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АНОТАЦІЯ 

 

Ісаєва Н. С. Ґендерна диференціація літературного канону: китайська 

жіноча проза.  – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних країн». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2017. 

Дисертація присвячена проблемі вивчення основних закономірностей 

еволюції китайської жіночої прози в аспекті ґендерного розрізнення літературного 

канону. Доробок китайських письменниць аналізується крізь призму сучасних 

теорій фемінізму та ґендеру в поєднанні з новітніми концепціями легітимізації 

жіночих творів у національній літературі. Уперше в українському 

літературознавстві інтерпретація набутків китайського жіночого письменства 

охоплює тривалий період (від ІІ ст. до початку ХХІ ст.) і здійснюється з 

урахуванням практик імітації – спротиву – самоствердження, запропонованих 

Е. Шовалтер та Ю. Крістевою.  

У першому розділі окреслено методологічні підходи до вивчення китайської 

жіночої прози на основі поєднання постколоніальних стратегій «активного 

читання» творів східних літератур (Ґ. Ч. Співак) та критичного осмислення 

мейнстримних теорій західного фемінізму з адаптацією у китайському 

культурному та ідеологічному контексті (Хуей У). Серед низки досліджень 

західних теоретиків фемінізму, що висвітлюють культурний феномен Китаю 

(С. де Бовуар, А. Дворкін, К. Міллет та ін.) виділено працю Ю. Крістевої 

«Китайські жінки», де авторка уперше осмислює східний матеріал як «інший» але 

дискурсивно суголосний західному. 

Шляхом аналізу проблемних аспектів літературної канонізації з’ясовано, що 

«великий» / чоловічий канон ґрунтується на редукційних практиках та відображає 

ідеологічну боротьбу. Обґрунтовано основний принцип визначення 
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диференційних ознак жіночої літератури і письма – «від супротивного», тобто 

виявлення у «великому» каноні дискурсивної «іншості» (досвіду, суб’єктності, 

способів репрезентації), а також звернення до стратегій субверсивності, 

трансгресії, імітації тощо. 

Другий розділ присвячено аналізу китайського фактичного матеріалу 

(жіночої прози) із залученням чотирьохфазової моделі розвитку жіночої 

літератури як субкультури (Е. Шовалтер). Це дало підстави виділити три перші 

фази і описати відповідні періоди в історії китайського жіночого письменства – 

«фемінінний», «феміністичний» та «фемінний». 

В роботі встановлено, що «фемінінному» періодові (з ІІ ст. до початку ХХ 

ст.) властиві наслідування і трансформування китайськими мисткинями етичних 

та естетичних норм офіційного конфуціанського канону. Показано, що 

найяскравішими зразками наслідування є трактати «вчення про жінок» (Бань 

Чжао, Сунь Чжочжао та ін.), натомість жіноча поезія (Лі Цінчжао, Лі Ланьюнь, Сі 

Пейлань, Сюе Тао, Юй Сюаньцзі та ін.) розсуває межі канонічних норм і 

започатковує міметичне відтворення психосоціального жіночого буття. 

«Феміністичний» період (бл. 1912 – 1949 рр.) визначається в роботі як 

зміцнення жіночого субканону у руслі «феміністичних рефлексій» письменниць 

періоду «4 травня» (Бін Сінь, Лінь Шухуа, Лу Їн, Су Сюелін, Чень Хенчже, 

ранньої Дін Лін та ін.). Вони відтворюють суб’єктивний досвід переживання 

конфлікту між традиційними та новими цінностями (ідеї емансипації). Показано, 

що визначальними тенденціями цього періоду є осмислення авторками складних 

взаємин між жінками (кревні, родинні, сестринські, дружні, любовні) та творення 

«матріархатних утопій». 

«Фемінний» період (1949 р. – поч. ХХІ ст.) оприявлює процес занепаду і 

відродження жіночої літератури в руслі самовизначення авторок та схвалення 

жіночої системи цінностей. Встановлено, що у постмаоїстський період (з 1976 р.) 

на тлі ревізії ідеологізованого «великого» канону жінки осмислюють власний 

досвід як джерело автономної творчості з відмінними від мейнстримної 



4 

 

 

літератури стратегіями письма та способами репрезентації. У жіночих творах 

постають нові концепції «жіночого звільнення»: психологічна (Чжан Цзє, Чжан 

Канкан, Тє Нін, Ван Аньї, Сюй Сяобінь та ін.) і фізіологічна (Ван Аньї, Чень Жань, 

Лінь Бай, Вей Хуей, Мянь Мянь та ін.).  

Встановлено, що з кінця 1990-х років у китайському письменстві 

простежуються ознаки «де-канонізації» (або «полі-канонізації»), відтак жіноча 

література закінчує своє існування як цілісний субканон, розвиваючись за 

принципом ризоми. 

У третьому розділі виявлені концептуальні особливості феномену кохання, 

тілесності та ідентичності в жіночій прозі 1980-х – 1990-х років. Пошук 

альтернативної системи цінностей стимулює письменниць розробляти різні 

сценарії кохання (Чжан Цзє, Чжан Канкан, Ван Аньї та ін.). У цей час жіночі 

наративні стратегії (ритуалізація, іронізація, трагізм) слугують відображенню 

розколотої особистості «нової» китаянки, котра вагається між свободою 

самовираження і участю в «маскараді прагматизму». 

В роботі виявлено, що письменники-чоловіки (Чжан Сяньлян, Цзя Пінва, 

Мо Янь та ін.) реабілітують жіночу тілесність у системі гетеросексуальних норм, 

заснованих на принципі чоловічого домінування. Сутнісно іншим є жіночий 

погляд на власне тіло (проза Тє Нін, Ван Аньї), сконструйований у 

психофізіологічному та соціокультурному дискурсі. Доведено, що жінки 

сприймають власну тілесність у різних проявах як природну й позитивну в 

гіноцентричній системі цінностей.  

У 1990-ті роки у жіночій літературі постає проблема ґендерної ідентичності, 

яка стимулює практики «індивідуалізованого письма» (Чень Жань, Лінь Бай, Хун 

Їн, Цань Сюе та ін). В роботі з’ясовані його основні художні особливості. 

Встановлено також способи реалізації  принципів «трансґендерної свідомості» у 

прозі Чень Жань і Лінь Бай: авторська інтерпретація феномену «сестринства / 

лесбійства» та моделювання образу батька крізь призму травматичного досвіду 

дочки. 
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Четвертий розділ присвячено аналізу фемінних інтерпретацій міфології та 

історії Китаю (переважно ХХ ст.). Здійснюючи ревізію патріархатних міфів, 

письменниці намагаються реконструювати «матріархатну» культуру (у сучасних 

проявах), спростувати девіантну ідентичність канонізованих норовливих богинь і 

сформувати нове уявлення про природу жінки. В центрі уваги китайських 

письменниць (Бі Шумінь, Лінь Бай, Тє Нін, Чень Жань) – образи богинь Нюйва і 

Чан’е, канонізованих як «сакральна матір» та «невдячна зрадниця». Доведено, що 

в новому осмисленні кожна з них стає виразницею сили та незникомості 

первинної жіночої культури. 

У дисертації показано, що у практиках художньої творчості китайських 

авторок простежуються окремі принципи нового історизму. Жіноча романістика 

(твори Тє Нін, Чжан Цзє, Ван Аньї, Лінь Бай, Сюй Сяобінь, Хун Їн та ін.) 

демонструє намагання авторок вписати генеалогію жінок в загальну «етнічну» 

концепцію нації, розкрити «суб’єктивну правду» про особливості жіночих 

кревних зв’язків, таємних стосунків, звичаїв і традицій, які розвивалися у тіні 

патріархатного ладу. 

Проведене дослідження підтверджує перспективу подальшого вивчення 

жіночої творчості як ґендерно маркованої складової літературного процесу. 

Результати роботи сприятимуть формуванню цілісного уявлення про особливості 

розвитку китайської літератури від давнини до початку ХХІ ст., її образно-

символічної системи, проблемно-тематичних комплексів, виражально-

зображальних засобів тощо. Дослідження поповнить скарбницю світової «жіночої 

літератури» спостереженнями про китайські національні форми художніх 

репрезентацій. 

Ключові слова: китайська жіноча проза, літературний канон, ґендерна 

диференціація, феміністична критика, жіноча субкультура, «індивідуалізоване 

письмо», тілесність, ідентичність, реміфологізація, реінтерпретація історії. 
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ABSTRACT 

 

Isaieva N. S. Gender Differentiation of the Literary Canon: Chinese 

Women's Prose. – Manuscript. 

This thesis is prepared for the degree of Doctor of Philology, specialty 10.01.04 

«Literature of Foreign Countries». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of  Education and Science of Ukraine.– Kyiv, 2017.  

The thesis is devoted to the comprehension problem of the general patterns of the 

Chinese female prose evolution in the aspect of gender distinction of the literary canon. 

The achievements of Chinese writers are interpreted through the prism of modern 

theories of feminism and gender, combined with the latest concepts of the legitimization 

of female works in national literature. For the first time in Ukraine literary criticism, 

interpretation of the achievements of Chinese women's writing covers a long period of 

time (from the 2nd to the 21st century) and is carried out taking into account the 

practice of imitation – resistance – self-affirmation proposed by E. Showalter and 

J. Kristeva. 

Chapter 1 outlines the core methodological approaches to the study of Chinese 

female prose based on a combination of postcolonial methods of "active reading" of 

works of oriental literatures, (G. Ch. Spiwak), and critical reflection of the mainstream 

western feminist theories with adaptation in the Eastern / Chinese cultural and 

ideological context (Hui Wu). Among the works of Western feminist theorists who 

highlight the cultural phenomenon of China (S. de Beauvoir, K. Millett, A. Dvorkin, 

etc.), the exploration of J. Kristeva's "Chinese Women" was singled out, where the 

author first interprets the Oriental material as "another", but discursively coaxial to the 

western one. 

After analyzing problematic aspects of literary canonization, wehave found that 

the "great" literary canon grounds on reductive practices and reflects an ideological 

struggle. There was justified the basic principle of determining the differential features 
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in the "great" canon of the discursive "otherness" (experience, subjectivity, methods of 

representation), as well as appeal to strategies of subversiveness, transgression, 

imitation, etc. 

Chapter 2 deals with the analysis of the Chinese factual material (women's prose), 

involves a four-phase model of the development of women's literature as a sub-culture 

(E. Showalter). This gives grounds to distinguish the first three phases and describe the 

corresponding periods of the history of Chinese women's literature – "feminine", 

"feminist" and "female". 

The thesis shows that during "feminine" period (from the 2nd to the beginning of 

the 20th century) female authorsimitated and transformed ethical and aesthetic norms of 

theofficial Confucian canon. It is stated that the most vivid example of the imitation is 

the treatises "Lessons for Women" (Ban Zhao, Sun Ruozhao, etc.), while women's 

poetry (Li Qingzhao, Lee Lanjun, Si Peilan, Xue Tao, Yu Xuanzi, etc.) disperses the 

limits of canonical norms and initiates a mimetic reproduction of women's psychosocial 

being. 

The "feminist" period (approximately 1912–1949) is defined asa female sub-

canon's strengthening in line with the "feminist reflections" of the May Fourth women 

writers (Bing Xin, Lin Shuhua, Lu Ying, Xu Xueling, Chen Hengzhe, early Ding Ling 

and others). They reproduce thesubjective experience of conflict between the traditional 

and new values (ideas of emancipation). The paper shows that the writers' interpretation 

of the complex relationships between women (kinship, family, sister, friendship and 

love) and creation of "matriarchal utopias" are the decisive trends of this period. 

The "female" period (1949 – early 21st century) promotes the process of decline 

and new formation of women's literature in line with theauthors' self-determination and 

the approval of the women's value system. The thesis states that during the post-Maoist 

period (since 1976), because of an ideological "great" canon's revision, women have 

conceptualized their experience as a source of autonomous creativity, with strategies 

and methods of representation distinct from mainstreamed literature. In women's works 

there are new concepts of "women's liberation": psychological (Zhang Jie, Zhang 



8 

 

 

Kangkang, Tie Ning, Wang Anyi, Xu Xiaobinand others) and physiological (Wang Anyi, 

Chen Ran, Lin Bai, Wei Hui, Mian Mian and others). 

It has been established that signs of "de-canonization" (or "poly-canonization") 

have been observed in Chinese writing since the late 1990s, and hence women's 

literature ends its existence as an integral sub-canon, developing on the basis of 

rhizomes.  

Chapter 3 introduces the conceptual featuresof the lovetheme, corporeality and 

identity in women's prose of the 1980s and 1990s. Finding an alternative system of 

values encourages writers to develop different love scenarios (Zhang Jie, Zhang 

Kangkang, Wang Anyi and others). At the same time, female narrative strategies 

(ritualization, irony, tragedy) serve as a reflection of the split personality of the "new" 

Chinese woman, who hesitates between freedom of expression and participation in the 

"masquerade of pragmatism". 

The study states that male authors (Zhang Xianliang, Jia Pingwa, Mo Yan) 

rehabilitated female physicality in the system of heterosexual norms, based on the male 

domination. Essentially different is the female perceptionof the body itself (the works 

by Tie Ning and Wang Anyi), built on psycho-physiological and socio-cultural discourse. 

It is proved that women perceive their own corporeality in various manifestations as 

natural andpositive in a gynocentric system of values.  

In the 1990s, women's literature poses a problem of gender identity that 

stimulates the practice of "individualized writing" by Chen Ran, Lin Bai, Hong Yin, 

Can Xue and others. The main artistic features of this writing are determined in the 

paper. The study ascertainsthe ways of "transgender consciousness" principles' 

implementing of Chen Zhan and Lin Bai prose: the author's interpretation of the 

phenomenon of "sisterhood / lesbianism" and modeling of “father's image” through the 

prism of daughter's traumatic experience. 

Chapter 4 deals with the analysis of female interpretations of Chinese mythology 

and history (predominantly of the 20th century). While conducting a revision of 

patriarchal myths, women writers are trying to reconstruct the "matriarchal" culture (in 
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modern manifestation), refute the deviant identity of canonized willful goddesses and 

form a new conception of the women's nature. The images of Nüwa and Chang’e, 

canonized as "sacred mother" and "ungrateful traitor", are the center of Chinese writers' 

attention (Bi Shumin, Lin Bai, Tie Ning, and Chen Ran). It is stated, that according to a 

new understanding, the goddesses become symbols of power and eternity of the primary 

female culture. 

The study outlines some principles of New Historicism in the works of Chinese 

authors. Women's novels (the works of Tie Ning, Zhang Jie, Wang Anyi, Lin Bai, Xu 

Xiaobin, etc.) demonstrate the efforts of the authors to include the women's genealogy 

into the general "ethnic" concept of the nation, to reveal the "subjective truth" about 

women's ties of blood, secret relations, customs and traditions that developed in the 

shadow of the patriarchal system. 

The conducted research provedthat furtherstudying of women's creativity as a 

gender-marked component of the literary process is prospective. The study contributes 

to the formation of a holistic view of Chinese literature development peculiarities from 

the ancienttimes to the 21st century, its figurative and symbolic system, problem-

thematic complexes, artistic means, etc. The research would contribute to enhance the 

deeper understanding of the Chinese national forms of artistic representations. 

Key words: Chinese women's prose, literary canon, gender differentiation, 

feminist criticism, female sub-culture, “individualized writing”, corporeality, identity, 

re-mythologization, re-interpretation of history. 
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ВСТУП 

 

Літературно-критичний дискурс наукової гуманітаристики є простором 

подолання проблем культурного етноцентризму та стереотипного мислення в 

умовах глобалізації. Це стосується насамперед марґінальних практик художньої 

творчості, а саме такою тривалий час вважалася жіноча література. Її ідейно-

смислова та естетична вартісність визначалась у межах дихотомії «універсальне / 

глобальне – часткове / марґінальне». Важко не погодитись із П. Констаном, який 

зазначає: «Коли чоловік пише про чоловіків, він пише про людське взагалі; коли 

жінка пише про жінку, вона творить жіночу літературу» [129]. Тобто місце жінки 

у літературному процесі тривалий час витіснялося на марґінеси за ознакою статі. 

Ситуація поступово змінюється у другій половині ХХ ст. під впливом західних 

феміністичних рухів, які спричинили появу гіноцентричного, а згодом і 

ґендерного підходу у вивченні текстів, написаних жінками. 

Інтелектуальний фемінізм, на думку Н. Зборовської, є особливим типом 

критичної свідомості, спрямованої на підрив «великого» / «чоловічого» канону, 

що розуміється як здійснення редукційних стратегій відбору «зразкових» авторів, 

творів, ідей, тем тощо [70, с. 117]. Феміністичні критики, яких відносять до т. зв. 

«школи непокори» [19, с. 26], доводять, що літературна канонізація ґрунтується 

на патріархатному1 дискурсі влади та принципі «сексуальної винятковості» [188, 

с. 628] і, отже, відображає ідеологічну боротьбу, а не художньо-естетичну 

рецепцію. Тому критики насамперед переосмислюють твори канонізованих 

авторів («білих мертвих чоловіків» [19; 188; 238]) з погляду вияву в них одвічної 

мізогінії, або зневаги до жінок. 

Активний розвиток жіночої літератури (як у країнах Заходу, так і Сходу) у 

другій половині ХХ ст. призводить до легітимізації у «великому» каноні ґендерно 

маркованих культурних практик, насамперед, марґіналізованого жіночого досвіду 

[238, с. 26]. Фемінна альтернатива, за спостереженням Г. Улюри, «взаємодіє з 

каноном у якості непослідовної стратегії (від)творення сексуальної розбіжності», 
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тобто формує уявлення, що «стать представлена завжди і всюди» [238, с. 25]. 

Виникає кілька сценаріїв легітимізації жіночих творів у світовій та національних 

літературах, а саме: формування жіночого антиканону, що ставить під сумнів 

універсальність «великого» канону і висуває власні естетичні критерії та 

інтерпретації; розширення традиційного канону за рахунок включення 

представниць жіночої літератури; підрив «чоловічого» канону інтерпретації, 

тобто нове тлумачення текстів, написаних чоловіками, із позицій фемінізму; 

постструктуралістське заперечення будь-якої канонізації з метою усунення 

ієрархічної опозиції «центр – марґінеси» [259, с. 194−203]. Аналіз художнього 

матеріалу (у пропонованій дисертації – китайської жіночої прози) показує, що ці 

стратегії неоднаково впливають на осмислення жіночої літератури різних 

історичних епох, однак процес творення та інтерпретації жіночих текстів завжди 

пов’язується з ревізією «великого» канону: переглядом проблемно-тематичних 

комплексів, сюжетно-фабульних структур, образно-символічних кодів, 

наративних стратегій тощо. 

В. Чернецький засвідчує, що за роки незалежності простежується 

безпрецедентна увага вітчизняних дослідників до феміністських та ґендерних 

питань, які зараз опинилися «на передньому краї інновації в українських 

літературних та культурних студіях» [269, с. 218]. Це підтверджує і В. Агеєва, 

вказуючи на широкий резонанс сучасних ґендерних студій, які найгострішою в 

українській культурі визначили потребу паритетного представлення жіночих і 

чоловічих голосів [2, с. 15]. За останні два десятиліття в Україні вийшла низка 

ґрунтовних праць, які проливають світло на особливості становлення і розвитку 

культурно-естетичного феномену української жіночої літератури (переважно 

прози) ХІХ–ХХ ст. [1; 2; 42; 43; 66; 70; 187; 188]. Науковці прагнуть осмислити 

зміни традиційних конструктів ґендерних ідентичностей у зв’язку з національною 

тожсамістю. Це вимагає розширення ситуативного і контекстуального простору 

досліджень шляхом включення в нього матеріалу зарубіжних літератур, адже 

конструювання «іншого» необхідне для розуміння себе [193, с. 11]. Це стимулює 
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інтерес до вивчення ґендерної специфіки не лише західних та слов’янських 

літератур (у працях Н. Висоцької, Г. Улюри, М. Шимчишин, В.Чернецького), а й 

східних. 

Втім, у контексті наукових досягнень України орієнтальні студії, присвячені 

аналізу літературних явищ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (зокрема 

китайської жіночої прози), представлені фрагментарно. В українській синології 

досі немає жодного монографічного дослідження чи навчального посібника, в 

яких були б комплексно проаналізовані проблеми ґенези жіночої творчості 

Піднебесної, хоча китайська література є фаховим предметом у вищих  

навчальних закладах України відповідної спеціалізації. Частково цю прогалину 

заповнює нещодавно захищена кандидатська дисертація М. Войни «Художня 

проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація» (Київ, 2017), де крізь призму 

теорій західного психоаналізу розглядається проза китайської письменниці-

авангардистки. Варті уваги також дослідження Г. Дащенко «Жанрово-стильова 

своєрідність творчості Лі Цінчжао» (Дніпропетровськ, 2014) та А. Калашникової 

«Рецепція творчості Лі Цінчжао в Росії та Італії» (Дніпро, 2016), де у художньо-

естетичному та компаративному плані вивчається творчість найвідомішої поетеси 

сунської доби (960−1279). Символічна природа поезії Лі Цінжао розкривається в 

окремих розвідках Я. Шекери [276]. Жанровим особливостям поезії сяоши відомої 

мисткині Бін Сінь присвячений підрозділ кандидатської дисертації К. Мурашевич 

«Художньо-естетичний феномен поезії «4 травня» в китайській літературі 

початку ХХ ст.» (Київ, 2011). Очевидно, що увага дослідниць зосереджена 

переважно на поетичному доробку. Знайомству українського читача із жіночою 

прозою кінця ХХ ст. сприяють переклади Н. Кірносової окремих повістей Тє Нін 

та Ван Аньї. Подібна ситуація складається й у близькому зарубіжжі. Зокрема в 

Росії захищені кандидатські дисертації, в яких вивчається творча біографія та 

художній доробок окремих письменниць ХХ ст.: Цю Цзінь [68], Чи Лі [143], Чжан 

Айлін [144], Ван Аньї [162], Чжан Цзє [207] та Шу Тін [258]. Особливості жіночих 
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текстів визначаються здебільшого на образно-тематичному рівні і в контексті 

літературного поступу, але без намагань окреслити ґендерну відмінність канону. 

Водночас комплексне дослідження національно-культурного та естетичного 

феномену китайської жіночої літератури (насамперед прози) є перспективним 

напрямом в українській синології з кількох причин. По-перше, стрімкий розвиток 

різних сфер життя Китаю та зростання його авторитету у світовому культурному 

просторі послідовно привертає увагу зарубіжних фахівців. Окрім того, таємниці 

буття східної жінки з давнини й дотепер залишаються «темним континентом» 

(Е. Сіксу) в західному науковому й художньому дискурсі, що незмінно живить 

цікавість як дослідників, так і широкої читацької аудиторії. По-друге, упродовж 

ХХ ст. жіноча проза в Китаї розвивається майже синхронно з українською: 

розквіт на початку століття змінюється ідеологічною заангажованістю літератури 

і «жіночим мовчанням» упродовж тоталітарного періоду (пікова фаза – 

«культурна революція», 1966–1976); у 1980–1990-ті рр. відбувається новий підйом, 

супроводжуваний переосмисленням традиційних ґендерних стереотипів і 

самоствердженням жіночої літератури як осібного культурно-естетичного 

феномену. Тому вивчення цього явища в Україні відповідає запитам 

конструювання «подібного іншого» як усвідомлення власної ґендерної та 

національної ідентичності. 

Стратегії наукового осягнення китайської жіночої прози представлені 

переважно у монографіях та окремих розвідках китайських дослідників: Чень 

Шуньсіня [351], Чень Сяоміна [362], Хуан Їн [391], Цзінь Веньє [400; 401], Лей 

Шуйлянь [405], Лі Лін [410; 411], Лі Шуся [418], Лінь Шуміна [437], Лінь Сяоюнь 

[438; 439], Лінь Сінцянь [440], Лю Цзє [443], Ло Тін [457], Ма Чуньхуа [462], Мен 

Юе [468; 469], Дай Цзіньхуа [370; 469], Цяо Іґана [479; 480; 481], Сунь Ґуйжун 

[488], У Люмін [523] та ін. Попри активний розвиток ґендерного 

літературознавства у Китаї (див. підрозділ 2.2.), результатом якого є великий 

корпус сучасних досліджень, існують об’єктивні труднощі входження цього 

матеріалу в український літературознавчий дискурс. По-перше, виклад матеріалу 
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китайських дослідників здебільшого дескриптивний, або ж такий, що тяжіє до 

есеїстичності, затьмарюючи концептуальну цілісність роботи. Натомість інші 

вчені вдаються до «каталогізації» художніх творів без занурення у текстовий 

аналіз. По-друге, адаптувавши західну матрицю ґендерних досліджень, учені 

нехтують національною специфікою художнього матеріалу і вважають, що жіноча 

література в Китаї – це явище ХХ ст., вилучаючи з дослідницького поля потужний 

корпус давніх текстів, написаних жінками. Отже, усе це свідчить про наявність 

різного типу лакун у дослідженні китайської жіночої прози, які потребують 

заповнення. Зрештою, китайські дослідники висловлюють думку, що за умов 

сучасного мультикультуралізму, для осмислення явищ національної літератури 

недостатньо «внутрішнього погляду» (самоусвідомлення), необхідний ще «погляд 

іззовні» [399, с. 6]. Пропонована дисертація є спробою формування одного з таких 

поглядів.  

Донині в науковому дискурсі не знайдено універсальної й 

загальноприйнятої дефініції поняття «жіноча література». Синтезуючи положення 

феміністичних концепцій жіночого авторства (С. де Бовуар, Дж. Баррі, В. Вулф, 

С. Гілберт, С. Губар, Т. Мой, Е. Шовалтер, С. Фліттерман-Льюіс, В. Агеєва, 

Н. Зборовська, С. Павличко та ін.), пропонуємо розуміти явище «жіночої 

літератури» як сукупність текстів, написаних авторами-жінками з метою 

відтворити ґендерно маркований досвід та схвалити недевіантну ідентичність 

жінки. 

Першою письменницею Китаю вважається засновниця «вчення про жінок» 

ханьської доби Бань Чжао (45−117). Її трактат «Настанови жінкам» став 

прецедентним текстом, після якого постала низка творів-продовжень у жанрі 

«роздумів» (лунь), що репрезентували давню жіночу «високу» прозу 

конфуціанського канону. Лише у ХVIII ст. з’являється перший жіночий роман 

«Тіні сну в червоній вежі» Ґу Тайцін, де авторка відверто прописує унікальний 

жіночий досвід. Тяглість жіночої художньої традиції у давній літературі 

забезпечувала поезія, що розсувала межі канонічних форм емотивного 
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самовираження. На початку ХХ ст. жіноча проза активно розвивається у межах 

позитивної дискримінації. У синтезі традиційної проблематики та західних 

індивідуалістичних тенденцій самовираження формуються нові риси жіночої 

прози. Перший у новітній китайській літературі твір мовою байхуа (оповідання 

Чень Хенчже «Один день», 1917), перша літературна казка (Чень Хенчже 

«Краплинка дощу», 1920), а також поява і активний розвиток еґо-белетристики 

(зокрема жанру щоденника) − усе це здобутки жіночої творчості, які в 

академічному літературознавстві представлені як досягнення канонізованих 

письменників-чоловіків. Суспільно-політичні зрушення останньої чверті ХХ ст. з 

подальшим включенням Китаю у міжнаціональну комунікацію вивели на якісно 

новий рівень взаємопроникнення культур Сходу і Заходу. Це віддзеркалилось у 

стратегіях і практиках жіночого письма: китайські мисткині прагнуть 

реставрувати жіночу «духовну спадкоємність», реінтерпретувати національну 

історію, створити новий міф про жінку та репрезентувати жіночий культурний 

досвід в умовах глобалізації [462, с. 23]. 

Дослідження китайської жіночої прози є своєчасним в межах завдань 

вітчизняної синології, оскільки продиває світло на складність і неоднорідність 

розвитку китайської літератури, а також сприяє подоланню стереотипних уявлень 

про роль жінки-митця у культурі Піднебесної. Отже, актуальність обраної теми 

зумовлена невивченістю китайської літературної канонізації з погляду її 

ґендерного розрізнення, відсутністю наукових розвідок, які б виявили і 

концептуалізували основні тенденції розвитку жіночого письменства. Нагальною 

є проблема визначення і фахового осмислення внеску китайських мисткинь (від 

давнини до сучасності) у скарбницю художньо-естетичних здобутків 

національного письменства. Розв’язання цих питань у науковому дискурсі 

сучасного літературознавства сприяє формуванню цілісного (і водночас 

різнобічного) уявлення про особливості еволюції китайської літератури від 

давнини до початку ХХІ ст., її образно-символічної системи, проблемно-

тематичних комплексів, виражально-зображальних засобів.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах наукової теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (номер державної реєстрації 11БФ044-01). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології 

КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24.03.2015 р. з уточненням – 

протокол № 2 від 26.09.2017). 

Мета дослідження полягає у встановленні загальних закономірностей 

еволюції китайської жіночої прозової творчості як субканону в китайській 

літературі, а також розкритті сутнісних характеристик жіночої прози другої 

половини ХХ ст. як ґендерно маркованого культурного та естетичного феномену.  

Мета дослідження зумовила необхідність розв’язання низки завдань: 

− окреслити теоретико-методологічну матрицю дослідження на основі засад 

феміністичної критики, гінокритики та ґендерного аналізу художнього тексту; 

− уточнити визначення і проаналізувати дефінітивні характеристики основних 

понять: «жіноча література», «жіноча проза», «жіноче письмо»; 

− визначити особливості ґендерної диференціації китайського літературного 

канону та виокремити періоди еволюції жіночої прози; 

− охарактеризувати основні напрями та тенденції розвитку жіночої прози ХХ ст.; 

− простежити вплив західного фемінізму як культурно-філософської системи на 

формування особливостей китайського жіночого письма; 

− виявити специфіку конструювання національної моделі ґендерного 

літературознавства у Китаї; 

− осмислити проблемні та естетичні домінанти китайської жіночої прози другої 

половини ХХ ст., зокрема: 

а) охарактеризувати проблемно-тематичні комплекси кохання, тілесності 

та ґендерної ідентичності як репрезентації жіночого індивідуального досвіду; 
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б) висвітлити особливості реінтерпретації міфології та історії Китаю ХХ ст. 

з погляду жіночої культури; 

в) описати ґендерно марковані наративні стратегії жіночого письма; 

г) визначити специфіку жіночого «індивідуалізованого письма» як 

художньо-естетичного феномену; 

ґ) з’ясувати характерні особливості образної системи китайської жіночої 

прози другої половини ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є проза китайських письменниць другої половини 

ХХ ст. (повісті «Камінь для ремонту неба», «Безперервність народжень» Бі 

Шумінь; повісті «Шум в іншому вусі», «Розкол», «Немає місця для прощання», 

«Відьма і двері в її снах», «Клапоть паперу», роман «Приватне життя» Чень Жань; 

повісті «Вода у пляшці», «З коханими не розлучайтеся», «Крісло в галереї», 

романи «Змарнований час», «Війна одиначки» Лінь Бай; повісті «Сніп соломи», 

«Квіти бавовни», оповідання «[Самотня] Чан’е», роман «Трояндова брама» Тє Нін; 

повісті «Кохання у диких горах», «Кохання у маленькому місті», «Кохання у 

прекрасній долині» Ван Аньї; роман «Перната змія» Сюй Сяобінь; оповідання 

«Кохання не можна забути», повість «Смарагд» Чжан Цзє; повісті «Право на 

кохання», «Північне сяйво» Чжан Канкан). Із компаративною метою залучені 

окремі твори письменників-чоловіків (роман «Пишні груди, широкі стегна» та 

повість «Прозора морква» Мо Яня; повісті «Небесний пес», «Укуй» Цзя Пінва; 

повість «Жінка – половина чоловіка» Чжан Сяньляна). Об’єктом вибіркового 

аналізу є твори письменниць давнини (трактат «Настанови жінкам» Бань Чжао, 

«Післямова до нотаток про написи на бронзі й каменях» Лі Цінчжао, роман «Тіні 

сну в червоній вежі» Ґу Тайцін, поезія Шень Мінь, Сюе Тао, Лі Цінчжао),  жіночі 

твори першої половини ХХ ст. (повість «Зустрічі подруг на березі моря» Лу Їн, 

оповідання «Осіння негода навіює смуток» Бін Сінь, есей «Зелені небеса» Су 

Сюелін, есей «Юйвей» Ши Пінмей, новели «Сп’яніння» та «Храм Квітів» Лін 

Шухуа, оповідання «Щоденник Софії» Дін Лін, оповідання «Чай із пелюстками 

жасмину», повість «Золоті кайдани» Чжан Айлін, поезія Цю Цзінь, Бін Сінь тощо) 
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а також окремі аспекти доробку Цань Сюе, Хун Їн що увиразнюють проблемно-

тематичні та стилістичні домінанти жіночої прози другої половини ХХ ст.  До 

розгляду взяті праці китайських культурних діячів руху «4 травня» Лу Сіня, Лі 

Дачжао, Ху Ши та інших, що вплинули на розвиток жіночого субканону, а також 

розвідки західних теоретиків фемінізму (передусім робота Ю. Крістевої 

«Китайські жінки»), що ввели тему китайської жіночої культури у західний 

науковий простір. Увагу зосереджено на найбільш репрезентативних китайських 

жіночих прозових творах й особливостях вияву в них ґендерно маркованої 

проблематики та образності. Поетичні тексти (згідно з темою дисертації) 

розглянуті лише у плані дотичності до основного викладу. 

Предметом дослідження є художнє вираження ґендерної специфіки жіночої 

прози, що вирізняє її як осібний субканон у китайському літературному процесі. 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс наукових методів. 

На засадах літературної феміністичної критики, гінокритики та ґендерного 

аналізу досліджено способи вираження «фемінінності» (як соціокультурного та 

естетичного конструкту) в китайській жіночій прозі на різних рівнях тексту, а 

також визначено стереотипні образи та імітативні практики письма у текстах, 

написаних чоловіками та жінками. Феміністично-деконструктивістський підхід 

при оцінюванні творчості китайських письменниць уможливив переосмислення 

наявного літературного канону із позицій ґендерного розрізнення.  Порівняльно-

історичний та компаративний методи дозволили виявити характерні відмінності 

жіночого художнього дискурсу стосовно «великого» канону з давнини до початку 

ХХІ ст. Системний та типологічний методи дозволили виділити типологічні 

ознаки у жіночих творах різних часів та впроядкувати їх як цілісний субканон, що 

функціонує за визначеними законами. Культурно-історичний та соціологічний 

методи дозволили сфокусувати увагу на виявленні національної специфіки 

жіночих творів, зумовленої культурним середовищем та історичним часом. 

Біографічний та психоананалітичний методи були залучені для декодування 

символічної мови підсвідомого та виявлення ознак розщеплення особистості 
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героїнь / авторок у китайській жіночій прозі, а також встановлення зв’язку між 

фактами життя письменниць та способами моделювання їхнього художнього 

світу. 

Теоретичну й методологічну основу дисертації складають розробки 

літературної феміністичної критики та ґендерного аналізу (Дж. Баррі, Дж. Батлер, 

С. де Бовуар, Р. Брайдотті, М. Віттіґ, В. Вулф, С. Л. Гоугланд, Е. Ґросс, Л. Іріґарай, 

Ю. Крістева, Т. де Лауретіс, Ш. Д.-Л. Лім, К. Міллет, Т. Мой, Л. Ніколсон, 

Д. М. Нфах-Аббен’ї, Ґ. Ч. Співак, С. Фліттерман-Льюіс, Хуей У, Р. Хоф, І. Шаберт, 

Е. Шовалтер, В. Агеєва, Т. Гундорова, І. Жеребкіна, Н. Зборовська, О. Кісь, 

М. Маєрчик, С. Павличко, Н. Чухим, М. Шимчишин та ін.), психоаналітичні 

теорії ідентичності (Е. Фромм, Е. Еріксон, Ж. Лакан, Л. Ш. Леонард, К. Хорні, 

К. Ґ. Юнг), концепції тілесності (І. Кон, Г. Сіксу, М. Фуко); терії рецепції та 

інтерпретації художнього тексту (С. Гілберт, Дж. Кеннард, А. Колодни, 

М. Кровфорд, К.Міллет, А. Річ, М. Рюткенен, Ґ. Ч. Співак, Дж. Феттерлей, Хуей У, 

З. Чафін, П. Швайкарт, Е. Шовалтер, Т. Гундорова, Н. Зборовська, 

М. Шимчишин), постколоніальні студії (Ґ. Ч. Співак, Хуей У); 

деконструктивістські та феміністські праці про сутність та принципи формування 

канону (Г. Блум, С. Вінко, С. Гілберт, С. Губар, Д. Мартін, Р. фон Хайдебранд, 

І. Шаберт, Е. Шовалтер, Н. Зборовська, С. Павличко), методологічні принципи, 

пов’язані з (ре)інтерпретацією міфів (Р. Барт, М. Дейлі, Дж. Капуті, К. П. Крайс, 

К. Леві-Стросс, Є. Мелетинський, Д. Перкісс, Н. Фрай, З. Фройд, К. Юнґ), а також 

окремі аналітичні принципи нового історизму (С. Ґрінблатт, К. Ґаллахер, 

Л. Монроуз, О. Еткінд, С. Пригодій). У процесі аналізу творів китайських 

письменниць враховані зазначені вище здобутки вітчизняної та зарубіжної 

синології, а також праці китайських учених. 

Наукова новизна дисертації полягає у комплексному дослідженні 

китайської жіночої прози як цілісного соціокультурного та художнього феномену 

в аспекті ґендерного розрізнення літературного канону. Вперше у вітчизняному 

літературознавстві запропоновано концепцію трифазового розвитку китайської 
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жіночої прози (від давнини до початку ХХІ ст.) як субкультури. У процесі 

дослідження виявлена ґендерна специфіка жіночих творів через репрезентативні 

практики індивідуального та колективного досвіду. Доробок китайських мисткинь 

потрактовується крізь призму сучасних теорій фемінізму та ґендеру у поєднанні з 

новітніми концепціями легітимізації жіночих творів у національній літературі. 

Уперше інтерпретація набутків китайського жіночого письменства охоплює 

тривалий часовий період (від ІІ ст. до початку ХХІ ст.) і здійснюється з 

урахуванням практик імітації – спротиву – самоствердження, розроблених 

Е. Шовалтер та Ю. Крістевою.  

Теоретичне значення наукової праці полягає передусім у тому, що вперше 

у вітчизняному літературознавстві здійснено дослідження художнього дискурсу 

китайської жіночої прози в теоретичному осмисленні її процесуальності, 

трансформативності та вирізнення в національному літературному каноні. 

Соціокультурний феномен жіночої прози вивчається на основі засад фемінізму та 

ґендерології. Проекція ідей Е. Шовалтер про закономірності розвитку жіночого 

письменства за моделлю субкультури на творчий доробок китайських 

письменниць дала можливість розмірковувати про виокремлення субканону 

«жіночої прози» в китайському літературному процесі. Суть «фемінінного», 

«феміністичного» та «фемінного» (у зародку «вільного» / альтернативного) 

періодів адаптована до національного культурно-історичного контексту на основі 

літературознавчих та культурологічних праць китайських дослідників. Відтак 

акцентується увага на репрезентативних особливостях жіночої прози (міметичних 

– рефлективних – сепаративних / самоствердних).  

Практичне значення. Результати дослідження можуть використовуватися 

при викладанні курсів з історії китайської літератури, культури, країнознавства, 

теорії літератури, спецкурсів із ґендерології, жіночого письменства тощо. Вони 

стануть у нагоді при укладанні навчальних та методичних посібників зі згаданих 

дисциплін, а також при написанні магістерських, бакалаврських та курсових робіт. 

Матеріали дисертації доцільно застосовувати у процесі наукової розробки 
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проблеми жіночого дискурсу в китайській культурі, ґендерних студій та 

літературної канонізації. 

Апробація роботи. Дисертація в повному обсязі обговорена на засіданні 

кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 2 від 27 вересня 2017 року). Основні положення дисертації 

представлені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях та конгресах, зокрема: Науково-практична конференція «Мова, 

освіта, культура в контексті євроінтеграції» (Київ, 2010), Всеукраїнська 

конференція за участю молодих учених «Етнічні виміри універсуму: мова, 

література, культура» (Київ, 2010), ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і 

культура» (Київ, 2010), Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річного 

ювілею Я.Є. Полотнюка «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні 

проблеми» (Львів, 2010), ХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Семантика мови і тексту» (Івано-Франківськ, 2012), VI Наукова конференція 

«Китайська цивілізація: традиції та сучасність» (Київ, 2013), Міжнародна 

конференція «ХVIII Міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця» 

(Харків, 2013), VI Міжнародний український науковий конгрес дослідників 

зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур та 

цивілізацій» (Євпаторія, 2013), ІІІ Міжнародна наукова конференція «Китай, 

Корея, Японія: методологія та практика інтерпретації культур» (Київ, 2013), 

Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних 

мов і літератур», (Дніпропетровськ, 2013), International  Scientific Conference 

«Imagology Profiles: the Dynamics of National Imagery in Literature» (Vilnius, 

Lithuania, 2015), Перша міжнародна наукова конференція «Художні феномени в 

історії світової літератури: перехід мови в письменництво» (Харків, 2015), 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у 

дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), ХХІV Міжнародна наукова конференція 

«Мова і культура» (Київ, 2015), IX Наукова конференція «Китайська цивілізація: 
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традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного 

розвитку КНР в XXI столітті» (中華文明：傳統與現代 ) (Київ, 2015), ХІІ 

Міжнародна літературознавча конференція «Історіографія науки про літературу» 

(Чернівці, 2015), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), Всеукраїнські наукові читання за 

участю молодих учених «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (Київ, 2016), ІІ Міжнародна наукова конференція «Художні 

феномени світової літератури: перехід мови в письменництво («горизонт 

очікування»)» (Харків, 2016), ХХV Міжнародна наукова конференція «Мова і 

культура» (Київ, 2016), 第九届国际东亚学学术论坛 《新形势下的东亚合作与交

流》(The Ninth ICEASA Cooperation and Communication in East Asia under the New 

Circumstances, Shanghai, China, 2016), Міжнародна наукова конференція «Україна 

і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 2016), Міжнародна 

наукова конференція у дистанційному форматі International Scientific and 

Professional Conference “Actual Problems of Science and Education – APSE 2017” 

(Budapest, Hungary, 2017); Міжнародна наукова конференція у дистанційному 

форматі International Scientific and Professional Conference “Science without 

boundaries – development in 21st century – 2017” (Budapest, Hungary, 2017).  

Особистий внесок здобувача пов’язаний із розробкою цілісної концепції 

трифазового розвитку китайської жіночої прози (від давнини до початку ХХІ ст.) 

як субкультури (за Е. Шовалтер). Уперше окреслюється ґендерна специфіка 

жіночих творів через репрезентативні практики індивідуального та колективного 

досвіду. Текст дисертації, автореферат та основні опубліковані статті написані 

автором одноосібно (одна стаття – у співавторстві зі Б. Смирновою). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 35-ти 

публікаціях, з них: наукова монографія – 1 (одноосібна), статей у фахових 

виданнях України – 22, статей у періодичних наукових виданнях іноземних 
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держав (Австрія, Угорщина, Росія) – 5, публікацій апробаційного характеру – 3, 

праць, які додатково відображають результати дисертації – 4. 

Структура дисертації зумовлена її загальною концепцією і завданнями. 

Дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, приміток, 

списку використаних джерел (586 позицій, з них 292 – іноземними мовами) та 

додатку. Обсяг основного тексту 399 сторінок, загальний обсяг роботи 489 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ҐЕНДЕРНИЙ НАПРЯМ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Від початку 80-х років ХХ ст. в царині різних галузей суспільних і 

гуманітарних наук (етнології, соціології, психології, лінгвістики тощо) США, 

Канади та Західної Європи розвивається новий напрям, який дістав назву 

«ґендерні студії» (Gender Studies). Увага дослідників зосереджувалась на 

неможливості пояснити низку фактів буття людини (насамперед у суспільстві) із 

залученням традиційних підходів та інтерпретаційних стереотипів. Це стосується 

поняття «sex» / «стать», поставленого під сумнів теоретиками фемінізму як суто 

біологічний означник природних характеристик жінки або чоловіка. Так, Е. Ґросс, 

представниця американської школи фемінізму, зазначала, що стать «має 

найглибший уплив і значення для суб’єкта, <…> оскільки стать проявляється у 

кожній дії, біологічній, соціальній, культурній, якщо не в конкретній дії, то 

неодмінно у своїй значущості» [40, с. 620].  

Виникла потреба теоретичного обґрунтування і термінологічного 

позначення статі як соціокультурного феномену, відмежованого від біологічної 

детермінації. До наукового обігу було введено поняття «ґендер», точніше − 

запозичений з англійської мови вже існуючий термін «gender» з наданням йому 

нового значення. Як засвідчує німецький ґендеролог Ренате Хоф, ще у 60-ті роки 

ХХ ст. це поняття в англо-американському слововживанні не мало стосунку до 

«співвідношення статей» або «соціально-культурної конструкції сексуальності». 

Автор посилається на оксфордський словник «Fowler’s Dictionary of Modern 

English Usage» (1940), згідно з яким слово «gender» слугувало винятково для 

позначення граматичної категорії роду. Вживання цього терміна поза межами 

граматики розглядалось як жарт або помилка [263, с. 33]. Однак, незважаючи на 

інтенсивність розвитку ґендерних досліджень і активне використання 

відповідного терміна в різногалузевій науковій літературі, нове значення 
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«ґендеру» непослідовно фіксується в енциклопедичних словниках англійської 

мови. Так, наприклад, у виданому в Нью-Йорку словнику «Webster’s Encyclopedic 

Unabridged Dictionary of the English Language» (2001) слово «gender» має три 

значення: 1) граматичний рід; 2) стать (синонім «sex») без уточнення соціально-

культурної ідентифікації або жартівливого використання; 3) архаїчне значення 

«вид», «сорт» [337, с. 794]. Очевидно, що в сучасному американському 

слововжитку поняття «gender» і «sex» співвідносяться за семантикою поза 

бінарної опозиції «біологічне» / «соціальне». Але цей же словник фіксує усталені 

словосполучення «gender gap» (ґендерний конфлікт), «gender identity» (ґендерна 

ідентичність), «gender role» (ґендерна роль), що засвідчує входження понять 

ґендерної соціології, політології та психології до загального вжитку як 

відображення способу мислення представників західної цивілізації на зламі ХХ–

ХХІ ст. До останньої можна віднести не лише американські, а й 

західноєвропейські дослідження, де також відбулося переосмислення соціальної 

сутності співвідношення статей, котре стало сприйматись «як форма соціальної 

організації» [263, с. 34]. Одне з широковживаних значень терміна «ґендер» 

натепер мотивується його феміністичним ужитком, згідно з яким «gender є 

своєрідним евфемізмом, покликаним, у зв’язку зі статтю людської істоти, 

наголошувати на соціальних і культурних відмінностях, протиставлених 

біологічній відмінності статей» [62, с. 387].  

 

1.1. Концепт «ґендер» у гуманітаристиці: витоки, ґенеза, 

трансформації 

 

Уперше термін «ґендер» у науковому дискурсі використав американський 

психоаналітик Р. Столлер у праці «Стать і ґендер» (Robert J. Stoller «Sex and 

Gender», 1968). Учений зробив спробу розмежувати «маскулінність» та 

«фемінність» як соціокультурні характеристики статей. Ще раніше на особливості 

прояву чоловічих і жіночих рис характеру в людині звернув увагу інший психолог 
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О. Вейнінгер, який у дослідженні «Стать і характер» (1903) обґрунтував теорію 

бісексуальності людської природи, тобто непрямої залежності чоловічих і 

жіночих рис характеру від біологічної статі. «Існують численні перехідні рівні 

між чоловіком і жінкою, так звані проміжні статеві форми» [32, с. 5]. Отже, не 

дивно, що саме у межах психоаналізу з’явилася потреба формування нового 

теоретико-методологічного підходу, заснованого на категорії небіологічної статі − 

ґендеру. Однак запровадження і розвиток ґендерного підходу в різних галузях 

гуманітаристики дослідники одностайно пов’язують із жіночими студіями 

(Women’s Studies) та фемінізмом як їх джерелом. Категорія «фемінізм» (від лат. 

femina – жінка) є базовим поняттям, неоднорідним за суттю. Українська 

дослідниця О. Кісь пропонує трактувати його щонайменше у трьох площинах: 

політичній (суспільні рухи), ідеологічній (стратегії суспільних змін) і теоретичній 

(методологія аналізу культури та суспільства) [119, с. 16]. Феміністичні рухи за 

права жінок стали підґрунтям виникнення відповідної гіноцентричної ідеології та 

феміністичних теорій у різних галузях знань, зокрема й гуманітаристиці. 

Перша хвиля жіночого руху (друга половина ХІХ – початок ХХ ст., США, 

Канада та країни Західної Європи) була спрямована на визнання рівних виборчих 

та інших законодавчих прав для чоловіків та жінок. Тут важливу роль відіграв 

суфражизм (від англ. suffrage − право голосу), прихильниці якого вважали, що, 

маючи легальну можливість голосувати на виборах, жінки невдовзі звільняться 

від усіх інших форм дискримінації [239, с. 74].  

Політичні рухи за права жінок склали ідеологічне підґрунтя для виникнення 

у 1970-х роках західних теорій фемінізму та впровадження категорії «ґендер» як 

основоположного міждисциплінарного наукового поняття. Р. Хоф визначає 

щонайменше чотири причини утвердження в гуманітарних науках цієї категорії: 

1) заперечення прямої причинної залежності соціальних ролей індивіда від його 

фізичного тіла (чоловічого чи жіночого); 2) неодмінне встановлення зв’язку 

стосунків між статями та іншими внутрішньокультурними контекстами та 

формами суспільної організації; 3) необхідність аналізу владних систем як 
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підґрунтя суспільного формування чоловічих та жіночих ролей; 4) необхідність 

осмислення самого процесу розмежування соціальних ролей та визначення його 

критеріїв [263, с. 42]. Примітно, що чинники виявляють соціальну мотивацію і 

спрямовані на руйнування усталеного патріархатного порядку визначення 

ієрархічної структури суспільства із характерним для нього андроцентризмом.  

Наприкінці 1960-х років феміністичні рухи увійшли в нову стадію, яку 

прийнято називати «другою хвилею» фемінізму. Якісною диференційною ознакою 

цієї хвилі є усвідомлення неможливості розв’язання жіночих проблем (нерівність, 

марґінальність, меншовартісність тощо), виходячи із традиційної методології 

наукового пізнання, тобто з позицій чоловічих стратегій, яким завжди 

приписувався статус «універсальних», «загальнолюдських». Так у просторі 

фемінізму з’явилися жіночі студії, засновані на включенні жіночого соціально-

культурного досвіду в систему наукових аргументів та оцінок.  

У період «другої хвилі» набули особливого значення жіночі дослідження у 

літературознавстві, адже, за відсутності історичних документів, саме художні 

твори давали найповніше уявлення про приватне й суспільне життя жінки у різні 

часи, а також особливості художньої репрезентації жіночності у різні історичні 

епохи. На важливості літературознавчих досліджень в осмисленні проблеми 

соціокультурного розрізнення статей та їхньої історичній зумовленості наголошує 

німецька дослідниця І. Шаберт. Вона зазначає, що література має подвійний 

зв’язок з історичною динамікою поняття статі: «З одного боку, література у 

своїх концепціях людини документує змінні уявлення про чоловіче й жіноче, а 

автори – чоловіки і жінки – ідентифікують себе з певними специфічно чоловічими 

або жіночими нормами письма і намагаються відповідати зумовленим часом 

нормам сприйняття статей передбачуваного читача  і читачки. З іншого боку, 

літературні твори активно сприяли зміні уявлень про характер статей» [272, 

с. 112]. Таким чином, літературознавчий аналіз здатний виявити у свідомості 

людей певної історичної доби процеси формування (і зміни) уявлень про витоки 

та репрезентацію чоловічих і жіночих характеристик. Літературний процес тісно 
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пов’язується з історією ментальності як активного смислотворчого чинника 

(зокрема і стосовно соціально-культурного концепту статі), що також є предметом 

літературознавчого аналізу тексту. 

Активізація літературознавчого напряму жіночих студій відбувається в 

контексті та на засадах теорій радикального фемінізму (radical feminism), 

спрямованого на жорстку критику патріархатного суспільного ладу з 

«узаконеною» дискримінацією жінок за ознакою статі. Радикальні феміністки 

стверджують, що наявний механізм відображення ґендерних відмінностей 

пронизує всі сфери життя суспільства і є первинним механізмом упокорення 

жінки, через який здійснюється чоловічий контроль і домінування. Радикальний 

фемінізм зробив частиною ґендерної проблематики такі царини, як мистецтво, 

мова, література, архітектура, релігія тощо. Головним своїм завданням 

представниці цього напряму вважають докорінну зміну системи суспільних 

відносин на користь жінок, а отже – перегляд всієї культурної парадигми. 

Центральним для радикального дискурсу постало питання сексуальності, яка, за 

К. Міллет («The personal is the political» «Приватне життя – це політика»), 

набуває статусу політично значущої категорії. Розвиток теорій радикального 

фемінізму пов'язаний з іменами Еми Ґолдман, Суламіт Файерстоун, Андреа 

Дворкін, Мері Дейлі, Сьюзен Ґріфін та ін.  

Говорячи про літературознавчий аспект жіночих студій цього напряму 

(зазвичай із феміністично акцентованою проблематикою), варто зупинитись на 

фундаментальному дослідженні К. Міллет «Сексуальна політика» («Sexual 

Politics», 1970). На широкому фактичному матеріалі авторка показує «сексуальну 

політику» патріархатного устрою як систему контролю і владарювання чоловіків 

над жінками. К. Міллет ставить під сумнів значущість біологічних чинників статі 

і пов’язує поняття «політика» з різницею між статями соціальними. Дослідниця 

показує стать (sex) як «категорію [соціального] статусу з політичним підтекстом» 

[321, р. 337], яка безпосередньо не пов’язана з біологічними ознаками. Залучення 

поняття «ґендер» стає принциповим у роботі. Основоположним бачиться 



36 

 

 

висновок Р. Столлера: «Ґендер – це поняття, що має радше психологічну чи 

культурну конотацію, аніж біологічну. Коли правильними для опису статі є 

терміни “істота чоловічої статі, самець” та “істота жіночої статі, самиця” 

(“male” and “female”), то відповідниками ґендеру будуть терміни “чоловік” і 

“жінка” (“masculine” and “feminine”), до того ж останні можуть існувати 

абсолютно незалежно від (біологічної) статі» [321, р. 337]. К. Міллет вживає 

слово «ґендер» саме в такому розумінні, що дає їй змогу окреслити новий погляд 

на неприродну, насильницьку стосовно жінки «сексуальну політику» 

патріархатного суспільства. 

Праця К. Міллет засвідчує формування ґендерного підходу в соціально-

філологічних дослідженнях. Заперечення прямої залежності соціально-

психологічних (ґендерних) характеристик людини від її статевих ознак 

уможливило розвиток нових підходів у літературознавчому аналізі, зокрема 

порівняння «чоловічих» та «жіночих» моделей і форм репрезентації взаємин між 

статями у художньому тексті. Отже, у 1970-ті роки у феміністичних розвідках 

з’являється категорія ґендеру, однак активний розвиток відповідних теорій і  

методологічних підходів до вивчення культури та суспільства розпочався лише в 

середині 1980-х років.  

«Друга хвиля» фемінізму (до якої, окрім радикального, зараховують також 

ліберальний, соціалістичний та марксистський напрями) активізувала жіночі 

студії (Woman’s Studies), які поступово набули у США та Західній Європі статусу 

академічних дисциплін. Якщо у 1970-ті роки дослідження проблем «жінки в 

історії, суспільстві, культурі» [119, с. 16] відбувались у межах традиційних 

дисциплін, то у 1980-ті здійснюється інституалізація жіночих студій: вони 

покликані кардинально змінити сам спосіб пізнання, фокусуючись на унікальності 

жіночого досвіду. Відтоді жіночі студії набули статусу самостійної академічної 

дисципліни, активізуючи міждисциплінарну методологію та виключаючи 

можливість розмежування знань. Таким чином, від епістемологічної критики 

андроцентризму у наукових підходах був здійснений перехід до спеціальних 
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досліджень жіночого буття у всіх його проявах: світоглядно-філософському, 

антропологічному, соціологічному, історичному, мистецькому, літературному 

тощо. Водночас в університетах США, Канади, а згодом і Західної Європи 

відкриваються спецкурси, засновуються дослідницькі інститути і центри, 

запроваджуються спеціалізовані періодичні видання, що оприлюднювали і 

стимулювали жіночі дослідження (зокрема Feminist Studies, Women’s Studies, 

Signs, Quest, Sex Roles, Women’s Studies Newsletter, Women’s Studies International 

Forum – у США, Canadian Women’s Studies – у Канаді, Nouvelles Questions 

Féministes  – у Франції тощо) [119, с. 15].  

Інституалізація жіночих досліджень потребувала нового теоретичного 

підґрунтя з урахуванням здобутків і розробок різних галузей наукового знання. У 

зв’язку з цим теорії фемінізму, покладені в основу жіночих студій, у середині 

1980-х років інкорпорували в новий дискурс суспільного буття та його наукового 

пояснення (теорії постмодернізму). Феміністки переосмислювали нові теоретико-

методологічні концепції: психоаналізу (З. Фройд, Ж. Лакан), постструктуралізму 

(Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар), деконструкції (Ж. Дерріда, П. де Ман) тощо. 

Розширився проблемно-тематичний простір жіночих досліджень, які  О. Ярська-

Смірнова кваліфікує як третю і четверту2 стадію розвитку [294].  

Таким чином, у США і Західній Європі жіночі студії (використовуючи 

трансформовані теорії фемінізму) продовжують розвиватися окремим напрямом у 

літературознавстві і водночас розгалужуються як складові мультикультуральних 

(зокрема постколоніальні), мутльтидисциплінарних, а з 1990-х років – 

глобалізаційних студій. Виходячи з матеріалу нашого дослідження 

(інонаціональної / східної ґендерно маркованої літератури), розглянемо процес 

ускладнення понятійної (смислової) структури ґендеру в дискурсі розширених 

ідентичностей.  

Отже, із середини 1980-х років у США запроваджуються 

мультикультуральні дослідження, які враховують такі особливості жіночої 

ідентичності, як расова, етнічна, національна, культурна, релігійна приналежність, 
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сексуальна орієнтація та інші ознаки соціальних / етнічних меншин. Активну 

позицію в цих дослідженнях посіли «чорні» та «кольорові» (Women of Сolor) 

жінки, які прагнули заявити про свої права і схилити до неупередженого 

оцінювання їхньої ролі у розвитку американської культури. Потужним у США 

став «чорний фемінізм» (Black Feminism) або «вуменізм» (Womanism), 

представниці якого претендували на особливе місце афро-американських жінок в 

американському суспільстві3. Це позначилося на феміністичній літературній 

критиці. У 1989 році Е. Шовалтер зазначає, що феміністська та афро-

американська літературна критика виникла на основі різних «культурних естетик» 

як протестні течії «інших жінок» (Other Womеn). На стадії професійно-

академічного становлення вони зосередилися на поєднанні особливого 

текстуального простору з академічною теорією літератури та аналізі сексуальних 

та расових відмінностей. Е. Шовалтер підкреслює важливість зв’язку між цими 

двома напрямами культурної критики, а також спорідненість проблем і 

теоретичних засад обох видів досліджень із іншими ґендерно та расово 

мотивованими напрямами літературної критики: «Ми звертаємося до тих самих 

критичних метафор, теорій та дилем, що й гей-[лесбійські студії] та 

постколоніальна критика» [329, р. 94]. Інша американська дослідниця 

африканського походження Дж. Макучі Нфах-Аббен’ї чіткіше визначила 

проблемні особливості «чорного фемінізму» в літературній критиці. Вона 

зазначила, що представниці цього напряму вказують на марґінальне становище 

темношкірих жінок, використовуючи терміни «подвійна загроза» (double jeopardy), 

«множинна загроза» (multiple jeopardy) та «множинність свідомостей» (multiple 

consciousnesses). «Чорні жінки, − зазначає дослідниця, − у своїх творах 

демонструють критичне самоусвідомлення власної позиції, яка визначається 

расою, класом та ідеологією» [319, р. 113−114].  

Ці проблеми нагальні і для представників інших «кольорових» рас, зокрема 

з країн Азії. Однак тут під впливом постколоніальної критики акцент змістився на 

питання ґендерної та етнічної ідентичності емігрантської спільноти, 
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інкорпорованої вже кількома поколіннями в американський культурний простір4. 

Азійсько-американські феміністки також прагнули спростувати західні 

стереотипи відносно сутності східної жінки. Ці стереотипи формувалися в умовах 

т. зв. «подвійної колонізації» – патріархатними законами власного етносу та 

інонаціональною «маскулінно-імперіалістичною ідеологією» [221]. Однак 

проблема адаптації емігрантів в американській культурі, а також комерційна 

складова мистецтва й літератури, призвели до екзотизації авторами своїх текстів і 

творення нових стереотипів. Так, на думку М. Тлостанової, «естетика китайсько-

американської літератури ґрунтується на протиставленні сучасної американської 

дійсності та традиційної китайської міфопоетики, символіки, метафорики, часто 

стилізованої» [229]. Тому у творах письменниць азійського походження бажання 

відмовитись від патріархатно-етнічної ідентичності коригувалося інтересами 

расової політики суспільства, отже, феміністичні мотиви були досить 

поміркованими. Так, у праці «Феміністична та етнічна теорії в азійсько-

американській літературі» (1993) Ш. Джеок-Лін Лім зазначала, що азійсько-

американські письменниці (Міцує Ямада, Елеін Г. Кім, Джейд Сноу Вонг та ін.) 

прагнуть спростувати усталену думку про конфлікт між етнічно-патріархатною 

культурою та новою соціально-психологічною ідентичністю східної жінки. На 

їхнє переконання, «конструювання ґендеру не повинно залежати від етнічних 

варіантів жіночих ролей та досвіду, так само, як встановлення етнічної сутності не 

повинно пов’язуватися з патріархатною структурою етнічних груп; феміністська 

[політика] ідентичності повинна реалізовуватись у межах азійсько-американської 

культури та історії» [317, р. 346]. Наведені міркування переконують, що в період 

активізації мультикультуральних досліджень поняття «стать» і «раса» чимдалі 

більше соціалізуються. Позиція американських письменниць азійського 

походження показує, що етнічний автоімідж китаянки, японки, кореянки в 

літературі є сконструйованою моделлю соціокультурного характеру, яка мало 

залежить від біологічних ознак. Процес «орієнталізації» (в саїдівському розумінні) 

власних іміджів є свідомим вибором авторів, котрі переслідують конкретну мету 
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в царині літературних змагань. Позаяк література є однією із репрезентативних 

систем жіночої мультиідентичності кінця ХХ ст., що враховує особливості 

сексуальної і расової політики часу. 

У 1990-ті роки поступово розгортаються глобалізаційні перспективи 

жіночих / ґендерних  досліджень, базованих на сучасних досягненнях різних наук. 

Такі дослідження, за словами італійського культуролога М. Мазоні, допоможуть 

подолати незбалансованість поглядів Сходу й Заходу. «Наука, – зазначає 

дослідниця, – може дати аналітичні висновки, що дозволять побачити паралелі, 

контрасти і навіть спільні реакції на проблеми глобального характеру <…>. Це 

формує підхід до вивчення того, що виходить поза традиційний бінарний поділ, 

який зазвичай оформлюється як Схід проти Заходу, ми проти інших» [164, с. 128]. 

Серед питань, які не вкладаються у межі бінаризму, привертають увагу 

традиційно табуйовані – такі, що стосуються життя марґіналізованих спільнот і 

виражають прихований зміст владних стосунків. 

У цей час важливою ділянкою жіночих досліджень стали ґей-лесбійські 

студії (Gai and Lesbian Studies), орієнтовані на дослідження життя, культурних 

практик та політичних дій, що стосуються проявів сексуального бажання до 

власної статі. Дослідниця лесбійської етики С. Л. Гоугланд услід за французькою 

феміністкою М. Віттіґ висловила спільну для цього напряму ідею: 

«гетеросексуалізм – політичний режим, що спирається на підпорядкування та 

використання жінок чоловіками» [37, с. 480]. Засуджується штучний поділ людей 

на нормальних та інших на підставі сексуальної орієнтації – так само, як і на 

підставі категорій «раса», «культура», «етнос», «клас», «вік» тощо.  

Лесбійське відгалуження фемінізму виникло як протестний рух, що 

намагався зламати гетеропатріархальну модель «гідної жінки» і кидав виклик 

традиційній етиці й моралі. Але згодом роботи прихильниць цього напряму Монік 

Віттіґ, Одрі Лорд, Марії Луґонес, Клауді Кард, Джойс Требілкот, Мері Дейл та 

інших створили окремий напрям жіночих студій, орієнтований на дослідження 

генеалогії гомосексуальності, патріархатних міфів про «зразкову жінку» та 
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відповідну соціальну етику, сексуальну політику «іншості» в контексті расизму, 

етноцентризму тощо.  

Неабиякий вплив на розвиток ґей-лесбійських студій (як і на теорії 

фемінізму в цілому) справили роботи французького філософа і психоаналітика 

Мішеля Фуко, зокрема його тритомне дослідження «Історія сексуальності» (1976). 

У першому томі цієї праці М. Фуко доводить, що сексуальність репрезентує себе 

не як природна, об’єктивна і незмінна характеристика, а як соціальний феномен, 

сконструйований владою. Тобто, як коментує українська дослідниця М. Маєрчик, 

ідеться про «історичність сексуальності, її культурну обумовленість і 

релятивність» [165, с. xv]. Автор із кінця ХVІІ ст. простежує увагу владних 

інститутів до «периферійної сексуальності», яка дає підстави у клінічному 

дискурсі формувати нову «специфікацію індивідів» та конструювати нові 

сексуальні «види». Насамперед ідеться про гомосексуальність як особливий 

прояв чуттєвості людини. Цей феномен проявився як вид сексуальності лише на 

початку ХХ ст., коли його «пов’язали з певною внутрішньою андрогінією, з 

певним гермафродизмом душі» [255, с. 141 ]. Тобто категорія гомосексуальності 

конструювалась медиками, психологами і психіатрами у девіативному дискурсі, 

якому зручно було протиставити «нормативну» гетеросексуальність. Ідею 

штучного конструювання сексуальності та критику зведення її множинності до 

бінарної опозиції гетеро- / гомосексуальності взяли на озброєння майбутні квір-

теоретики. 

Квір-теорія (Queer Theory) сформувалася наприкінці 1990 року на підґрунті 

ґей-лесбійських студій і займається проблемами ґендеру, сексуальності та 

суб’єктивності. Ця теорія застосовується у літературній критиці, політиці, 

соціології та історії. Термін «квір» з’явився у 1990-му році у працях італійської 

феміністки і теоретика кіно Т. де Лауретіс. Українською мовою він інколи 

перекладається як «теорія збочень» [61, с. 425], але зазвичай у науковій практиці 

частина квір- вживається без перекладу, оскільки не має відповідника сукупності 

відтворюваних значень. І. Жеребкіна наводить словниковий відповідник квір-
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ідентичності – дивна, ексцентрична, але пояснює термін ширше: як позначення 

різних типів «сучасних ідентичностей, які не вкладаються у межі традиційної 

ґендерної дихотомії» [63, с. 68]. Натомість М. Маєрчик наполягає, що квір-  не має 

«ані чітко окреслених, ані навіть розмитих дефініцій, бо в сам концепт закладено 

іманентну відразу до здифінійованості» [165, с. xxiv]. Дослідниця пояснює це тим, 

що квір-теоретики (Дж. Батлер, Ів Косовські Седжвік, Дж. Гелберстам та ін.) 

наголошують на практиках не стільки подібності, скільки розбіжності (специфіка 

досвідів, практик, схильностей). Тому під сумнів потрапляє сама категорія 

«ідентичності». Зрештою виокремлюються такі концепції квір-ідентичності, як 

гомосексуальна (Т. де Лауретіс та Ів Косовські Седжвік), «експериментального 

бажання» (Е. Ґросс), перформативна (Дж. Батлер). І. Жеребкіна також зазначає, 

що «термін квір знаменує собою перехід від феміністської теорії (яка 

актуалізувала та проблематизувала саме жіночу суб’єктивність <…>) до ґендерної 

теорії (яка актуалізує інші типи ґендерних ідентичностей – чоловічу, чоловічу 

гомосексуальну та транссексуальну» [63, с. 68]. Не можна погодитись, що лише 

квір-теорія передувала розвитку ґендерних студій. Вони були підготовлені усім 

корпусом теоретичних пошуків жіночих / феміністичних студій з описаними вище 

складними інтеграційними процесами. «Соціальний конструкт» статі 

викристалізовувався поступово у роботах теоретиків фемінізму і дедалі активніше 

використовувався й теоретизувався у межах жіночих досліджень.  

Варто зауважити, що серед науковців немає одностайності щодо 

розмежування та визначення характеру зв’язків жіночих, феміністичних та 

ґендерних студій. Множинність підходів та інтерпретацій сутності ґендеру в 

жіночих та ґендерних дослідженнях призвело до розмивання будь-яких кордонів – 

термінологічних, концептуальних, дисциплінарних. Так, у 1999 році, згадуючи 

запеклу полеміку навколо європейської «теорії статевої відмінності» (sexual 

difference) та американської «теорії ґендеру» (gender), відомий нідерландський 

теоретик і філософ фемінізму Р. Брайдотті в інтерв’ю з американською колегою 

Дж. Батлер [16] висловила неможливість чітких академічних та теоретичних 
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розмежувань жіночих і ґендерних студій у Європі. За її словами, взагалі 

неможливо говорити про «європейські» жіночі дослідження як системні, оскільки 

у різних регіонах Європи існують власні традиції фемінізму, які потребують 

порівняльного вивчення. В університетах Північної Європи використання терміна 

«жіночі студії» пов’язане з акцентуванням на зв’язку із суспільними та 

політичними жіночими рухами, хоча перевага надається саме цьому терміну ще й 

тому, що термін «феміністський» негативно сприймається в освітніх практиках 

[16, с. 50]. Ґендерні дослідження своєю чергою виходять на перший план у рамках 

інституалізації феміністських програм, де ґендер розглядається як «спосіб 

дерадикалізації феміністської постановки питання» [16, с. 60]. Отже, Р. Брайдотті 

визначає ґендерну й феміністську теорії як дві різні стратегії жіночих студій. 

Особливістю методології ґендерних досліджень вона вважає симетричне 

конструювання чоловічого й жіночого досвіду в культурі, і це протистоїть 

основній феміністській тезі про ґендерну асиметрію, маскулінне культурне 

домінування (по суті, це – деполітизація фемінізму). Полемізуючи з Р. Брайдотті, 

Дж. Батлер пояснює звернення до ґендеру як «спосіб розширення політичних 

інтересів фемінізму за межі ґендерної асиметрії» [16, с. 60].  

Чимало вчених вважають, що ґендерні дослідження відрізняються від 

жіночих / феміністичних5, які ґрунтуються на теорії фемінізму, дослідницькою 

метою та методологічними підходами. При цьому ґендерні дослідження 

визнаються логічним наслідком жіночих студій [263, с. 24], а також 

«концептуальним проектом фемінізму, в рамках якого реалізуються нові 

можливості аналізу <…> систем домінування» [18]. Українська дослідниця 

Н. Чухим вважає, що ґендерні студії виникли автономно (в лоні досліджень із 

психології) і знайшли подальше опрацювання у жіночих студіях, але, на відміну 

від останніх, акцентували увагу «не на проблемах жінок, а на стосунках чоловіків 

і жінок у суспільстві» [271, с. 24]. Очевидно, що цей погляд звужений, оскільки 

залишає поза увагою низку проблем, які виникають за межами дуалістичної 

системи ґендерно-статевих ідентичностей. Вдалу спробу розмежувати 
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феміністичні й ґендерні дослідження у філософському дискурсі робить Н. Блохіна, 

виходячи з розуміння ґендеру в них. Так, ґендерні дослідження вирізняються: 

1) відходом від есенціалізму; 2) впровадженням теорії соціального конструювання; 

3) розширенням предметного поля досліджень (окрім жіночих, чоловічі, квір-

дослідження тощо); 4) урізноманітненням методологічних підходів (наприклад, 

повернення методів аналітичної філософії) [18]. Проте дослідниця не заперечує і 

спільні стратегії феміністичних та ґендерних досліджень – прагнення критично 

переглянути існуючі ґендерні структури суспільства з метою змінити їх [18]. 

Отже, спільне у наведених поглядах зводиться до тези про нерозривність 

феміністичної та ґендерної теорій у межах жіночих студій. При цьому ґендерний 

підхід дерадикалізує феміністські стратегії та переставляє акценти з ґендерної 

асиметрії на критичний опис репрезентацій ґендерної мультиідентичності.  

Цей висновок стосується і літературознавства, ґендерні стратегії якого 

традиційно пов’язують із феміністичною літературною критикою. Дотепер не 

існує універсальної дефініції ґендеру як категорії літературознавчого аналізу. В 

«Енциклопедії феміністичної теорії літератури», виданої у Нью-Йорку (2009), 

зазначено, що з кінця 1980-х років поняття «ґендер» у феміністських текстах 

використовується як описовий термін до понять «жінка» (womаn), «статеві 

відмінності» (sexual difference), «статеві ролі» (sex roles). Упродовж наступного 

десятиліття ґендер вже рідко розглядається як описове поняття, частіше – як 

«комплексна категорія аналізу» [301, р. 178]. Знаковою подією в історії «другої 

хвилі» фемінізму, ще задовго до виникнення ґендерних дискусій, став вихід у світ 

книги С. де Бовуар «Друга стать» (1949). По суті, зауважує московський 

літературознавець Н. Пахсар’ян, саме Бовуар додала жіночому питанню істинно 

ґендерного, соціокультурного характеру, хоча й використала у назві слово «sexe» 

(а не «genre»). Їй вдалося повернути до ґендерної проблематики філософію 

екзистенціалізму, поєднавши низку знакових і суперечливих теорій 

Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ніцше та З. Фройда [189, с. 79−80]. Відомий вислів 

«жінкою не народжуються, нею треба стати», по суті, можна розглядати як 
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підґрунтя теорії ґендеру в «есенціалістський» період розвитку фемінізму (1970-ті 

роки).  

1975 року побачила світ праця представниці марксистського фемінізму 

Ґ. Рубін «Обмін жінками: нотатки про “політичну економію” статі» (G. Rubin 

«The Traffic in Women: Note the “Political Economy” of Sex»), де авторка 

запроваджує поняття «статево / ґендерна система», під якою розуміє «сукупність 

заходів, за допомогою яких суспільство трансформує біологічну сексуальність у 

продукти людської активності» [323, р. 394]. Згодом, як зазначає американський 

теоретик фемінізму Л. Ніколсон [185], усі відмінності між статями, зокрема й 

«біологічні» чи «природні», стали сприйматися створеними суспільством, а отже, 

змінними. Так виникло найпопулярніше в теорії фемінізму6 визначення 

Дж. В. Скотт: «ґендер є суспільним упорядкуванням статевих відмінностей. Утім, 

це не означає, що ґендер відображає чи реалізує фіксовані та природні фізичні 

відмінності межи жінками й чоловіками; радше, ґендер – це знання, що 

встановлює значення тілесних відмінностей» [327, р. 10]. Хоч розглянуті праці (і 

не лише вони) безпосередньо не стосуються літератури, однак їх популярність 

вплинула на розвиток феміністичної літературної критики в Америці, а згодом і в 

Європі. Теоретики літератури, які були зорієнтовані переважно на формування 

нового (не андроцентричного) погляду на жінку в літературному дискурсі, з кінця 

1970-х років намагаються запровадити багатоаспектні теорії, що відображають 

зв’язок ґендеру з літературою [301, р. 178]. У цьому контексті неабияка увага 

приділяється питанням репрезентації жіночого в літературі не як «міметичного 

відтворення дійсності», а як «маніфестації певного способу бачення» [274, с. 326]. 

Тому «ґендер» набуває значення ефекта репрезентації, наслідку диференціації 

чоловічого та жіночого на основі різних культурних практик [274, с. 326]. Таким 

чином, ґендер у теорії літератури пов’язується з категоріями суб’єктивності, а 

також із актами письма й читання.  

Множинність інтерпретацій ґендеру в межах феміністичних теорій 1980–

1990-х років породжує сумніви і критику з позицій постфемінізму, сформованого 
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в руслі постструктуралізму і деконструкції Ж. Дерріди. Так з’являється знакова 

праця американського філософа фемінізму Дж. Батлер «Ґендерний клопіт: 

Фемінізм і підрив ідентичності» (J. Butler. «Gender Trouble: Feminism and the 

Subverison of Identity», 1990). У ній переосмислюються основні засади теорій 

С. де Бовуар, а також представниць французької школи М. Віттіґ, Ю. Крістевої, 

Л. Іріґарай та ін. Дж. Батлер ставить під сумнів тогочасні уявлення про жінку як 

суб’єкт фемінізму, а також про зміст і сутність категорій «стать» / «ґендер». 

Твердження теоретиків фемінізму про те, що ґендер є культурно сконструйованим, 

на думку Дж. Батлер, породжує низку питань, зокрема: який механізм процесу 

конструювання? Адже ґендер не є наслідком статі й зовні не фіксується як стать, 

тому поняття чоловік і чоловіче можуть означати як жіноче тіло, так і чоловіче, і 

навпаки [14, с. 306]. Тоді − як і з посередництва чого визначається стать та / або її 

культурна інтерпретація (ґендер)? Що таке стать узагалі? Чи існує історія 

становлення статевого дуалізму? Чи може ґендер бути автономним щодо статі, 

або ж його походження позначене соціальним детермінізмом, що виключає 

можливості змін? На всі ці та багато інших питань Дж. Батлер намагається 

відповісти, критично розглядаючи статево-ґендерні теорії фемінізму. Наведемо 

лише кілька висновків, важливих для нашого дослідження. По-перше, Дж. Батлер 

ставить під сумнів гомогенність поняття «жінка», оскільки неможливо вичленити 

«стать» із плетива політичних, культурних, етнічних, расових дискурсів, у яких 

вона неодмінно виробляється [14, с. 302]. По-друге, стать неможливо визначати як 

до-дискурсивну анатомічну даність, оскільки вона завжди була продуктом 

культури [14, с. 308]. По-третє, «інтелігібельними» (прочитуваними) є ґендери, 

що відповідають стандартам, а саме – формують відповідність між статтю, 

ґендером, сексуальними практиками і жаданням [14, с. 308]. Такі стандарти 

визначає примусова і натуралізована гетеросексуальність, що й породжує 

ґендерний бінаризм. По-четверте, ґендер є перформативним, тобто «він завжди є 

дією, однак без втручання суб’єкта, про якого можна було б сказати, що він існує 

до дії» [14, с. 328].  



47 

 

 

Вказані міркування не вичерпують усієї складності проблем, пов’язаних із 

теорією ґендеру у фемінізмі. Однак вже вони демонструють неможливість 

зведення понять «ґендер» та «ґендерна ідентичність» до уніфікованих дефініцій. 

Кожне наукове дослідження має підстави ґрунтуватися на тих засадах ґендерної 

теорії, які дають можливість розкрити об’єкт дослідження. У нашій праці 

ґендерний підхід до аналізу творів сучасної китайської жіночої прози потребує 

врахування складності структури ґендеру як соціального конструкту, що 

поєднується із національно-культурними компонентами у матриці ідентичності.  

Отже, ми ґрунтуємось на розумінні «ґендеру» як категорії, що 

застосовується при аналізі творів жіночої літератури. Він визначає письменницькі 

стратегії, що своєю чергою окреслюють репрезентативні моделі жіночого / 

чоловічого у художньому тексті, а саме: 1) в особливостях нарації (з урахуванням 

виражальних можливостей «жіночого письма»); 2) у моделюванні образно-

символічної системи (з огляду на складність поняття «жінка» в культурному, 

сексуальному та етнічнону дискурсах); 3) у ревізіоністських практиках 

авторського осмислення історії та сучасності (з акцентом на реставрації жіночої 

суб’єктності) тощо. 

 

1.2. Сучасний стан ґендерних досліджень жіночої літератури: 

теоретико-методологічні засади 

 

Ґендерний аналіз у літературознавстві традиційно пов’язують із розвитком 

теорій та методологічних підходів феміністичної літературної критики, яка дає 

змогу окреслити і концептуалізувати низку проблем, пов’язаних зі «статевою / 

ґендерною диференціацією» в літературі [199, с. 6]. Визначаючи особливості 

проявів «жіночого» та «чоловічого» у художніх текстах теоретики феміністичного 

літературознавства критикують традиційні методи і підходи, що подають 

розвиток культури лише з чоловічого погляду, розуміючи його як універсальний, 

нормативний, зразковий. У 1970-ті роки представниці «другої хвилі» 
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феміністичного руху усвідомили необхідність пошуку теоретичних засад та 

методологічних підходів до виявлення і належного оцінювання жіночої складової 

культури: її сутності, ролі у формуванні ціннісної парадигми культурних явищ, 

способів художньої репрезентації тощо. Утверджується думка про розвиток 

культури як взаємодії раціонального / логічного і чуттєвого / тілесного досвідів, 

що породжує необхідність включення жіночого погляду до наукових практик.  

Феміністична літературна критика, за П. Баррі, має розглядатися не як 

«відгалуження і побічний продукт руху за права жінок <…>, а як один із 

найдієвіших способів упливу на щоденні вчинки і ролі» [6, с. 145]. Тобто 

феміністське прочитання літературних текстів дає можливість поставити під 

сумнів авторитет і обґрунтованість поширюваних традиційною літературою 

жіночих образів, що визначали «покликання і прагнення жінки» [6, с. 145]. Увага 

дослідників також приділяється процесу соціалізації жінки через самовираження 

у літературній творчості, а отже, розкриваються внутрішні механізми 

альтернативного світосприйняття. Як зазначає В. Агеєва, «феміністська теорія 

взаємодіє з тими стратегіями сучасного мислення, які здійснюють функцію 

критицизму щодо установок традиційної культури» на засадах «жіночого буття в 

культурі» [1, с. 425]. Отже, дискурсивні практики фемінізму в літературознавстві 

не варто зводити лише до агресивних заходів знищення патріархатної / 

фалоцентричної традиції в літературі, а радше розуміти як альтернативний погляд, 

що розкриває «неявні, неусвідомлені складники культури» і відповідає сучасним 

запитам літературної полікритики. В. Агеєва обґрунтовано визначає основні 

інтерпретаційні стратегії фемінізму в літературознавстві: 1) «психоаналітична 

концепція суб’єкта» (у центрі – проблема жіночого авторства); 2) «лінгвістична 

критика процесу означування» (проблема «жіночого стилю», «жіночого письма»); 

3) «критика та деконструкція форм влади» (проблеми змісту жіночої 

белетристики, осмислення і репрезентація жіночих образів, питання ґендерної 

диференціації літературного канону); 4) «критика теорії як особливої 

дискурсивної форми, що виправдовує традиційний культурний досвід» (проблема 
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жіночого читання, рецепції та критики художнього тексту) [1, с. 425]. По суті, 

українська дослідниця проблематизує чотири основні напрями феміністичної 

літературної критики, вказані Е. Ґросс ще 1995 року у праці «Простір, час і 

збочення: нариси про політику тілесності» («Space, Time, and Perversion: Essays on 

the Politics of Bodies») [310, р. 9−24]. За 20 років феміністичне літературознавство 

перетворилося на складну і розмаїту систему наукових знань про літературу, і при 

цьому кожен із напрямів (які й досі не втратили своєї актуальності) виявився 

відкритим до нових наукових теорій та підходів.  

 

1.2.1. «Жіноча література» та проблема ґендерної диференціації 

літературного канону 

 

Основний предмет дослідження феміністичної літературної критики – 

«жіноча література» – досі дискутується, оскільки феміністичний / ґендерний 

науковий дискурс не є монолітною, цілісною системою теоретичних концепцій та 

методологічних підходів. Це складна структура, що змінюється у процесі «опору 

домінуючим поглядам» і самовизначається як «критика критики» [199, с. 6 ]. 

Феміністичне літературознавство використовує різні методології, у ньому 

розрізняють різні напрями та школи, найвпливовіші серед яких – англо-

американська та французька. Перша ґрунтується на засадах соціальної критики, 

проблематизуючи відношення домінування і підпорядкування в літературі, а 

також досліджуючи «історію і взаємовідносини текстів із позатекстовим світом» 

[203, с. 7]. Англо-американські феміністки приймають концепцію реалізму і 

розглядають літературу як відображення життя та досвіду жінки, тому вважають 

основою феміністичної критики поглиблене читання та аналіз окремого 

літературного тексту з погляду особливостей теми, жанру, образів [6, с. 147]. 

Французька школа, яку називають «інтелектуальною» [181, с. 124], сформувалася 

на основі психоаналітичних теорій З. Фройда і Ж. Лакана, а також теорій 

деконструкції Ж. Дерріди та постструктуралізму Р. Барта. Французькі феміністки 
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зосередилися на проблемах текстології, лінгвістики, семіотики, психології 

творчості [181, с. 125], а також на способах «репрезентації та конструктивності 

суб’єкта» в літературі [203, с. 6]. Однак наразі такий поділ умовний, оскільки в 

науковій практиці різні теорії поєднуються між собою, а також безперервно 

поповнюються новими ідеями та підходами (і не лише французького чи англо-

американського походження).  

Перш ніж розглянути основні теоретичні напрацювання, варто з’ясувати 

сутність основних понять феміністичного/ ґендерного літературознавства. Такими, 

зокрема, є терміни «жіночий» / «фемінний» (female), «жіночний»/ «фемінінний» 

(feminine) і «феміністичний» (feminist). Як пояснює Т. Мой, останній термін 

виражає «політичну позицію», «фемінінний» (і «маскулінний») зазвичай 

використовуються на позначення «соціального аспекту конструювання статевих 

відмінностей (норми поведінки і сексуальності, запроваджені культурою та 

суспільством)», а «жіночий» (і «чоловічий») – на позначення «біологічних 

аспектів статі» [181, с. 93]. Отже, «фемінінність» (або «жіночність») є складовою 

категорії ґендеру. Завданням феміністичної критики є чітке розмежування понять 

«фемінінний» («жіночний») і «фемінний» («жіночий») та спростування 

патріархатного нав’язування жорстких «соціальних стандартів жіночності 

біологічним жінкам» як природну норму [181, с. 93]. Саме в такому значені ці 

терміни використовуватимуться у нашому дослідженні. 

Осмислюючи знакові теорії феміністичного літературознавства, не можна 

оминути увагою доробок знакових представниць «першої хвилі» В. Вулф та С. де 

Бовуар. Саме вони виділили і проблематизували поняття «жіноча література», 

пов’язуючи його із психологією творчості, особливостями жіночого досвіду, 

жіночої суб’єктивності та репрезентативною системою жіночого тексту. 

Окреслені дослідницями проблеми і запропоновані підходи до їх осмислення дали 

поштовх розвитку феміністичного літературознавства і залишаються актуальними 

дотепер.  
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Ключовими у доробку В. Вулф є праці «Власний простір» («A Room of 

One’s Own», 1929), «Три гінеї» («Three Guineas», 1938), «Жінки і розповідна 

література» («Women аnd Writing», 1979). У них авторка висловлює свої 

міркування щодо різних аспектів жіночої творчості в умовах патріархатного 

суспільства. Передусім дослідниця пропонує переглянути усталені «метафори» 

ґендеру як соціальні норми та цінності, чужі й примусові щодо жінки. У 

«Власному просторі» В. Вулф аналізує сутність жіночої літератури через 

складний процес залучення жінки до професійного письменництва. Жіноча 

література пов’язується з референційним авторством письменниць-жінок. 

Дослідниця аргументовано доводить однакову здатність чоловіків та жінок до 

творчості, розуміючи останню не як «божественну, трансцендентну даність» [309, 

р. 73], а як матеріальний процес. Жінка дістала можливість репрезентувати свій 

досвід у літературі лише отримавши інтелектуальну свободу, яка залежить від 

матеріальних умов: «Жінка мусить мати гроші й власну кімнату, якщо вона хоче 

щось написати» [33, с. 6]. Отже, жіноча література – це корпус текстів, 

написаних авторами-жінками з метою відтворити жіночий тілесний досвід.  

В. Вулф простежує умови життя «єлизаветинської доби» і зазначає, що 

поетично обдарована жінка була нещасною, оскільки «перебувала у стані 

постійної боротьби із собою» [33, с. 46], адже її талант в умовах патріархатного 

ладу нівелювався і висміювався як неможливий. Натомість удаваний, 

сфальсифікований жіночий досвід відтворювався чоловіками, які прагнули 

зміцнити віру у свою зверхність. «Усі ці сторіччя жінки служили збільшувальним 

склом, яке здатне магічно збільшити чоловіка удвічі всупереч його природним 

розмірам» [33, с. 34]. Тому виникає велика розбіжність між жінкою в реальному 

житті і жінкою-символом у літературному мейнстримі. «Якби жінки існували 

лише у літературі, написаній чоловіками, – підсумовує В. Вулф, – їх можна було б 

уявити собі як істот дуже важливих, дуже різних, героїчних і розумних, 

розкішних і огидних <…>. Але – це жінка в літературі. Фактично, <…> вона була 

бита й замкнена в кімнаті» [33, с. 41−42]. Чоловік дуже «важко» розуміє жінку, 
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дуже поверхово зображає її, оскільки дивиться на неї крізь «чорні або рожеві 

окуляри, начеплені <…> власною статтю» [33, с. 79]. Жіночність розуміється як 

набір умовних символів, далеких від реальної жінки. Отже, виникає потреба 

сказати в літературі правду про жінку, представити її власний досвід. Таким 

чином, важливою ознакою жіночої літератури є субверсивність, опірність 

домінантному художньому дискурсу. 

Цінності жінок часто відрізняються від чоловічих. Однак, на думку В. Вулф, 

до початку ХІХ ст. жінкам-письменницям доводилося змінювати «своє природне 

бачення», свої цінності [33, с. 71], оскільки вони постійно наражалися на сувору 

критику, що захищала «авторитарно-святенницький» [34, с. 82] погляд чоловіків. 

Заяви про меншовартість жінок-письменниць викликали гнів і обурення авторок, 

тому в жіночій літературі з’являється «неприродне прагнення до 

самоствердження» та «неприродна покірність», а отже – нещирість у 

саморепрезентації. Тому в жіночій літературі простежується тяжіння до 

міметичних (наслідувальних) практик, що приховують конфліктну основу 

самовираження. 

В. Вулф зазначає, що розвиток жіночої літератури (передусім романістики) 

навіть на початку ХІХ ст. ускладнювався відсутністю традиції та нестачею 

інструментарію, що мав би забезпечувати свободу й повноту вираження 

жіночого досвіду. «Адже, – зауважує англійська дослідниця, – якщо ми жінки, то 

наша пам’ять пролягає через матерів. Немає сенсу йти по допомогу до великих 

письменників-чоловіків» [33, с. 71]. Ідеться не лише про предмет зображення та 

естетичні цінності, але й про мовностилістичний інструментарій, який, із погляду 

В. Вулф, повинен бути ґендеризованим. Тобто висувається думка про особливості 

жіночого письма, яке відрізняється від чоловічого. Жінки мають формувати 

власний синтаксис, а не намагатися наслідувати те, що пропонує чоловіча 

традиція. «Речення, побудоване чоловіками, – підкреслює В. Вулф, – занадто 

розхитане, важке, гравітаційне для жіночого вжитку» [34, с. 82]. Жінки повинні 

віднайти «легке і природне» речення, яке не обмежувало і не спотворювало б їхні 
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думки. Таким чином, ознакою жіночої літератури є особливий жіночий стиль, 

що тяжіє до вільної «материнської» мови і розхитує унормовану «батьківську». 

  Насамкінець, переосмислюючи теорію С.-Т. Колріджа про андрогінну 

природу «великої свідомості», В. Вулф висуває модерністську ідею про 

андрогінність творчої свідомості, яка «передає емоції без упередження» і не 

залежить від статі творця. До такого типу дослідниця відносить свідомість 

В. Шекспіра, а також Дж. Кітса, Дж. Ф. Купера, С. Лема і самого С.-Т. Колріджа. 

Вона наголошує, що «думати про власну стать будь-кому, хто пише, – фатально» 

[33, с. 99]. Написання довершеного мистецького твору потребує співпраці 

чоловічого і жіночого компонентів у свідомості митця, перегин у той чи інший бік 

спотворює природність мистецтва. Андрогінна концепція В. Вулф викликала 

дискусії серед теоретиків фемінізму: від розуміння андрогінності як «утечі від 

жорстких ґендерних визначень» (Е. Шовалтер) до «заперечення дихотомії 

чоловічого і жіночого як метафізичної» (Ю. Крістева) [цит. за Т. Мой: 181, 

с. 35−36]. Інтерпретаційна відкритість цієї теорії дає підстави розвивати і 

трансформувати її відповідно до різних уявлень про природу андрогінії у 

структурі людської свідомості (чи підсвідомості). Зокрема ідея В. Вулф 

спровокувала сучасну китайську мисткиню Чень Жань до міркувань про 

первинність «трансґендерної свідомості» (超性别意识) у літературній творчості та 

сексуальних практиках обох статей [307, с. 99−103] (детальніше див. параграф 

3.3.1.). Теорія В. Вулф лише умовно корелює з жіночою літературою, 

спростовуючи концепцію андроцентризму у творенні культурних / літературних 

цінностей. 

Поглиблює розуміння феномену «жіночої літератури» екзистенціалістська 

концепція жіночої суб’єктивності С. де Бовуар. Особливу увагу авторка «Другої 

статі» зосереджує на вивченні прадавніх витоків жіночої залежності 

(другорядності), яка сформувалася ще у міфологічній свідомості людства, а отже, 

пов’язана із колективним несвідомим, психологічними та культурними 

архетипами. С. де Бовуар звертається до теорій психоаналізу З. Фройда та 
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Дж. Адлера і бачить їх недолік у відмові від «ідеї вибору та поняття цінності» [20, 

с. 60]. Підґрунтям концепції С. де Бовуар є теорія Ж.-П. Сартра, котра 

визначальною в людському бутті вважає саме проблему вибору: «не існує 

природи людини», «людина така, якою сама себе робить» [206, с. 323], або ж сама 

для себе вибирає. Власне це і зветься суб’єктивністю, яка породжує абсолютну 

відповідальність за зроблений вибір. Суб’єктивність не є суто індивідуальною 

категорією, людина пізнає «істину про себе» лише шляхом співвіднесення з 

«іншими» [206, с. 335–336 ]. Згодом категорії «суб’єктивності» та «іншості» 

стануть ключовими у феміністичному літературознавстві.  

С. де Бовуар започатковує концептуалізацію «фемінінності» у світлі цих 

категорій. Вона зауважує, що впродовж усієї історії жінка була позбавлена права 

на свободу вибору і активну самореалізацію. Її завжди означували «через чоловіка, 

у зв’язку з його ціннісною ієрархією» [3, с. 8]. «Жінку» трактували як «іншу» 

щодо чоловіка, трактували як об’єкт для нього і позбавляли власної 

суб’єктивності. Чоловік стверджував свою самодостатність через марґіналізацію 

жінки, конструюючи її «іншість» як «нестачу», упослідженість. В опозиції чоловік 

– жінка від початку закладена ґендерна асиметрія, тобто, за словами С. де Бовуар, 

«жінку характеризує те, що відрізняє її од чоловіка, але не навпаки: він – 

головний, вона – другорядна. Він – Суб’єкт, він – Абсолют. Вона – Інша» [20, 

с. 27]. Французька дослідниця присвятила працю «Друга стать» спростуванню 

численних міфів про жінку, які зародились ще у первісних спільнотах, 

закріпилися у релігійних практиках та стереотипах патріархатного суспільства. 

Авторка заперечує існування незмінної, сталої жіночої природи і визнає 

необхідність жіночої самореалізації: «жінкою не народжуються, нею треба стати». 

Отже, жіноча суб’єктивність (яка руйнує упереджені мізогінні стереотипи) є 

основою активного самоусвідомлення і самовияву жінки, зокрема у творчості. 

За словами С. Криворучко, вагомим внеском С. де Бовуар у теорію 

фемінізму є «виявлення “фемінінного” культурного коду в історії цивілізації, 

<…> який полягає у відкритті “іншого” мислення жінки, що сформовано 
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маскулінним світоглядом, та подолання “іншого” як психологічного комплексу 

неповноцінності» [132, с. 119]. Шлях до подолання – відкриття жінкою «творчого 

особистісного потенціалу» [132, с. 128]. С. де Бовуар аналізує образи жінок у 

творах відомих письменників від Гомера до Г. Ібсена й Д. Г. Лоуренса. Як і 

В. Вулф, вона висновує, що чоловіки піддаються міфам і патріархатним 

стереотипам про жіночу психологію та цінності. Скажімо, Д. Г. Лоуренс через 

зображення сексуальних стосунків демонструє владу над жінкою і тамує свої 

страхи «комплексу кастрації» (за Дж. Адлером). Однак і жінки-письменниці часто 

створюють у літературі своїх двійників, породжених неможливістю інакше 

реалізувати себе, подолати свою іманентність. С. де Бовуар аналізує явище 

жіночого нарцисизму у творах М. Башкирцевої, С. Сорель, А. де Ноай та ін., 

наголошуючи, що жінки милуються образом, «який вони постійно грають: жінка 

не встановлює межі між правдою і грою» [21, с. 286]. Тому жіноча література 

часто зображає неіснуючих двійників тих жінок, які трагічно відчувають свою 

упослідженість [21, с. 286]. Отже, С. де Бовуар, як і В. Вулф, вказує на нещирість 

жіночої саморепрезентації в літературі, подолати яку можна вирвавшись із-під 

тиску традиції. Тоді жінка зможе поводитися «природніше, простіше» і зрештою 

стати «справжньою жінкою» [21, с. 343] в житті й у літературі.  

Ідеї С. де Бовуар започаткували осмислення основних проблем 

феміністичного літературознавства. Насамперед – це визначення жіночої 

літератури як «іншого» фемінінного дискурсу, що протистоїть 

маскуліноцентричному «великому» канону. Сутність жіночої літератури не 

обмежується авторством жінок, вона передбачає відтворення «іншого» досвіду, 

концептуалізацію «іншої» суб’єктивності та використання «іншої» 

репрезентативної системи. Ця «іншість» стає ключовою позицією фемінізму, 

однак по-різному переосмислюється у 1980-ті та 1990-ті роки, коли виникає 

потреба представити «концепцію жіночого особливого, як позитивно іншого, як 

відмінного і рівноцінного» [71, с. 8]. Теоретизація феміністичних ідей у 

літературознавстві зосередилася на «реконструкції втраченого або забороненого 
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жіночого досвіду», проблемі творення «нового канону жіночих текстів» і 

перегляді історії літератури з метою повернення до канону творів забутих 

письменниць [6, с. 146].  

Поняття «канон» зазвичай пов’язують із ідеєю організації літературного 

матеріалу за принципом «центр – марґінес» [188, с. 627]. Н. Зборовська не без 

підстав стверджує, що «літературна канонізація − це редукційна інтелектуальна 

стратегія, яка спрямована на вибір певного кола авторів, ідей, тем, художньої 

мови». Цей процес відбувається у патріархатному владному дискурсі, і є 

репресією «іншого», центруванням за рахунок витіснення марґінального [70, 

с. 117]. На цьому ж наполягає і С. Павличко: «формування й ревізія літературної 

традиції і канону відображають ідеологічну боротьбу, а не природний естетичний 

лад» [188, с. 629]. Тому феміністична критика прагне переосмислити «великий» 

канон із позицій подолання жіночої марґінальності, а також розглянути твори 

«канонічних авторів» як позначені одвічною зневагою до жінок.  

Виявлення жіночого дискурсу в історії літератури американські теоретики 

фемінізму пов’язують із соціалізацією письменниць, оскільки саме суспільство, а 

не біологічна стать, зумовлює художнє сприйняття світу. Так, Е. Шовалтер 

зосереджує увагу на вивченні особливостей жіночої літератури, відмінної від 

традиційного патріархатного канону. У своїх знакових працях «Їхня власна 

література: британські жінки-письменниці від Бронте до Лессінг» («A Literature of 

Their Own. British Women Novelists from Bronte to Lessing», 1977) і «До питання 

про феміністичну поетику» («Toward a Feminist Poetics», 1985) Е. Шовалтер 

зазначає, що становлення й еволюція жіночої традиції в літературі ХІХ−ХХ ст. 

відповідають «моделям розвитку будь-якої літературної субкультури» [328]. 

Тобто жіноча література розуміється авторкою як субкультура (і ми згодні з цим 

поглядом). Дослідниця намагається встановити тяглість жіночої традиції шляхом 

виявлення зв’язків та спадкоємства між відомими й забутими письменницями. 

Вона відходить від лекал чоловічого «великого» канону з відповідними 

літературними моделями і стереотипами. У 1977 році Е. Шовалтер виділяє три 
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періоди розвитку жіночої літератури у Британії, які вважає спільними для усіх 

літературних субкультур: 

1) «фемінінний» (1840–1880 рр.) – це «тривалий період наслідування (imitation) 

основних форм домінантної традиції, засвоєння (internalization) норм і 

критеріїв мистецтва з його поглядами на соціальні ролі (виділення автора – 

Е. Ш.)» [330, p. 13]. Цей період розпочинається з появою чоловічих 

псевдонімів жінок-письменниць і закінчується роком смерті Джордж Еліот. 

На думку Е. Шовалтер, британські письменниці обирають чоловічі 

псевдоніми «задля подолання подвійних літературних стандартів» [328], що 

зрештою впливає на нарацію, стиль, структуру та інші характеристики їхніх 

творів. Феміністський зміст жіночої творчості цього періоду – непослідовно 

виражений, «непрямий, іронічний і субверсивний; він читається між рядками, 

у нереалізованих можливостях тексту» [328]; 

2) «феміністичний» (приблизно 1880−1920 рр.) – це «протест (protest) проти 

стандартів і цінностей (домінантної культури – Н. І.) та захист прав і 

цінностей меншин, включаючи вимогу незалежності» [330, p. 13]. Покоління 

«нових жінок», на думку Е. Шовалтер, переосмислює роль мисткинь з 

погляду їхньої «відповідальності за страждання сестер» [328]. Важливою 

тенденцією цього періоду є поява (з 1890-х рр.) і розвиток жіночих утопій 

(Amazon utopias), в яких формується уявлення про ідеальну жіночу спільноту, 

виражається протест проти чоловічого уряду, законодавства і медицини, а 

також аналізуються «альтернативні можливості емансипованої феміністської 

літератури» [328]; 

3) «жіночий» (приблизно 1920–1980 рр.) – це «період саморозкриття (self-

discovery), звернення до себе, звільнення від потреби в опозиції, пошук 

ідентичності» [330, p. 13]. Жінки відмовляються від імітації та протесту (дві 

форми залежності попередніх періодів) і усвідомлюють власний досвід як 

«джерело автономної творчості, поширюючи феміністичний аналіз культури 

на форми та методи літератури» [328].  
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У 2009 році з’являється ще одна важлива праця Е. Шовалтер «Так вирішили 

жінки: американські жінки-письменниці від Енн Бредстріт до Енні Пру» («A Jury 

of Her Peers: American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx»), яка, 

за спостереженням Ч. Міллер, є відходом від феміністичної теорії літератури 

1970-х років і «спробою представити жіночу альтернативу традиційному 

літературному канонові» [320]. Е. Шовалтер вказує на формування у 1990-х роках 

нового четвертого періоду жіночої літератури і називає його «вільним» («free»): 

4) «вільний» (починаючи з 1990-х рр. і донині) – це період, коли «жіноче письмо 

вичерпало себе як окрема літературна традиція та як дефініція на противагу 

опису» [331, p. 229–230]. З’являється нове покоління «вільних» жінок-

письменниць, котрі за власним бажанням обирають предмет і засоби 

художнього зображення та «беруть позірну участь у літературному 

мейнстримі» [331, р. 10]. Е. Шовалтер переконливо доводить, що у 1990-ті 

змінилась ідея літературної традиції. У цей час піддається сумніву 

можливість існування єдиного цілісного літературного канону та автентичної 

(«чистої») традиції без зовнішніх впливів. Водночас спростовується 

есенціалістський принцип розмежування «маскулінності» й «фемінінності», 

«чоловічого» й «жіночого» письма [331, р. 229–230]. Відтак, вважає 

дослідниця, жінки більше не потребують «особливих експертів (juries), 

поблажливих вироків, мовчазних домовленостей та прихованих доказів задля 

того, аби стати поруч із славетними творцями <…> літературної спадщини» 

[331, р. 8]. 

Отже, дослідниця окреслює жіночі традиції в літературі як зміну 

самоусвідомлення і саморепрезентації письменниць щодо домінантного 

літературного канону, поступової відмови від девіантної ідентичності та, 

зрештою, «позірної присутності у літературному мейнстримі». Такий підхід 

видається продуктивним для визначення особливостей розвитку жіночої 

літератури в будь-якій національній історії письменства, зокрема й китайській 

(звичайно, з урахуванням етнокультурної специфіки). 
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Дослідження традиції жіночої літератури у ґендерному аспекті привертає 

увагу й інших представників американської школи – С. Гілберт і С. Губар. У праці 

«Божевільна на горищі. Жінка-письменниця і літературна уява ХІХ ст.» («The 

Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 

Imagination», 1979) вони вказують на «авторську тривогу» відомих письменниць 

ХІХ ст., котрі змушені самовизначатися в умовах патріархатних обмежень. 

Дослідниці репрезентують стратегію жіночого тексту як таку, що «деконструює і 

реконструює літературні образи, нав’язувані чоловічою літературою, і особливо 

<…> класичних антиподів: янгола та потвори» [307, р. 76]. Письменниці прагнуть 

подолати у процесі літературної творчості патріархатні норми ґендерних ролей і 

водночас змушені відповідати їм. Так виникає бінарна «божевільна ідентичність» 

письменниць, іншими словами, амбівалентна структура жіночого авторства. 

С. Гілберт і С. Губар вважають її основною рисою жіночої романістики ХІХ–

ХХ ст. По суті, ще С. де Бовуар вказувала на «божевільну» («невропатичну» з 

чоловічого погляду) природу жіночої творчості [21, с. 371]; згодом про «мову 

божевілля» у жіночій літературі ХІХ ст. говорить і Е. Шовалтер. До наукового 

обігу залучаються поняття «божевілля», «невропатія», «істерія» як означники 

жіночого дискурсу письменства. Їх варто розуміти в аспекті текстологічного 

аналізу (зокрема психоаналізу) і не співвідносити із психофізіологічними 

відхиленнями у структурі особистості автора. Отже, важливою характеристикою 

жіночої літератури є репрезентація розколотої «істеричної» особистості 

авторки. 

Амбівалентна природа жіночого авторства позначається на виборі стратегій 

і мети творчої діяльності. Представники американської феміністичної критики 

Дж. Баррі та С. Фліттерман-Льюіс [7] виділяють чотири стратегії «жіночого 

культурного виробництва» і, відповідно, чотири типи жіночого мистецтва. У 

своїй типології авторки орієнтуються на теоретичні положення, що пов’язують 

питання ідеології, культури і творення смислів [7, с. 148]. Під останнім 

розуміються конструйовані культурою гетерогенні коди, що перебувають у 
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постійному взаємозв’язку. Вибір кодів і типу зв’язку залежить від знання 

мисткинею набору конвенцій, що визначають усі аспекти людського буття. Усі 

категорії в типології жіночого художнього виробництва подаються дослідницями 

як відображення відношень між «стратегіями і дією» [7, с. 149]. Тобто жіноче 

мистецтво розуміється політичною діяльністю, де надаються переваги певним 

формам і методам репрезентації задля досягнення певної мети. 

 Перший тип жіночого мистецтва – есенціалістський − заснований на вірі у 

жіноче єство як похідне від біологічної різниці між статями. Цей тип реалізується 

через естетику простої інверсії, де замість чоловічого домінування первинний 

статус отримує жіноча сутність. Тобто переглядається бінарна опозиція 

«душа − тіло» і піддається сумніву домінування трансцендентного / духовного 

над матеріальним / тілесним. Мета творів мистецтва – «акцентувати цінність 

жіночого досвіду і жіночих тілесних функцій» [7, с. 149]. Мета такого мистецтва – 

стимулювати жіноче взаємосхвалення та солідарність. 

Другий тип – «субкультурний спротив», який реалізується шляхом 

валоризації або реконструкції прихованої історії жіночого культурного 

виробництва. У такий спосіб актуалізуються жанри і методи, на які «панівні 

системи репрезентацій закривали очі», а згодом вони розглядаються як 

«невідомий простір» жіночого художнього мислення [7, с. 152]. Мета таких 

стратегій – довести існування «іншого мистецтва», що має свою історію, яка 

пригнічувалася внаслідок специфічних потреб панівної культури. Жіночий 

спротив тут не має можливості реалізуватися як продуктивна суспільна практика, 

оскільки ґрунтується на заохочувальних стратегіях домінантного канону, зокрема 

шляхом позитивної дискримінації.   

Третій тип мистецтва дослідниці визначають як антиесенціалістський 

прояв культурного ізоляцизму, де жіноча творча активність поглинається 

домінантною патріархатною культурою, або ж виноситься за її межі. Тут 

вирізняються дві підгрупи жінок-мисткинь, які посідають протилежні ідеологічні 

позиції. Одна група прагне створити окремий соціально-культурний простір, не 
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пов’язаний із патріархатною культурою – наприклад, проекти лесбійського 

мистецтва (мотивація до творення жіночих утопій). Інша група – жінки, що 

«зрікаються своєї статі», ігнорують жіночі проблеми і прагнуть «тотальної 

ідентичності з патріархатом» [7, с. 155]. У такий спосіб «фемінінність» 

художнього тексту постає у граничній альтернативі як носій значення 

традиційного культурного коду або його повного заперечення. За 

спостереженнями Дж. Баррі та С. Фліттерман-Льюіс, ці стратегії протистоять 

есенціалізму, оскільки показують, що «форма» і «зміст» традиційної культури є 

носіями смислів [7, с. 154−155]. 

І зрештою, четвертий тип – аналітичний, де «жіночність» не визначається 

біологічною природою, а конструюється у тексті як результат діалектичної гри 

соціокультурних протиріч. Мисткині проблематизують саме поняття 

«репрезентація», залучаючи читача до активного творення значень, і в такий 

спосіб руйнуючи традиційні «жорстко сформульовані істини» та стереотипи. 

Мета такого мистецтва – запропонувати критичну позицію, яка розхитувала б 

абсолютні чи конкретні категорії та дефініції жінок [7, с. 161].  

Отже, типологія жіночого художнього виробництва, запропонована 

Дж. Баррі та С. Фліттерман-Льюіс, розкриває таку особливість жіночої 

літератури, як гетерогенну суб’єктивність авторок та принципове розмаїття 

жіночих репрезентативних стратегій, котрі відображають спосіб 

самоідентифікації мисткинь стосовно традиції та канону. 

Критика «великого» канону і намагання простежити альтернативну жіночу 

традицію у 1990-ті роки призвели до проблематизації розуміння «канону» та його 

універсальності, а також до виявлення ґендерної диференціації у процесі його 

формування. Ці проблеми вивчаються німецькими дослідниками Р. фон 

Хайдебранд і С. Вінке у ґрунтовній статті «Робота з літературним каноном» [259]. 

Вони визначають канон як «зібрання текстів, збережених і переданих в усній 

(наприклад, міфи) або письмовій формі, тобто корпус творів та їх авторів, які 

вважаються особливо цінними і тому вартими передачі з покоління до покоління» 
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[259, с. 178]. Щоб виявити «матеріальний канон» (корпус текстів), необхідно 

визначити «канон критеріїв та інтерпретацій». Прагнення феміністок канонізувати 

жіночу літературу насамперед апелює до перегляду наявних критеріїв та 

запровадження нових інтерпретацій. Цьому сприяють і висновки учених про 

історичну зумовленість та мінливість канону: він не може претендувати на 

універсальність і нормативність ще й тому, що поряд із національним каноном 

завжди існували інші, альтернативні [259, с. 178]. Попри це, у світлі теорій 

деконструктивізму і постструктуралізму під сумнів ставиться сама можливість 

створення канону, оскільки руйнується система «центральне – марґінальне». 

Перевага віддається не написаному тексту, а його інтерпретації (точніше − 

множинності контекстуальних / дискурсивних інтерпретацій), тому суб’єктивна 

деконструкція смислів та ідеологічна «угода», за Д. Мартіним, приписує тексту 

канонічну цінність [цит. за: 259, с. 200].  

Р. фон Хайдебранд і С. Вінке доводять, що відмова від канонізації не 

відповідає потребам суспільства та літературної комунікації. Тому виправданими 

у вивченні жіночих творів видаються нові інтерпретаційні підходи (зокрема і 

феміністично-деконструктивістські), які розвивають свідомість обох статей. Так 

чи інакше, наявний літературний канон повинен перечитуватися з позицій 

ґендерної диференціації, тобто розрізнення чоловічих і жіночих цінностей та 

репрезентативних систем. Визначення цінності й ідентичності жіночих творів у 

історії літератури може мати два результати: 1) створення конкуруючого 

жіночого антиканону, що постулює власні цінності та ґрунтується на 

ідентифікаційних підходах гінокритики (власне цього прагне феміністичне 

літературознавство); або ж 2) розширення традиційного канону за рахунок 

включення жіночих творів із можливістю жінок висловлювати інший щодо 

чоловічого погляд на світ, а також із необхідністю визначити переломні моменти 

історії з урахуванням ґендерної диференціації [259, с. 178]. Кожен зі способів 

канонізації, на думку вчених, наштовхується на проблеми, розв’язання яких 

лежить у науковому просторі соціології та історії ментальності. 
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На зв’язок історії ментальності з літературою (і літературознавством) 

вказують німецька філологиня І. Шаберт [272] і австрійський історик 

П. Дінцельбахер [56]. І. Шаберт акцентує увагу на необхідності входження 

літератури до історичного процесу розвитку менталітету і суспільства, зокрема й 

формування конструкту статевих відмінностей [272, с. 112]. Таким чином, жіноча 

література розвивається під впливом ґендерно маркованих ментальних 

концептів і водночас сама впливає на їх формування. Це стосується не лише 

поняття ґендерної диференціації, а й «релевантних тем» [56, с. 10] і концептів 

людського життя, що дають можливість скласти загальний «образ ментальності» 

жінок, відображений у жіночій літературі. Історична ментальність визначається як 

«набір способів і змістів мислення та сприйняття, типових для відповідного 

колективу у відповідний період. Ментальність виявляється в діях» [56, с. 21]. 

Художні тексти є вербальною дією, що апелює до уявного, тобто включає свідомі 

й несвідомі компоненти. Методологія вивчення художніх текстів у проблемному 

полі історії ментальності передбачає аналіз не лише свідомо концептуалізованої 

ідеї та образності, але й виявлення тієї інформації, яка свідомо не тематизується 

автором (наприклад: причинні, цільові, асоціативні типи зв’язків між подіями). 

Важливим виявляється також холістичний принцип – «усе пов’язано з усім» [56, 

с. 13], тобто для визначення «способів» і «змістів мислення» у жіночій літературі 

необхідно долучати матеріали суміжних дисциплін – психології, соціології, історії 

– і розглядати їх у єдності художньої реалізації. Такий підхід уможливлює 

виявлення в жіночій літературі конкретного періоду внутрішніх архетипних і 

зовнішніх стереотипних структур мислення, що й обумовлює глибинну основу 

вираженого в тексті жіночого досвіду і способу мислення. 

Підсумовуючи проаналізовані феміністичні концепції, маємо підстави 

визначити «жіночу літературу» як сукупність текстів, написаних авторами-

жінками з метою відтворити ґендерно маркований досвід та схвалити 

недевіантну ідентичність жінки. Засадничими ознаками жіночої літератури є 

конфліктна основа жіночого самовираження, що ґрунтується на амбівалентній 
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суб’єктивності авторок, розмаїття репрезентативних стратегій, котрі формуються 

залежно від ступеня опірності домінантному художньому дискурсу та 

саморепрезентації авторок стосовно «великого» літературного канону, а також 

звернення до «жіночого стилю письма», що руйнує нормативність традиційної 

нарації. 

 

1.2.2. Жіночі інтерпретаційні стратегії 

 

Істотним у нашому дослідженні є залучення інтерпретаційних та 

рецептивних стратегій жіночої літератури, напрацьованих феміністичною 

літературною критикою. Незважаючи на те, що остання є сукупністю 

різноманітних теорій і методів вивчення літературних явищ, важливою видається 

спільна мотиваційна ідея – спротив домінантним / традиційним поглядам і 

концепціям, які вважаються «нормативними», «універсальними», «нейтральними». 

Загалом, літературна традиція пов’язується із критиками-чоловіками, які 

формують «нормативні» уявлення про сутність творчості, авторство, стилі і типи 

образності. Жінка-письменниця займає в такій традиції місце «іншого», 

марґінального і загрозливого [43, с. 19]. Так, у «великому» каноні не береться до 

уваги ґендер як категорія інтерпретації та критики, тому твори письменників-

чоловіків розуміються як такі, що представляють «загальнолюдський» погляд на 

світ, а жіночі тексти майже виключаються з канону [203, с.14].  

Представниці феміністичного літературознавства активно заперечують 

можливість «нейтрального» літературного аналізу, де «об’єктивний погляд» 

відображає чоловіче світосприйняття. М. Рюткенен слушно зауважує: 

феміністична критика прагне показати, що читач / інтерпретатор (як і письменник)  

не в змозі позбутися «ні свого соціального середовища, ні своєї історії, ні свого 

виховання, ні статі / ґендеру» [203, с. 6]. «Редукція» особи автора у працях 

постструктуралістів (Р. Барта, Ж. Дерріди, Ж. Лакана та ін.) урівнює можливості 

читача / реципієнта і автора / творця текстів. Вивільнена під час читання множина 
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текстуальних значень робить «традиційний патріархатний дискурс доступним для 

феміністської апропріації і реконтекстуалізації, уможливлюючи тим самим 

феміністське “обертання” патріархатних текстових норм» [64, с. 146−147]. На 

цьому, зокрема, наполягає і А. Колодни, зазначаючи, що ґендерно марковані 

стратегії інтерпретації тексту дають можливість вийти за межі «канонізованих і 

конвенціональних естетичних засад» [124, с. 158]. Так, поняття «жінка-читач», 

«жіноче прочитання» пов’язуються з альтернативною, ревізіоністською 

рецепцією текстів (як жіночих, так і чоловічих), заснованою на особливостях 

жіночого переживання естетичного досвіду. 

Феномен «жіночого читання» отримує наукове обґрунтування на теренах 

американської феміністської теорії читацького відгуку починаючи з 1970-х років. 

Е. Шовалтер визначає останню як ідеологічну модель феміністичної критики, що 

«пропонує феміністичні способи читання текстів, які розглядають образи і 

стереотипи жінок у літературі, неправильне уявлення про жінок у критиці та 

жінку-як-знак у семіотичній системі» [280, с. 682]. Дослідниця робить акцент на 

досить вузькому аспекті − виявленні хибних, імітативних ознак жіночості на 

різних рівнях художнього тексту (передусім – образному). Натомість А. Річ 

трактує феміністичний спосіб читання як визвольний акт: «Ревізія – це 

ретроспективне бачення з нового погляду, перечитування старих текстів на основі 

нових критичних настанов, це для жінок більше, ніж епоха в історії культури, – це 

акт виживання. <…> Радикальна критика літератури, феміністська у своєму 

пориві, розглядає твір насамперед як ключ до розгадки того, як ми живемо і як 

жили, <…> як акт номінації, що донедавна був прерогативою чоловіків, і як ми 

можемо почати бачити і називати, а отже, жити заново» [324, р. 190]. Тобто 

передбачається жіноча реінтерпретація та реконструкція літературного канону в 

цілому на основі нового самоусвідомлення й самореалізації жіночої особистості.  

З огляду на вищесказане, відомий ґендеролог І. Жеребкіна визначає 

завданням жіночої / феміністичної критики навчити жінку «читати як жінка», 

тобто «без традиційних дискурсивних схем автор–читач–жанр–історична доба 
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тощо» [64, с. 147]. Цей спосіб читання С. Гілберт визначила свого часу як 

декодування і демістифікацію усіх запитань та відповідей, що замасковували 

зв’язки між «текстуальністю й сексуальністю, жанром і статтю, 

психосексуальною ідентичністю та культурною авторитетністю»7 [306]. На 

необхідності усвідомлення жінкою-читачем «опресивності патріархатного тексту» 

наполягають також М. Кровфорд і З. Чафін. Вони справедливо зазначають, що 

жінка, котра читає текст із традиційних / патріархатних позицій, не визначає його 

«дискримінативних інтенцій» [докладніше див. 299, р. 21; 278, с. 45−46]. Дії та 

завдання феміністичної критики (у царині читацького відгуку) стосуються не 

лише питань літературного канону, але й диференціюють саму категорію читача 

за стратегіями його рецепції та інтерпретації художнього тексту. 

Українська дослідниця американської парадигми літературної критики 

М. Шимчишин [278] зазначає, що феміністичні теорії читацького відгуку 

використовують категорію «ґендер» як визначальний чинник сприйняття тексту, 

що породжує різні стратегії читання і самого реципієнта. Це відбувається у межах 

трьох типів відносин читача і тексту: домінанта читача (у процесі читання 

реципієнт критично оцінює текст, і навіть чинить йому опір), домінанта тексту 

(текст полонить читача, унеможливлює його здатність до абстрагування), діалог 

(поєднується емпатія читача та його здатність до критичного мислення) [278, 

с. 44−45]. У науковому дискурсі, тобто коли реципієнт є фаховим критиком, 

найактуальнішими виявляються моделі «домінанти читача» та «діалогу». Перша 

модель продуктивна у роботі з андроцентричними творами патріархатного штибу 

різних часів (як чоловічих, так і жіночих), а друга – у роботі з творами жіночої 

літератури ХХ ст., де проявляється жіночий дискурс, який, за словами 

Н. Зборовської, «змістовно і формально <…> займає антипозицію стосовно 

канонізованих змістів і смислів» [70, с. 124]. 

Феміністичну модель активного читання розробляє Дж. Феттерлей у праці 

«Опірний читач: феміністичний підхід до американської літератури» (Fetterley J. 

«The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction», 1978) [302]. 
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Дослідниця висловлює думку, що жінка є «опірним читачем» (resisting reader), 

тобто таким, що протистоїть андроцентричним, часто мізогінним текстам. Така 

читачка не визнає позитивного маскулінного досвіду канонізованих класиків, 

який змушує її ідентифікуватися «проти себе» (identify «against herself») і 

переживати «внутрішнє роздвоєння» («divided self»). Дж. Феттерлей підсумовує, 

що критик-фемініст повинен бути насамперед опірним, а не примирливим, і це 

дасть змогу жінкам позбутися насаджуваного їм чоловічого способу мислення. 

Авторка апелює до процесу перечитування («re-vision», за А. Річ), внаслідок чого 

«книжки більше не читатимуться, як раніше, а отже, втратять здатність 

змушувати нас [жінок] позасвідомо відповідати їх задуму» [302, р. 142−143]. 

Жінка-читач звільняє нові смисли у канонічних текстах із погляду жіночого 

досвіду («проявлення іншої реальності») і в такий спосіб реконструює канонічну 

інтерпретацію, перетворюючи літературну критику на відкритий діалог.  

 Теоретичні узагальнення Дж. Феттерлей суголосні практиці «опірного» 

читання К. Міллет у висліді «Сексуальна політика» [178]. Т. Мой визначає 

дослідницький метод цієї праці як прочитання літературного тексту «проти 

шерсті», а вагомість К. Міллет як літературного критика – «у її непереборному 

відстоюванні права читачки стверджувати свій погляд, відмовившись від 

загальноприйнятої ієрархії тексту і читача» [181, с. 49]. К. Міллет, всупереч 

панівним поглядам «нової критики», вважає необхідною передумовою 

правильного розуміння художнього твору вивчення соціального та культурного 

контексту. Домінантною стратегією її дослідження є виявлення дискримінативних 

інтенцій творів американських та британських романістів ХІХ−ХХ ст. як 

реалізації «сексуальної політики», тобто процесу утримання і розширення влади 

домінантної / чоловічої статі над підпорядкованою / жіночою. За ступенем і 

характером прояву цього комунікативного наміру авторка ділить тексти на три 

категорії. Умовно назвемо їх «радикальними», «ліберальними» та 

«конфліктними». 
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Нищівній критиці К. Міллет піддає твори першої категорії − «апологетів 

чоловічої зверхності» Г. Міллера (1891−1980), Н. Мейлера (1923−2007) і 

Д. Г. Лоуренса (1885−1930). Вона скептично переглядає постулати фройдівського 

психоаналізу і використовує їх у «прочитанні» художніх текстів (найбільше – 

Д. Г. Лоуренса8) з метою унаочнення традиційної системи ґендерних стосунків як 

різних форм чоловічого домінування. У романах «лояльних» письменників 

Т. Гарді (1840−1928) та Дж. Мередіта (1828−1909) авторка знаходить лише 

незначні зміни у традиційному чоловічому дискурсі зверхності, що не дають їм 

можливості позбавитися стереотипних поглядів на жіночу ідентичність. Зрештою, 

«конфліктним» текстом бачиться роман Ш. Бронте «Віл’єт» (1858). За 

спостереженням К. Міллет, жіночий погляд авторки на сексуальну революцію 

відрізняється від чоловічого не стільки новаторством позиції стосовно жіночих 

свобод, скільки усвідомленням глибокого конфлікту між бажаннями та амбіціями 

жінки і примарністю їх реалізації. Отже, спроби артикуляції жіночого досвіду 

показано як подолання роздвоєння чоловічої соціальної культури, яка породжує 

«лукавство подвійного стандарту» [178, с. 239].  

Сформована у працях Дж. Феттерлей та К. Міллет модель жіночого 

«опірного» читання розширюється і конкретизується у студіях П. Швайкарт [326]. 

Дослідниця відстоює думку про феміністське читання тексту як роботу активного 

реципієнта, котрий здійснює контроль над самим процесом читання. Під останнім 

розуміється осмислення тексту в інший спосіб, ніж це передбачається традицією, 

«по суті – це читання проти нього» [326, р.81−82]. Таким чином виявляється 

негативна герменевтика чоловічих текстів, яка пов’язує їх із патріархатною 

ідеологією [326, р. 75], однак вона (герменевтика) змінюється на позитивну у 

феміністському сприйнятті жіночих текстів. З огляду на це, П. Швайкарт визначає 

дві стратегії читання: перша − «опору», запропонована Дж. Феттерлей щодо 

сприйняття андроцентричного / патріархатного тексту, друга – «діалогу» (за 

М. Шимчишин), що стосується феміністичної рецепції жіночої літератури. 

Діалогічна стратегія мотивується необхідністю відкрити ідеологічний простір для 
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«оздоровлення жіночого письма» [326, р. 77], виступити на його захист проти 

упередженого патріархатного прочитання, що спотворює його [326, р. 78].  

Принципи феміністського читання жіночих текстів П. Швайкарт визначає у 

коментарях до аналізу творчості Е. Дікінсон, зробленого А. Річ [325].  Наводимо 

основні з них. 

1.  Читання є «інтерсуб’єктивною зустріччю», внаслідок якої читачка 

намагається проникнути у свідомість письменниці, відчути її присутність у собі. 

Втім, неможливість повного ототожнення спонукає до інтерпретації тексту як 

«прояву суб’єктивності відсутньої авторки – “голосу” іншої жінки» [326, р. 78]. 

Жіноча суб’єктивність читачки залишається розщепленою і заснованою на 

відмінності внутрішнього досвіду автора та реципієнта. 

2.  Читачка має визнавати автономність тексту; вона – лише його 

відвідувач, котрий у процесі інтерпретації проектує на нього власну 

суб’єктивність [326, р. 80]. 

3.  Літературні твори можна зрозуміти лише у соціальному, історичному та 

культурному контексті їх написання [326, р. 78]. 

П. Швайкарт трактує феміністське читання жіночих текстів як процес 

відновлення контексту і традицій, що пов’язали б жінок-письменниць одна з 

одною, а також із широкою жіночою спільнотою [326, р. 80]. До таких стратегій 

варто віднести і «читання-як-дописування» (за Т. Гундоровою) авторками творів 

своїх попередниць [43, с. 21]. Сутність такого читання дослідниця вбачає у 

висловлюванні української письменниці Уляни Кравченко (Юлія Шнайдер, 

1860−1947): «Читання – це праця, великий, тяжкий, повільний труд. <…> [Треба] 

глядіти, розважати, щоб у книзі віднайти живе серце безсмертного духа, книгу 

треба серцем відчути, оживити» [131, с. 20]. Таким шляхом, на наш погляд, має 

йти і феміністський критик у порівняльному аналізі творів жіночої літератури, що 

уможливлює реставрацію позитивної жіночої традиції та культури, а також їх 

інкорпорацію в науковий простір. 
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Інший метод читання пропонує Дж. Кеннард, яка зауважує, що більшість 

критиків опираються на спрощену концепцію ідентичності читача, вважаючи 

гомогенною жіночу (як і чоловічу) рецептивну спільноту. Дослідниця вказує на 

диференційованість останньої за ознаками класу, раси, касти та сексуальної 

орієнтації, що відповідно впливає на читацькі стратегії. Її увагу найбільше 

привертає досвід лесбійського перечитування гетеросексуальної літератури. Для 

відповіді на запитання, як уникнути шизофренічного ефекту (тобто хворобливого 

роздвоєння особистості), який описали феміністки у процесі читання 

патріархатних текстів, Дж. Кеннард залучає психологічні теорії формування 

ідентичності. Найбільш продуктивною виявилася концепція американського 

гештальт-терапевта Дж. Зінкера, згідно з якою особистість розуміється як 

сукупність «протилежностей», або протилежних характеристик. Зазвичай людина 

ототожнює себе з однією із них, витісняючи інші.  

Розвиваючи ідеї Дж. Зінкера та В. Ізера в аспекті читацької активності, 

Дж. Кеннард пропонує власну теорію «полярного читання», механізми якого 

розкриває на прикладі лесбійського сприйняття гетеросексуальних чоловічих 

текстів: замість того, щоб чинити опір тексту, читачка приймає той аспект 

характеру головного героя, що має зв’язок із «віртуальним тлом її власних 

орієнтацій»; вона якомога повніше ототожнює себе з героєм / автором, тимчасово 

відмовившись від власних прагнень; далі вона уникає «шизофренічних станів» і 

дозволяє протилежностям співіснувати; така зосередженість читачки на 

гетеросексуальних аспектах поведінки дає можливість лесбійському первню 

проявитися на поверхні свідомості [314, р. 655]. Важливо, що «полярне читання» 

розуміється Дж. Кеннард не як теорія лесбійського читання, а як метод, властивий 

будь-яким марґінальним спільнотам, «чий досвід не часто виражається в 

літературі» [314, р. 662]. 

Варто звернути увагу на два типи «полярного читання», які Дж. Кеннард 

вбачає в есеї В. Вулф про Робінзона Крузо [335] та у вже згадуваній статті А. Річ 

про поезію Е. Дікінсон [325]. Різниця між цими дослідженнями – у початковій 
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відстані між текстом і читачкою / критиком. А. Річ як представниця лесбійських 

студій вичитує в есеї творчість «іншої» жінки, яка ідентифікується 

«універсальною». Читачка не ототожнює себе повністю із героїнею / авторкою, а 

шукає спільні «місця ідентифікації», щоб увиразнити протилежність. Це дає 

можливість А. Річ стверджувати власні цінності через поляризаційні аспекти її 

«справжнього я»: розуміти усамітнення Е. Дікінсон як її творчу свободу,  а також 

трактувати образ чоловіка-коханця в її поезії як реалізацію маскулінного архетипу 

«демона» [314, c. 661]. Загалом метод «полярного читання» не суперечить 

«діалогічному» (запропонованому П. Швайкарт); втім, у першому активність 

читача видається більш концептуальною, оскільки «позитивна герменевтика» 

жіночого тексту проблематизується через парадигму жіночих відносин.   

В. Вулф використовує іншу модель «полярного читання», аналізуючи роман 

Д. Дефо «Робінзон Крузо», це – модель жіночого емоційного сприйняття 

раціоналізму чоловічого тексту. Процес читання є обміном між читачкою та 

«іншим», ким виступає Д. Дефо як автор, як «перспектива» тексту і як проекція на 

героя-протагоніста [314, p. 657]. Отже, «полярне читання» відкриває для будь-

якого реципієнта можливість користуватися «найбільшим спектром літературного 

досвіду» [314, p. 662]. 

Ще одну концепцію активного читання розробляє у своїх працях 

американська літературознавець індійського походження Ґ. Ч. Співак. Як 

співзасновницю теорії пост-колоніалізму її цікавить рецепція жіночої літератури 

«третього світу» (насамперед Індії). Вона критикує тенденцію радикальних англо-

американських читачів / критиків9 гомогенізувати «третій світ» і бачити його 

«винятково в контексті націоналізму та етнічності» [221, с. 437]. Водночас вона 

відкидає пасивне читання пересічного індійця, суб’єктивна позиція якого 

формується дидактичними настановами автора / тексту, що своєю чергою 

перебуває під впливом постколоніальної гуманістичної освіти. Ґ. Ч. Співак 

пропонує альтернативний варіант фахового читання, який ґрунтується на 

необхідності «реконстелювати» («re-constellate») текст, вихопивши його з 
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автентичного контексту і поставивши у межі «чужорідних аргументів» [221, 

с. 429]. Тобто вона пропонує модель відстороненого / дистанційованого читання з 

метою аналізу літературних репрезентацій ґендерованого підпорядкованого10. У 

дослідницьких практиках матриця «чужорідних аргументів» забезпечується 

використанням двох теоретико-методологічних підходів, а саме: 

1) «тематичний»11 (наприклад, марксистська літературна критика); 2) «високий» 

(elitе) (скажімо, деконструктивістський, структуралістський, семіотичний, 

структуралістсько-психоаналітичний, феноменологічний, дискурсивно-

теоретичний, але не конче феміністський, інтертекстуальний, лінгвістичний 

підходи, або ж підхід теорії читацького відгуку) [221, с. 438−439]. Таким чином, 

Ґ. Ч. Співак доводить продуктивність використання західної моделі наукових 

досліджень у процесі читання / рецепції східної літератури, а також неуникну 

поліінтерпретативність останньої. 

Зрештою Ґ. Ч. Співак заперечує зумовленість знання ідентичністю 

дослідника / читача («тільки підпорядковане може знати підпорядковане, тільки 

жінки можуть знати жінок» [221, с. 448], або ж, продовжімо, тільки представник 

Сходу може знати Схід); натомість доводить, що знання здобуваються і 

підтримуються завдяки «нередукованій відмінності» [221, с. 449]. Отже, 

заперечується необхідність читача / критика ототожнювати себе з об’єктом 

(predicament) дослідження. Ґ. Ч. Співак слушно привертає увагу до співучасті 

західного  / панівного і традиційного (тут − індійського) прочитань жіночої 

літератури «третього світу». Перше зумовлює вибір теоретико-методологічних 

стратегій, друге – зважування авторського «оригінального бачення» та ретельну 

роботу з оригінальним текстом. Так, аналізуючи оповідання Магасвети Деві «Та, 

що груди дає», Ґ. Ч. Співак убачає в головній героїні Яшоді притчовий знак − 

метафору нації (у традиційному прочитанні «історії Індії як притчі»), а також 

означник для підпорядкованості («жіноче політичне тіло» в ліберальному 

фемінізмі; «жіноче тіло» як «невдача названого материнства» у теоріях тілесності 

Ж. Лакана та Ю. Крістевої). Таким чином, «дистанційоване читання» Ґ. Ч. Співак 
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максимально розширює інтерпретаційне поле жіночої літератури Сходу, 

синтезуючи західні теоретичні підходи та східну традицію коментування. 

З огляду на матеріал і завдання нашого дослідження, слушними є погляди 

на рецепцію китайської жіночої літератури постмаоістського періоду, висловлені 

американською дослідницею Хуей У (Hui Wu). Вона застерігає науковців від 

беззастережного залучення західних теорій (зокрема феміністичних) до аналізу 

творів китайських письменниць і наполягає на врахуванні їхніх (письменниць) 

поглядів щодо особливостей власної творчості, висловлених у статтях, есеях, 

передмовах та інтерв’ю. Дослідниця анонсує «теорію просвітницької 

феміністичної риторики» (enlightened feminist rhetorical theory), зазначаючи, що 

китайські жінки постмаоістського періоду як «Інші на межі» (Other at the margin) 

розвивають цю теорію задля адекватної літературної критики: вони засвоюють 

інші феміністичні погляди і «критично осмислюють домінантні концептуальні 

рамки заради теоретичних трансформацій» [311, p. 418–419]. Хуей У робить 

слушні висновки, що західні вчені повинні враховувати цей матеріал і у процесі 

дослідження ставити перед собою такі риторичні (або й прямі) запитання: «Що 

значить бути жінкою-письменницею за особливих соціальних, економічних, 

політичних та культурних обставин? З якою метою і для кого вона пише? Яким 

чином життєвий досвід письменниці втілюється в її творах? Який соціальний, 

культурний та естетичний вплив справляє її творчість?» [311, p. 419]. Ми 

погоджуємося, що такий підхід дає можливість врахувати світоглядні позиції 

мисткинь та національно-культурну складову їхніх творів. 

Отже, сучасні феміністичні моделі активного читання виходять за межі 

стратегій читацького відгуку і залучають принципи соціально-політичного 

аналізу (С. Ґілберт, М. Кровфорд, К. Міллет, А. Річ, Дж. Фетерлей, З. Чафін,), 

психоаналізу (Т. Гундорова, Дж. Кеннард, Ґ. Ч. Співак, П. Швайкарт), деконструк-

тивізму (Дж. Кеннард, Ґ. Ч. Співак, П. Швайкарт), культурно-історичного аналізу 

(Ґ. Ч. Співак, П. Швайкарт), гештальт-терапії (Дж. Кеннард), рецептивної 

естетики (Дж. Кеннард, П. Швайкарт), теорії постколоніалізму (Ґ. Ч. Співак), 
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феноменології (Ґ. Ч. Співак), теорій тілесності (Дж. Кеннард, Ґ. Ч. Співак) 

«просвітницького фемінізму» (Хуей У) тощо. Це уможливлює адекватний добір 

дослідницьких підходів у процесі роботи з ґендерно та етнічно маркованими 

текстами. 

 

1.2.3. Феміністичні концепції «жіночого письма» 

 

Поняття «жіноче письмо»12 з’являється у феміністичному науковому 

дискурсі на початку 1970-х років у контексті активного пошуку літературними 

критиками способів формування «жіночого культурного простору», при цьому 

жіноча суб’єктивність має можливість проявити себе як автономна і рівноправна з 

чоловічою. Визначення й теоретичне обґрунтування засадничих рис жіночого 

письма є однією з важливих стратегій цього пошуку. Так, у доробку 

американської школи з’являється поняття «гінокритика», з допомогою якого 

переставляються акценти із соціально-історичної та політичної складової 

літературознавчого аналізу на вивчення репрезентативних форм жіночої 

літератури.  

Термін «гінокритика» запропонувала Е. Шовалтер на противагу 

«феміністичній критиці» [280; 328]. Під ним авторка розуміє особливі 

дослідницькі стратегії, спрямовані на вивчення нових моделей жіночого 

літературного дискурсу; ці стратегії засновані на жіночому досвіді й не 

піддаються адаптації до традиційних чоловічих літературних моделей та теорій 

[328]. Ґендерна перспектива окреслюється у виявленні відмінності жіночого 

письма через його репрезентативні форми: стилі, теми, жанри і структури, а також 

«психодинаміку жіночої творчості» [280, с. 685]. У праці «Феміністична критика у 

пущі» («Feminist criticism in the wilderness», 1981) Е. Шовалтер розрізняє чотири 

моделі жіночого письма: біологічну, лінгвістичну, психоаналітичну і культурну. 

Біологічна модель апелює до «анатомії», тобто фізичного єства жінки-

письменниці, і наголошує на «важливості тіла як джерела образності». У 
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лінгвістичній моделі авторка визначає жіночу мову як «ув’язнену» і 

«репресовану», тому пропонує сконцентрувати увагу на «жіночому доступі до 

мови <…>, ідеологічних та культурних детермінантах вираження». Вона зауважує, 

що ґендерну специфіку мови треба розглядати у рамках «стилів, стратегій і 

контекстів лінгвістичного вживання» [280, с. 692]. Психоаналітично зорієнтована 

феміністська критика, на думку дослідниці, має переглянути фройдівську модель, 

аби зробити її гіноцентричною (праці Е. Дуглас, А. Прат, Б. Ригні, Н. Ходоров). 

Найперспективнішими Е. Шовалтер вважає дослідження «перед-едипівської фази 

та процесу психосексуальної диференціації». У цьому сприйнятті джерелом 

жіночої творчості визначається зв’язок «мати – дочка». Культурна модель 

ґінокритики зосереджується на визначенні «культурного центру жіночої 

літературної тотожності» та описі колективного досвіду жінок-письменниць. 

Е. Шовалтер пропонує прочитувати жіночі тексти як «двоголосий дискурс», який 

містить «домінантну» (чоловічу) і «приглушену» (жіночу) історію, а також 

залучати метод контекстуального аналізу [280, с. 692−699]. Отже, Е. Шовалтер не 

прагне дати чіткі дефініції та визначити характерні риси «жіночого письма». 

Авторка окреслює площини і способи розмежування жіночих та чоловічих 

практик письма. Попри увагу до зображально-виражальних особливостей жіночої 

літератури, вагомими залишаються стратегії визначення «жіночого» в літературі 

через опозицію «домінування – приглушення». 

Значний внесок в осмислення концепту «жіночого письма» зробили 

представниці французької школи Елен Сіксу, Люс Іріґарай та Юлія Крістева. Їхні 

наукові погляди формувались у дискурсивних настановах постсктуктуралізму, 

деконструктивізму та постфройдівського психоаналізу. Йдеться про теорії 

Р. Барта, Ж. Лакана та Ж. Дерріди, котрі докорінно змінили традиційні уявлення 

про психологію творчості, авторську суб’єктивність, а також про природу тексту.  

Ж. Дерріда у праці «Шпори: стилі Ніцше» [53] вводить поняття «фемінний 

стиль письма» як спосіб децентрації наявних логоцентричних стереотипів 

культури і відповідного маскулінного способу мислення. Філософ доводить, що 
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фемінність – це умовна, метафорична практика, котра руйнує будь-які (не лише 

мізогінні) кліше і стереотипи фалоцентричної культури. Учений вводить поняття-

неографізм differаnce13 («розрізнювання»), під яким розуміє систематичне 

породження відмінностей у рухомих межах процесу диференціації. У праці «Про 

граматологію» [54] Ж. Дерріда запропонував концепцію письма як практику 

неієрархізованого текстового «розрізнювання» замість узвичаєних бінарних 

текстових опозицій.  

Представник структуралістського психоаналізу Ж. Лакан пов’язує процес 

творення тексту із «символізацією» авторської суб’єктивності. Вчений висуває 

ідею «розірваної», «фрагментарної», «травматичної» ідентичності суб’єкта (як 

жінки, так і чоловіка), котрий перебуває у пошуку цілісності, перетворюючись на 

матеріал для «структур мови, які взаємодіють» [145, с. 140]. Вирішальним 

моментом з’ясування ґендерної ідентичності є, за Ж. Лаканом, «стадія дзеркала» 

(«едипова стадія», за З. Фройдом), коли дитина усвідомлює свій власний 

«автономний» образ у дзеркальному відображенні [146, с. 8]. Саме на цій стадії 

відбувається входження дитини у символічний світ мовних структур «Батька», які 

відображають «фалічні» привілеї означування [145, с. 143] та уособлюють логос і 

закон. Водночас емоційність і природність особистості, що беруть початок у 

доедиповій («матріархальній») стадії розвитку дитини, перебувають поза межами 

символізації. Таким чином, народжується відома лаканівська теза про відсутність 

жіночого порядку означування – а отже, й «жіночої мови». У феміністичних 

теоріях ця теза описує ситуацію дихотомії: жінка або підкоряється фалічному 

порядку означень (імітує його), або перебуває у ситуації «фемінної 

неартикульованості» [70, с. 119]. Пошуки способів подолання цієї 

неартикульованості, а також прагнення здобути «власний голос», привертають 

увагу феміністок до феномену «жіночого письма». Тим часом Ж. Лакан описує 

жіночі стратегії самовираження як суто імітативні. Філософ вживає термін 

«маскарад ідентичностей», під яким розуміє зміни жіночого самоусвідомлення у 

процесі відтворення чоловічого закону і приховування фалічної «нестачі». Попри 
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репресивний характер теорії Ж. Лакана, концепція «маскараду» стала відправним 

пунктом переосмислення феміністками означуваних потенцій «жіночого письма». 

За спостереженням Дж. Батлер, «маскарад» може розумітись амбівалентно: 1) уся 

ґендерна онтологія зводиться до гри вдаваних ролей; 2) «маскарад» передбачає 

існування прихованої онтологічної жіночності й анігільованого жіночого 

бажання, які можуть розкритися і зруйнувати «фалоцентристську економію 

позначень» [15, с. 426−427]. Останнє твердження стимулює феміністські стратегії 

«зривання масок» та виявлення «онтологічної жіночності» на мовно-

стилістичному рівні тексту.  

Зрештою, неабиякий вплив на розвиток феміністичних концепцій «жіночого 

письма» справила постструктуралістська теорія тексту Р. Барта. Запропонована 

вченим ідея «смерті автора» [11] позбавляє останнього упривілейованої ролі 

надавати значення власним текстам. У праці «S/Z» Р. Барт висловлює ідею 

розмежування тексту-читання (літературного твору) і тексту-письма (власне 

тексту). Характерними ознаками тексту-письма є його плюралістичність, тобто 

безмежність актуалізації культурних кодів14. У роботі «Від твору до тексту» 

Р. Барт вказує на внутрішню конфліктність тексту-читання, котрий є «полем 

методологічних змагань» [8, с. 491], що руйнує узвичаєні канони. Втрата автором 

можливості об’єднувати текст (гарантувати його смислову зв’язність), фіксувати 

свої внутрішні стани та соціальний контекст була доведена Р. Бартом до логічного 

висновку: «особистість [автора] позбавляється і тієї величезної батьківської влади 

над твором, яку приписували їй історики літератури» [12, с. 483]. Ця думка 

суперечить лаканівській концепції всеохопності «батьківського порядку 

означування» та спростовує категоричне твердження про «неартикульованість» 

жіночного в літературі.  

Отже, «авангардні» теорії тексту Ж. Дерріди, Ж. Лакана та Р. Барта 

порушили актуальні для феміністської критики питання мови / стилю / письма як 

ґендерно чутливого способу творення значень. 
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Взявши до уваги деконструктивістські ідеї Ж. Дерріди, французькі 

феміністки прагнули визначити особливості жіночого письма як форми 

репрезентації жіночої суб’єктивності, яка тривалий час притлумлювалася у  

чоловічому «дискурсі-контролі» [211, с. 811]. Як і Ж. Дерріда, Е. Сіксу не ставить 

стать і ґендер у позицію взаємозалежності. Цариною творення ознак фемінінності 

та маскулінності дослідниця вважає складну мережу тисячолітніх культурних 

детермінацій, що не піддаються аналізу. Уявлення про фемінінність і 

маскулінність є умовними, змінними, такими, що творяться у межах ідеологічного 

театру, де «розмаїття репрезентацій, зображень, відображень, міфів, ототожнень 

невпинно перетворює, деформує і викривляє уявлення кожного, наперед знищує 

будь-яку концептуалізацію» [210, с. 54]. Е. Сіксу у знакових працях «Сміх 

медузи» («Le Rire de la Méduse», 1972) та «Знову народжена жінка» (у 

співавторстві з К. Клеман, «La Jeune Née», 1975) говорить про тенденцію 

радикальних змін у сучасних типах поведінки, ментальностях, соціальних ролях, 

«політичній економіці», що в майбутньому не зводитиме до єдиної істини 

загальну логіку розрізнення і не втискатиме її у межі центрованих бінарних 

опозицій [210, с. 54].  

Е. Сіксу вперше вводить поняття «жіноче письмо» («écriture feminine»), 

прагнучи означити «іншість» / субверсивність жіночого самовираження, тобто 

обстоює думку про можливість зруйнувати традиційну систему мовного 

позначення. Бінарна опозиція жіноче (пасивне, низьке, природне, чуттєве, 

негативне) – чоловіче (активне, високе, культурне, раціональне, позитивне) 

пронизує усю наративну систему патріархатної літератури. Ієрархізація і 

центрування, на думку дослідниці, підпорядковує чоловікові усю понятійну 

організацію мови. Жінка, бажаючи позбутися цієї підпорядкованості, в акті 

письма повинна децентрувати систему традиційних значень шляхом стирання 

кордонів між усним мовленням і текстом, системністю і хаосом, логікою і 

безглуздям. Метафорою такого письма є неієрархізований потік знаків, 

прописаний білими чорнилами (метафора материнського молока), котрі 
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проступають крізь тексти патріархатної культури і потребують активності 

жіночого «іншого». Отже, засадничою рисою жіночого письма є руйнація 

нормативної, біполярної мовної системи, палімпсестна стратегія подолання 

текстової однозначності.  

Е. Сіксу відходить від усталеної логіки ґендерних відмінностей, виявляючи 

бісексуальну природу людини, під якою розуміє «відчуття кожним у самому собі 

(жінці, чоловікові) <…> присутності обох статей; прийняття як відмінностей між 

ними, так і будь-кого з них; і завдяки цьому “самодопущенню”, − примноження 

ефектів насолоди, що прописуються на усіх частинах мого / іншого тіла» [211, 

с. 809]. Саме жінка у процесі творення тексту проявляє цю бісексуальність, 

змішуючи відмінне, підсилюючи і примножуючи різноманіття; натомість чоловік, 

за спостереженням Е. Сіксу, завжди тяжіє до єдності, «фалічної 

моносексуальності». Ці міркування перегукуються із концепцією андрогінної 

творчої свідомості В. Вулф, однак переставляють акцент із абстрагованого / 

філософського розуміння універсальності таланту на інтуїтивно-афективну 

природу творчості жінки, що вимірюється насолодою від написання тексту.  

Ідея жіночої бісексуальності у вислідах іншого французького теоретика 

фемінізму Л. Іріґарай розглядається у межах біологічної теорії жіночих 

культурних репрезентацій. В есеї «Ця стать, що не одна» («Ce sexe qui n’en est pas 

un», 1977) авторка наполягає на бінарній (чи навіть множинній) сексуальності 

жінки відповідно до особливостей її тілесної будови та чутливості. Фемінність 

протиставляється маскулінності як одиничне, цілісне – множинному, дифузному. 

Л. Іріґарай заперечує можливість сталих ознак фемінності, оскільки ті щоразу 

конструюються у різних формах репрезентації, зокрема і мовній. На відміну від 

Е. Сіксу, Л. Іріґарай зазначає, що жінка не має своєї власної мови, «власного» 

імені [112, с. 66], тому змушена користуватися чоловічим лінгвістичним 

інструментарієм, ламаючи його суперечливістю слововживання, «подвійністю 

синтаксису» тощо. «Технічну архітектуру» мови авторка вважає закріпленням 

«тотема і табу чоловічого світу» [113, с. 100−101], тому розхитування цього 
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світу у процесі мовлення (чи письма) відбувається шляхом руйнування 

усталеного синтаксичного порядку. Втім, зауважимо, що жіноче письмо 

передбачає не творення нової системи лінгвістичних знаків (графічних, 

фонетичних, семантичних), а переважно їх нетрадиційне / розрізнювальне (за 

Ж. Деррідою) вживання. Тому роздуми Л. Іріґарай про жіноче мовлення як 

втілення жіночої бісексуальності (занурення всередину себе – «в інтимність… 

мовчазного, множинного, дифузного дотику» [112, с. 68]), за нашим 

переконанням, можна вважати ознаками жіночого тексту. Синтезуючи міркування 

обох дослідниць, підсумуємо – жіноче письмо є гетерогенним і дифузним. 

Далі у праці «Сміх медузи» Е. Сіксу визначає жіноче письмо як тілесне, 

закликаючи письменниць «вивільнити» свою приховану і спаплюжену 

фемінність / сексуальність шляхом вписування свого тіла у текст: «Жінка має 

писати саму себе: <…> повинна вкласти себе у текст – як у сущий світ і в людську 

історію – здійснивши самостійний рух» [211, с. 799]. Дослідниця намагається 

визначити різницю між жіночою і чоловічою тілесністю через особливості 

отримання насолоди (написання тексту тут розуміється як вид задоволення). На 

відміну від чоловічого тіла, зосередженого на єдиній фалічній насолоді, жіноче 

тіло – суцільна ерогенна поверхня, яка здатна відчувати плинну, нескінченну і 

різноманітну втіху. Тому жінка порушує всі кордони, позбавляє сенсу опозицію 

«зовнішнє − внутрішнє» [212, с. 32−35], реалізується у трансгресивних практиках. 

Отже, жіноче письмо визначається як розсіяне, плинне, мінливе й інтуїтивне 

(подібне до жіночої тілесності). 

Із тілесністю пов’язана проблема визначення особливостей переживання та 

вираження жінкою свого бажання (у лаканівському розумінні). Е. Сіксу і 

К. Клеман у праці «Знову народжена жінка» [298] висувають концепцію жіночого 

бажання як «істеричного» подолання обмежень традиційного символічного світу. 

Критикуючи засади класичного психоаналізу про жіночий істеричний досвід як 

хворобливий або негативний (наприклад, фройдівський «випадок Дори»), 

дослідниці наділяють цей досвід позитивними характеристиками і трактують його 



81 

 

 

як реалізацію жіночої суб’єктивності, звільненої від маркування за критеріями 

нормативності.  

Міркування Е. Сіксу та К. Клеман суголосні ідеї Л. Іріґарай про те, що 

жінка вдається до так званого «істеричного мімезису», аби в ексцесивній практиці 

наслідування отримати можливість репрезентувати свої бажання і відчуття. Жінка 

у своїй мові «висковзує у всіх напрямах, і “він” [чоловік – Н. І.] уже не здатний 

жодного значення вловити у його [значення] когерентності. <…> Ось вона ледь-

ледь віддаляється від самої себе, у бурмотінні, піднесенні, шепоті, незакінченій 

фразі <…> Повертається, щоб знову вислизнути. Від однієї точки насолоди і 

болю до іншої», – так описує жіноче мовлення Л. Іріґарай [112, с. 68], 

демонструючи стилем свого письма ексцесивне наслідування наукового тексту. 

Психоаналітична концепція Е. Сіксу та К. Клеман (як і біологічна концепція 

Л. Іріґарай) дозволяє вважати «істерію», трансгресію, ексцесивність та опірність 

провідними ознаками жіночого письма. 

Варто зауважити, що ексцесивність жіночого самовираження привернула 

увагу ще одного французького філософа, теоретика постмодернізму Ж. Бодрійяра. 

Він уводить поняття «жіночого зваблювання», протиставляючи його «чоловічому 

виробництву». Поняття «спокуса» розуміється як магічна сила, що руйнує 

«зв’язні» й «цілеспрямовані» дискурси [24, с. 26−27]. Ж. Бодрійяр показує 

спокусу не атрибутом жіночності, а радше її сутністю. Таким чином, простір 

реалізації жіночного у сучасній культурі – це «інший всесвіт», який розуміється 

не в термінах витіснення і безсвідомого, а в термінах «зваблювання і 

спокусливого обернення». Тут жіноче не протистоїть чоловічому, а зваблює його 

[24, с. 35]. Описані автором стратегії спокуси, на наш погляд, вписуються у 

концепцію істеричного мімезису. Влада жінки над символічним порядком 

здобувається шляхом гри, виклику, антагоністичних дуальних відносин і 

стратегій вдавання [24, с. 35]. Саме так конкретизуються екстатично описані 

Л. Іріґарай прояви «істерії» у жіночому тексті. Отже, до основних характеристик 

жіночого письма додамо лінгвістичні стратегії «зваблювання». 
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Далі у праці «Сміх медузи» Е. Сіксу пов’язує тілесне письмо із проявленням 

«назовні» жіночого підсвідомого, котре розуміється як колективне, насичене 

«відчутною множинністю». У процесі письма жінка «не шукає захисту від 

незнайомих жінок, що <…> населяють її, але здобуває насолоду від цього дару 

мінливості» [211, с. 815]. Натомість Л. Іріґарай пов’язує множинну ідентичність 

жінки з її фізіологією (природністю). Фемінні форми вираження, на думку 

дослідниці, завжди незавершені, оскільки становлення жінки має циклічний і 

постійно відновлюваний характер [111, с. 420]. Таким чином, жіноче письмо 

набуває ознак незавершеності, фрагментарності, повторюваності.  

Насамкінець Е. Сіксу висновує: «Неможливо визначити жіночу практику 

письма, завжди неможливо, оскільки ця практика не гідна піддаватися 

теоретизуванню, класифікації, кодуванню – хоча це зовсім не означає, що вона не 

існує. Вона завжди буде оминати дискурси, що регулються фалоцентричною 

системою» [211, с. 808]. Отже, жіноче письмо визначається через «іншість» щодо 

нормативного, через заперечення настанов дискурсу-контролю. 

Подібних висновків доходить і Л. Іріґарай, котра не дає чітких вказівок, 

яким саме має бути жіноче письмо, розмірковуючи над тим, як воно виражає 

автономність жіночої насолоди, сексуальності, суб’єктивності. Тут важко не 

погодитись зі спостереженнями І. Жеребкіної, котра визначає стратегії опису 

Л. Іріґарай прагненням вказати не те, якою повинна бути жіноча мова / письмо, а 

навпаки – якою вона не має бути: «вона не має засновуватися на фалоцентризмі – 

сингулятивних значеннях, ієрархічній організації, полярних опозиціях, суб’єктно-

предикативній формі і трансперекладності» [64, с. 177]. Отже, «іншість», 

невизначеність у домінантному / чоловічому мовному дискурсі також є важливою 

ознакою жіночого письма. 

Заслуговує на увагу розвиток ідей «жіночої суб’єктивності» та «жіночого 

письма» у працях лінгвіста й теоретика постмодернізму Ю. Крістевої. Дослідниця 

розгортає свої міркування, звертаючись до складної сигніфікаційної системи мови, 

до теорії мовлення та дискурсу. Вона визнає можливість вираження «фемінного» 
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та «маскулінного» у мові, але, на відміну від Л. Іріґарай, не пов’язує особливості 

мовлення з біологічними чинниками. У праці «Час жінок» («Le temps des femmes», 

1979) авторка наголошує на важливості розрізнення чоловіків та жінок за їхнім 

ставленням до влади, мови та значення (символічної соціальної домовленості). 

Ю. Крістева цілком слушно зауважує, що за поняттям «жінка» наразі стоять різні 

структури (скажімо, символічні іпостасі «мати», «жінка», «істеричка»15), що 

підкреслюють множинність жіночих перспектив і клопотів. А отже, 

фундаментальні відмінності між статями повинні враховувати їх [136, с. 122]. 

Центральним у студіях Ю. Крістевої є поняття «мовний суб’єкт» або 

«суб’єкт у процесі» [141, с. 45]. Сутність цього поняття близька до бартівської 

концепції тексту-письма, де автор визначається не як «особистість» письменника, 

а лише як суб’єкт у процесі мовного акту [11, с. 387]. Тобто суб’єкт моделює свої 

характеристики (зокрема й ґендерні) у процесі мовної практики. Така 

процесуальність вельми важлива, оскільки наголошує на творенні значень, а не їх 

відтворенні. Ю. Крістева розробляє теорію семаналізу (sémanalyse), спрямовану 

на виявлення специфіки мовних практик позначення у зв’язку з раціональною 

(маскулінною) і підсвідомою (фемінною) складовими у структурі суб’єктивності. 

Услід за Ж. Лаканом, який розділяє царини Уявного і Символічного, дослідниця 

виділяє семіотичний і символічний модуси позначення [139, с. 9−10]. 

Семіотичний модус виражає доедипову (до-дзеркальну) стадію розвитку суб’єкта, 

пов’язану з жіночим первнем та її тілом. Це мова неусвідомлених імпульсів 

тілесності, закарбованих не у смисловому ряді, а в потоці звуків і ритмів, «в 

інстинктивних основах несемантизованих фонем»16 [141, с. 46]. Ю. Крістева 

звертається до платонівського поняття хора на позначення гетерогенного, 

нестабільного, «не вербального» мовлення [141, с. 46]. Таке мовлення й 

ототожнюється із «жіночими» особливостями письма, що зберігає материнську 

конотацію у підсвідомій структурі суб’єкта. Символічний модус пов’язаний із 

раціональним первнем, авторитетом батька і функцією контролю, тобто втілює 

«чоловічі» ознаки мови та письма. Отже, Ю. Крістева не виділяє «жіноче» і 
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«чоловіче» письмо, оскільки ознаки семіотичного й символічного присутні в 

будь-яких мовних репрезентаціях. Але дослідниця використовує поняття 

«поетична мова», вказуючи на фемінні домінанти художнього тексту. Поетичний 

дискурс, наголошує дослідниця, – це єдиний тип мовної практики, здатний 

«вислизнути» з-під обмежень закону [135, с. 171]. Як бачимо, неусвідомлене, 

імпульсивне, «материнське» у мові проникає у свідоме чи поверхневе і руйнує його. 

Яскравим прикладом такого руйнування є фонетичні експерименти авангардної 

поезії. Фемінність літературного дискурсу ніяким чином не пов’язана з 

фізіологічною статтю авторів. 

Міркування французьких феміністок про особливості жіночого письма 

П. Баррі зводить до двох тенденцій: 1) уявний «семіотичний» жіночий світ і мова 

приховують можливості реалізації жіночої альтернативи у реальному вимірі; 

2) «семіотичний» простір засвідчує, що «світ раціонального належить чоловікам, 

жінкам же зостається традиційно емотивна, інтуїтивна, позараціональна 

“приватна” сфера» [6, с. 154]. Очевидно, що вся множинність і складність 

описаного французькими феміністками «жіночого світу» і його вираження у 

«жіночому письмі» зводиться П. Баррі до дуальної системи – альтернативності й 

витіснення. Натомість стратегії жіночого письма (як «іншого» щодо будь-якої 

системності та полярності) спрямовані на виявлення жіночності у будь-яких 

культурних і літературних дискурсах. Найкращим свідченням цьому є описані 

вище стратегії істеричного мімезису, «жіночого зваблювання», гри та вдавання. 

Проаналізувавши основні характеристики «жіночого» в літературному 

дискурсі – «жіноча література», «жіноча рецепція», «жіноче письмо», − маємо 

нез’ясованим питання, що стосується сутності поняття «жіноча проза» (яка є 

предметом нашого дослідження), а також характер його співвіднесення із 

поняттям «жіноча література». У межах цієї праці візьмемо за основу бартівський 

принцип розмежування тексту-читання (літературного твору) і тексту-письма 

(власне тексту). Цей принцип ґрунтується на протиставленні системності та 

процесуальності. Поняття «жіноча література» корелює з ознаками «твору», 
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котрий є «матеріальним фрагментом» ієрархізованої системи, функціонує як знак, 

входить до процесу філіації (тобто спадкоємності), має фіксоване й домінантне 

авторство тощо. Натомість поняття «жіноча проза» співвідноситься зі специфікою 

«тексту», який «проявляється» лише у процесі рецепції / інтерпретації, ламає 

узвичаєні канони, продукує значення, синтезує читання і письмо в єдину знакову 

діяльність тощо [8, с. 491−496].  

Неоднакова сутність понять «жіноча література» й «жіноча проза» 

зумовлює вибір відповідних дослідницьких підходів. Г. Улюра небезпідставно 

бачить ці підходи в розрізненні стратегій реконструкції та деконструкції. 

Дослідниця висловлює важливу думку, що «презентація жіночих культурних 

практик – факультативна ознака жіночої літератури і системна – жіночої прози», 

остання послуговується репрезентативними стратегіями, що надають жіночому 

досвіду дискурсивного характеру [237, с. 27]. 

Отже, під «жіночою прозою» розумітимемо корпус текстів, написаних 

авторами-жінками з метою репрезентувати колективний жіночий досвід (і 

ширше – жіночі культурні практики) шляхом вивільнення жіночої суб’єктивності, 

тілесності, «насолоди». Основними наративними стратегіями жіночої прози є 

«істерія» та «спокуса», що виявляють жіночу «іншість» у традиційній системі 

означування, при цьому руйнуючи останню. 

 

1.2. Образ Китаю у працях західних теоретиків фемінізму 

 

У період «другої хвилі» в Америці активізуються дослідження в контексті 

теорій радикального фемінізму, спрямованого на жорстку критику патріархатного 

ладу з «узаконеною» дискримінацією жінок за ознакою статі. Центральним для 

радикального дискурсу постало питання сексуальності, яка набуває статусу 

політично значущої категорії («Приватне життя – це політика», за К. Міллет). 

Під політикою розуміються «владно-ієрархічні взаємини, упорядковані таким 

чином, що одна група людей перебуває під контролем іншої» [178, c. 337]. 
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Означена проблематика потребувала не лише перегляду наявних підходів до 

вивчення стосунків між статями, але й розширення матеріалу дослідження поза 

межами західної цивілізації (йдеться про Америку та Європу). У проблемне поле 

феміністичних студій потрапляють культурні феномени Сходу, зокрема й Китаю. 

Ступінь дослідження цих феноменів у працях класиків фемінізму залишається не 

з’ясованим донині.  

Перш ніж говорити про «китайські вкраплення» у феміністичних 

дослідженнях, варто згадати працю С. де Бовуар «Друга стать», де авторка згадує 

китайський звичай бинтування ніг у контексті наднаціональних тенденцій моди, 

що позбавляють жіноче тіло його природності й перетворюють на власність 

чоловіка. «Китаянки із перев’язаними ногами, – говорить французька дослідниця, 

– ледь-ледь ходять, полаковані нігті голлівудської зірки стримують природність 

рухів її рук» [20, с. 168]. Жорстока традиція китайських жінок привертає увагу й 

інших західних феміністок, які пристали до думки С. де Бовуар, але не надто 

заглибилися в сутність цього феномену. Серед них – яскрава представниця 

радикальної ланки американського фемінізму К. Міллет. 

Посилання на окремі факти китайської культури у контексті критики 

патріархатної влади знаходимо у фундаментальному дослідженні К. Міллет 

«Сексуальна політика». На широкому фактичному матеріалі дослідниця 

представляє патріархат як соціальний устрій, що однаковою мірою притаманний 

західній і східній цивілізаціям, тобто владні взаємини між чоловіками й жінками в 

усьому світі мають однакову соціальну природу і відрізняються лише національно 

маркованими практиками пригнічення. Аналізуючи ідеологічні, соціологічні, 

класові, економічні, психологічні та інші аспекти чоловічої зверхності, К. Міллет 

звертається до історії та культури різних народів, зокрема й далекосхідних. Це 

стосується, наприклад, явища мізогінії в літературі, яка пропагувала і 

закріплювала існуючий соціальний статус чоловіків і жінок. «На Заході, – 

зазначає дослідниця, – література і стародавнього світу, і середніх віків, і 

Ренесансу мала значні елементи ненависті до жінки. Міцні традиції тут має і Схід, 
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надто в конфуціанській за духом літературі, що розквітла в Японії та Китаї» [178, 

c. 83]. К. Міллет також наводить приклади жорстокості й варварства стосовно 

жінок, віднайдені у східних традиціях: спалювання вдів разом із трупами 

чоловіків у Індії, каліцтво, до якого призводить штучне стримування росту ніг 

китайських дівчаток, принизливе носіння чадри в ісламських країнах тощо. Однак 

ці короткі згадки про неординарні явища східних культур не можна порівняти з 

детальними, аргументованими описами традицій Заходу. К. Міллет намагається 

уникнути расової чи національної вибірковості і максимально розширити 

географію досліджуваного явища, не звертаючись при цьому до ґрунтовних 

досліджень Сходу (принаймні у тексті роботи не знайдено відповідних посилань). 

Це призводить до не надто переконливих зауваг щодо способу життя віддалених 

народів. Але факт залучення східного матеріалу є спробою відійти від засад 

заходоцентризму і продемонструвати можливість усвідомлення розвитку східної 

цивілізації (зокрема патріархатного устрою) у категоріях та поняттях західних 

теорій (наразі феміністичних). 

Ця тенденція була продовжена іншою відомою американською 

радикальною феміністкою А. Дворкін. Примітною видається її стаття «Гіноцид, 

або китайське бинтування ніг» («Gynocide: Chinese Footbinding, in Feminist 

Frontiers III», 1974) [49]. Відразу привертає увагу в назві написання слова 

«гіноцид» (gynocide) замість очікуваного «геноцид» (genocide – точний переклад: 

«фізичне знищення»). Автор використовує таку форму, апелюючи до поняття 

«gyneco» (від грецького gune – «жінка»), тим самим підкреслюючи ґендерний 

аспект геноциду в дусі радикального фемінізму. В текстових коментарях 

перекладачки І. Караічевої зазначено, що в цій праці актуалізуються також 

«квіткові» конотації: «gynoecium» у ботаніці позначає «жіночі частини» квітки; 

«gynoscions» – наявність повноцінних жіночих квіток на різноманітних рослинах. 

У китайській культурі одним з уособлень досконалої квітки є лотос (莲花), і, 

відповідно, «жінка-лотос» мислиться як окраса цієї культури [49, с. 12]. 

А. Дворкін на прикладі звичаю бинтування китаянками ніг доводить політичну 
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концепцію «товаризації» жіночої сексуальності та перетворення її на засіб 

зміцнення патріархату. Суспільні символи жіночої сексуальності пов’язуються із 

владою й упокоренням. У Китаї таким символом, власне, і стало бинтування ніг, 

яке розцінюється у праці як «фізична, духовна та інтелектуальна дегуманізація 

жінок» [49, с. 13].  

Культурологічним підґрунтям дослідження А. Дворкін стала ґрунтовна 

праця американського сходознавця Г. С. Леві «Бинтування ніг у Китаї: історія 

дивного еротичного звичаю» [318], у якій детально описується зазначена традиція: 

її витоки, мотивація, технологія бинтування, фізіологічні та еротичні аспекти. 

Автор також навод евфемізми на позначення крихітних ніжок та їхні символічні 

класифікації. Коментуючи фактичний матеріал праці Г. С. Леві, А. Дворкін прагне 

довести, що бинтування ніг розкриває сутність буття жінки в патріархатному 

суспільстві як «ідеологічно сконструйованої істоти». Китайське суспільство (без 

розмежування на давнє і сучасне) представлене як конкретний приклад у низці 

подібних. На думку дослідниці, в усіх культурах присутні прояви романтичних 

стосунків, а також цінності, які відображають протилежні поведінкові моделі 

чоловіків і жінок. Ґендерна роль жінки як об’єкта чоловічої уваги і захоплення 

«вимагає її знищення, спричинення фізичних вад та психологічної лоботомії» [49, 

с. 25]. Йдеться про нав’язування жінці штучної ідентичності шляхом наближення 

її тіла (через біль і страждання) до умовного ідеалу краси. Водночас обмежується 

її фізична свобода і визначаються поведінкові стратегії, засновані на слабкості та 

безпорадності. Все це покликане підкреслити силу й домінування чоловіка, 

засвідчити його привілейоване становище у суспільстві. Такий стан речей, на 

думку А. Дворкін, однаково яскраво виявляється як у Америці та Європі ХХ ст., 

так і в Китаї Х ст. Висновок досить абстрагований, як і образ Китаю в такому 

зіставленні. Попри те, що дослідниця залучає широкий культурологічний фактаж, 

китайська тема в її праці має ту саму мотивацію, що й у К. Міллет. Східний 

матеріал – це яскрава ілюстрація ґендерних стосунків і соціальної ієрархії 

патріархатного суспільства.  
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Інший підхід до вивчення культури Китаю постає у працях Ю. Крістевої. У 

1970-ті роки вона бере активну участь у діяльності ліворадикальної групи творчої 

інтелігенції «Тель Кель» («Tel Quel»), де знайомиться з популярними на той час 

ідеями маоїзму. Саме вони підштовхують Ю. Крістеву до вивчення культури, 

історії, мови та літератури Китаю. Російський дослідник І. Ільїн (услід за Т. Мой) 

зазначив, що для групи «Тель Кель» Китай був «радикальною перспективою, 

суголосною його власним теоретичним уявленням і художнім пошукам» [76, 

с. 125]. Телькелівці ідеалізували практику «культурної революції» в Китаї як таку, 

що «руйнує матеріальні інститути традиційної інтелектуальної власності» [76, 

с. 125], а отже, може стати інструментом деконструкції ідеологічних основ 

буржуазного світу. Не стала винятком і Ю. Крістева, яка пов’язувала ідеологію 

Мао Цзедуна із мовною практикою «творення смислів». У статті «Політика 

літератури» (1974) вона зазначає: «Мао Цзедун – єдиний політик, <…> що часто 

наполягав на потребі розробляти мову та письмо, щоб змінити ідеологію. Роботу, 

здійснювану в мові, він вочевидь вважав за фундаментальний елемент 

політичного впливу, а отже, ідеології і політики» [139, с. 44]. Ці зауваги Мао 

Цзедуна Ю. Крістева пояснює особливостями китайської мови та літератури, а 

саме – «їхнім зсувом відносно письма і нерівністю давнього і нового на цих обох 

регістрах» [139, с. 44]. Як бачимо, дослідниця демонструє досить глибокі знання 

закономірностей історико-літературного процесу в Китаї. Зрештою, Ю. Крістеву 

цікавить не лише маоїстський Китай із його політичними експериментами, але й 

жіночий дискурс у культурі Піднебесної від давнини до сучасності. 

1974 року після поїздки до Китаю у складі делегації групи «Тель Кель» 

Ю. Крістева публікує свою ґрунтовну працю «Китайські жінки» («Des Chinoises, 

Des Femmes») [403]. На думку І. Жеребкіної, ця книга ознаменувала перехід 

дослідниці від семіотичного аналізу до «психоаналітичного дискурсу в аналізі 

проблем фемінного (жіночого) та материнства у західній культурі» [64, с. 44]. 

Праця складається із двох частин. Перша присвячена теоретичному осмисленню 

процесу конструювання «жіночого» у західній культурі. Ю. Крістева описує 
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марґінальний і підлеглий статус жінки з погляду чотирьох феноменів 

християнської культури: 1) одвічного протиставлення чоловіків і жінок як  

дихотомій: духовне – тілесне, раціональне – чуттєве (розділ «Війна статей»); 

2) соціально-релігійного конструювання жіночої «цноти» (розділ «Цнотлива 

жінка у святому письмі»); 3) жіночого існування поза лінеарним часом, 

співвіднесеним із символічним рівнем чоловічого самовираження (розділ «За 

межами часу»); 4) особливостей мотивації суїцидальних намірів жінок та 

чоловіків (розділ «Та, що не хоче існувати»). Майже усі ці теми будуть розвинуті 

у подальших працях Ю. Крістевої, як-от: «Час жінок» (1979), «Сили жаху: есеї 

про відразу» («Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection», 1980), «Чорне сонце: 

депресія і меланхолія» («Soleil noir. Dépression et mélancolie», 1987); «Самі собі 

чужі» («Étrangers à nous-mêmes»,1988) тощо.  

Друга частина книги «Китайські жінки» присвячена історії формування та 

розвитку в китайській культурі феномену жіночого і материнського. Ю. Крістева 

намагається довести матріархатну першооснову китайського буття і світогляду, 

що відобразилося у назві цієї частини «Китайська матір». Найцікавішими і досить 

несподіваними, на нашу думку, є розділи про історію Китаю від давнини до ХХ 

ст., викладені в руслі феміністичної критики. У розділі «Центральна постать 

матері» французька дослідниця розвиває думку про існування матріархату як 

первинної стадії розвитку китайського суспільства. Вона звертається до прадавніх 

легенд і ритуалів, які засвідчують існування першопредка-жінки. Зокрема, ознаки 

матріархату простежуються у міфі про Да Юя, який зупинив розлив річки Хуанхе, 

перетворивши свою дружину на камінь (жіноче тіло стає засобом порятунку і 

основою подальшого буття китайців), а також у міфі про Нюйва, що створила 

людей із глини. Канонізується не просто образ жінки-богині, а прародительки, 

сакральної Матері [403, с. 49]. 

Далі Ю. Крістева вказує на особливості поділу світу у стародавньому Китаї 

(без посилання на будь-які конкретні теорії чи віровчення) на світлу (чоловічу, ян) 

і тіньову (жіночу, інь) частини. На відміну від західного антагоністичного 
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протиставлення, що постає як одвічна боротьба статей, китайські інь-ян біноми 

відображають гармонію двох начал, де маскулінність і фемінінність можуть не 

збігалися з біологічною статтю. Так, літні жінки можуть бути виразниками 

чоловічої суті ян, а діти (хлопчики) – жіночої інь [403, с. 47]. Це значно вплинуло 

й на сакральну символіку прадавньої китайської матріархатної культури. Остання 

пов’язана з культом Землі, що апелює до тіньового символізму інь. Водночас 

плодючість землі відображає материнську репродуктивну природу – по суті, 

єдність і злиття двох протилежних начал. «Репродуктивні» обрядові дійства у 

прадавніх китайських спільнотах також вирізняють культ землі-матері як 

гармонійне єднання поза домінуванням жодного з начал. Ю. Крістева вказує на 

природну модель первісної китайської сексуальної поведінки (зокрема в 

обрядових танцях), якій не властиві залякування і заборони. Це сутнісно 

відрізняється від західного розуміння «сексуальної свободи», пов’язаної з 

виявленням «божевільної відьмацької пристрасті» та прагненням зберегти 

«ієрархічну систему примусу» [403, с. 47]. 

Той факт, що у стародавньому китайському суспільстві родовід вели за 

материнською лінією, засвідчується, на думку Ю. Крістевої, поховальними 

обрядами та розписною керамікою періоду Яншао (V−II тис. до н. е.). Дослідниця 

описує археологічний комплекс Баньпо, що поблизу міста Сіань, де збереглися 

докази культу жінки-першопредка. Це поселення примітивної громади, яку 

китайські історики називають матріархатною. Дослідниця висуває несподівану 

гіпотезу про можливість зв’язків давнього Китаю із предками українців. Вона 

пише: «Нещодавно під час розкопок були знайдені картини <…>. Серед них є 

зображення жінки-першопредка, яка за рисами зовнішності дуже схожа на молоду 

українку і не подібна до китайських жінок. Вона була покровителькою мисливців, 

гончарів та селян тієї місцевості» [403, с. 58]. На жаль, Ю. Крістева не 

посилається на наукові розробки такої гіпотези, її спостереження суб’єктивні. 

Відлунням матріархатного світогляду Ю. Крістева вважає культ матері у 

даосизмі. Вона наводить висловлювання з «Даодецзіну»: 我独异于人，而贵食
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母。Я один не такий, як інші, [оскільки] вмію годуватися від Матері [404, с. 41]. 

У сучасних китайських коментарях зазначається, що вислів 贵食母 (годуватися 

від Матері) тут виступає метафорою осягнення дао, оскільки останнє є матір’ю, 

що породжує десять тисяч речей між Небом і Землею (母用以比喻“道”，道是生

育天地万物之母) [369]. Отже, культ матері походить від сакральної сутності дао. 

Оскільки даосизм, на думку Ю. Крістевої, завжди протистояв конфуціанству, то 

культ першопредка-жінки (наприклад, богині Сіванму) сповідували народні 

повстанці, які виступали проти офіційної влади. Так, за ханьської доби учасники 

повстання «червонобрових» (25 р.), а згодом і «жовтих пов’язок» (184 р.) вважали 

себе нащадками роду Сіванму [403, с. 50]. 

Заслуговують на увагу також роздуми французької фундаторки семаналізу 

про особливості китайської мови й писемності. Ю. Крістева вказує на двоїсту 

природу ієрогліфів, яка відображає єдність чоловічого та жіночого начал. Авторка 

зазначає, що «китайські ієрогліфи у єдності смислового образу, графічної 

композиції і звучання зберігають пам’ять прадавнього матріархатного суспільства; 

водночас вони складають систему символів логічного мислення і здатні 

виконувати функції найбільш прямолінійної, раціональної, наукової та навіть 

бюрократизованої комунікації; представники західної цивілізації наділяють 

останніми властивостями лише чоловіка» [403, с. 54]. Ю. Крістева пов’язує 

образно-смислову і музичну (тональну) природу китайської мови з кодами 

колективного підсвідомого китайців, тобто прадавньою «материнською» мовою. 

Отже, дослідниця прагне показати прихований код матері-першопредка, що 

пронизує всі пласти давньої китайської культури: міфологію, вірування, обряди, 

поховальні звичаї і навіть мову. 

Не менш інформативним та інтригуючим є другий розділ другої частини, 

присвячений осмисленню конфуціанських традицій у Китаї. Ю. Крістева досить 

упереджено оцінює цю релігійно-філософську доктрину і називає її послідовників 

«пожирателями жінок» ( 食 女 人 者 ) [403, с. 64]. Конфуціанство, на думку 
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дослідниці, зміцнило засади патріархатного ладу, перетворивши жінку на об’єкт 

примусу і влади. Жінка наділяється статусом «чужинки», яку вигодовують лише 

задля того, аби віддати заміж до іншої родини. Ю. Крістева небезпідставно 

підкреслює, що у системі конфуціанських цінностей жінка набуває статусу 

«служниці, упослідженої людини, представниці найнижчого прошарку 

суспільства» [403, с. 72]. В «Луньюї» вона знаходить лише одне висловлювання 

щодо жіноцтва: 唯女子与小人难养也, 近之则不孙, 远之则怨。Важко піддаються 

вихованню лише жінки та людці. Якщо з ними зближуєшся – вони більше не 

слухаються. Якщо ж віддаляєшся – відчуваєш їх ненависть (переклад наш – Н. І.) 

[458, с. 343]. Дослідниця робить висновок, що конфуціанські принципи змусили 

жінку стати «затворницею» (内人), відрізаною від зовнішнього світу. Однак у 

родині жінки мали навіть священні функції: вони здійснювали обрядові дії перед 

вівтарем із табличками, де були написані імена предків. Від тих табличок чоловік 

міг зазнати згубного впливу смерті, жінка ж наділялася здатністю спілкуватись із 

предками у тіньовому просторі, де мешкають душі померлих [403, с. 77]. 

Ю. Крістева зазначає, що у конфуціанському суспільстві влада матері 

залишається сильною, але набуває нового змісту. Послуговуючись фактичними 

даними із праці М. Гране «Китайська цивілізація» (1929), дослідниця розмірковує 

над символічним і колективним характером материнської влади: матір’ю в родині 

могла стати лише перша офіційна дружина (正妻 ), яка всіх дітей від інших 

дружин і наложниць вважала своїми. Жінка отримує права і владу, але може 

скористатися ними лише після смерті чоловіка. По суті, вона втілює авторитет 

чоловіка, у єдності з яким «акумулює» енергію першопредка. «Жінка ніколи не 

була сама собою», – підсумовує Ю. Крістева [403, с. 76]. 

Не обходить дослідниця і славнозвісну традицію бинтування ніг, яку 

називає «єдиним (для жінки – Н. І.) шансом домогтися визнання і поваги» [403, 

с. 78]. Ю. Крістева осмислює це явище через фройдівський феномен 

«кастраційного комплексу». У будь-якому патріархатному суспільстві жінку 
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намагаються представити у категоріях «відсутності / нестачі». У конфуціанському 

Китаї це проявилось у традиції каліцтва ніг та фізичної безпорадності шляхетних 

дівчат. Однак Ю. Крістева пов’язує цей звичай не із жіночим «кастраційним 

комплексом», а з відповідним комплексом чоловіків, породженим страхами, що 

жінка може скористатися своїми здібностями і здобути / повернути владу. Такі 

підсвідомі страхи, на думку дослідниці, мотивуються залишками матріархатних 

звичаїв (зокрема і символічною владою матері) [403, с. 78]. 

Ю. Крістева також приділяє увагу і яскравим подіям життя видатних 

китайських жінок, котрі вписали свої імена в історію Піднебесної. Дослідниця 

ділить їх на кілька категорій: «повії, коханки, наложниці (конкубіни), імператриці, 

поетеси, воїни» [403, с. 78]. Важливо, що ці категорії не віддзеркалюють 

соціально-ієрархічну систему, а вказують на царини прояву жіночих здібностей і 

талантів. Зокрема, Ю. Крістева описує діяльність трьох імператриць – Чжао 

Вейхоу (赵威后, 300−265 рр. до н.е.), У Цзетянь (武则天, 624−705) і Ци Сі (慈禧, 

1835−1908) – як жінок, що дісталися вершини влади лише завдяки своїй мудрості, 

кмітливості, рішучості, наполегливості тощо. Дослідниця оминає негативні 

наслідки правління жінок і показує лише їхні здобутки. Так, імператриця Чжао 

Вейхоу представлена як правителька-дипломат, що прославилась піклуванням про 

народ. Ю. Крістева наводить напівлегендарну історію зустрічі Чжао Вейхоу із 

посланцем держави Ці (齐 )17, занотовану у трактаті з історії Китаю періоду 

Чжаньго (V–III ст. до н.е.) − «Чжаньго це» (战国策 , «Стратегії царств, що 

ворогують», І ст. до н.е.). Вітаючись із ним, імператриця згідно з ритуалом 

спитала: «Чи багатим на врожай удався рік? Чи задоволений народ? Чи в 

доброму здоров’ї [ваш] володар?». Здивований посланець мовив: «Імператрице, 

<…> чому Ви спитали спочатку про упосліджених [людців], і лише потім – про 

величного [володаря]?». «Це не так, − відповіла Чжао Вейхоу. – Якби не було 

врожаю, як міг би [жити] народ? Якби не було народу, як могли б [жити] 

шляхетні мужі? Тож як можна про головне питати наостанок?» [403, с. 83]. 
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Заключний вислів Чжао Вейхоу увійшов до фразеологічного фонду китайської 

мови, засвідчуючи неабияку мудрість видатної жінки. Ю. Крістева не коментує 

наведену історію, однак, на нашу думку, очевидною стає констатація «опірного 

стилю» жіночого правління. Імператриця наважується ламати усталені закони 

ієрархізації китайського суспільства, демонструючи цінність знівельованих 

суб’єктів історії (простого люду і жіноцтва). 

Ю. Крістева розмірковує також про діяльність танської імператриці У 

Цзетянь. Всупереч конфуціанській традиції, що трактувала її правління 

переважно у негативному ключі, французька дослідниця показує її мудрою та 

діяльною володаркою-реформатором. У Цзетянь вдосконалила систему 

конфуціанських іспитів, реформувала чиновницький апарат, створила нову 

систему присвоєння імен, змінила адміністративний поділ держави, ввела до 

мовного вжитку 19 нових ієрогліфів, які, однак, не прижилися в мові. Окрім того, 

імператриця була прихильницею буддизму і докладала чималих зусиль для 

розвитку цього віровчення та закріплення у ньому власного авторитету. Важливо, 

що У Цзетянь ініціювала створення келій для жінок у буддійських монастирях (де 

у статусі монаха зазвичай перебували лише чоловіки) і, таким чином, на думку 

Ю. Крістевої, хоча б позірно маніфестувала рівність статей [403, с. 83]. Як 

видається, французька дослідниця реставрує фрагменти історії жіночого 

правління в Китаї, репрезентуючи їх як «інший» щодо традиційного дискурс. 

Немає підстав говорити про масштабність і наукову вичерпність такої реставрації. 

Втім, у праці окреслюються дослідницькі стратегії для формування позитивного 

іміджу китайських імператриць та виявлення послідовності, тяглості, 

реформаторства «жіночого стилю» правління.  

Ю. Крістева проливає світло і на фрагментарний жіночий дискурс 

(представлений переважно поезією) у конфуціанському літературному каноні. 

Прозу відомої письменниці та історика ханьської доби Бань Чжао (班昭, 45–116) 

французька дослідниця виключає із корпусу жіночих текстів як таку, що є 

втіленням домінантної мізогінної моралі. Саму письменницю Ю. Крістева називає 
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«більшим Конфуцієм, ніж сам Конфуцій» [403, с. 81], а її відомий трактат 

«Настанови жінкам» (《女戒》) – класичним зібранням конфуціанських приписів 

про «повну покору і самознищення жінки» [403, с. 81]. Безапеляційність 

висновків Ю. Крістевої оминає той факт, що присвячування творів «високої 

прози» (як, наприклад, згадані «Настанови») «жіночому питанню» за ханьських 

часів було зухвалістю. І лише авторитет освіченої та розумної жінки, якою була 

Бань Чжао, привернув увагу до трактату і зробив його основою виховання 

шляхетних жінок, тобто підвищив їхній статус у системі освіти (з якої жінка була 

вилучена). Не можна, певна річ, заперечувати і канонічність трактату Бань Чжао, 

який на довгий час визначив покірність та «мовчання» як основні чесноти 

шляхетної жінки.  

Найбільшу увагу Ю. Крістева приділяє творчості видатної поетеси сунської 

доби Лі Цінчжао ( 李 清 照 , 1084−1151). Зазначимо, що в китайському 

літературознавстві поетичному доробку цієї мисткині відводиться особливе місце: 

з одного боку – як квінтесенції розвитку музично-поетичного жанру ци (词), а з 

іншого – як оригінальному прояву непересічного таланту жінки-інтелігента. У 

1932 році відомий китайський літературознавець Чжен Чженьдо називає Лі 

Цінчжао найвидатнішою поетесою в історії китайської літератури, що досягла 

змістової і стилістичної досконалості у поезії ци. Він підкреслює унікальність 

поетичного стилю Лі Цінчжао, якому не можуть дорівнятись ні твори 

попередників, ні нащадків. Тому вона займає «осібну позицію» в когорті сунських 

поетів – «не сприймає впливу інших митців, а вони, своєю чергою, не гідні 

перейняти щось від неї» [571, с. 449−450]. Пафосні оцінки поезії Лі Цінчжао 

зринають і в сучасних розвідках. Наприклад, професори Мяо Юе та Є Цзяїн 

називають її однією з найяскравіших письменниць, що з’явились упродовж трьох 

тисячоліть історії китайської літератури [461, с. 331]. Отже, поезія Лі Цінчжао 

представляється яскравим складником «великого» канону, що нейтралізує у 

критичних студіях її ґендерну сутність. Втім, її оригінальний стиль І-ань (易安)  
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китайські феміністки трактувати як особливий вияв «жіночого поетичного 

письма» [443, с. 58−69],  що зрештою засвідчує і Ю. Крістева. Вона аналізує 

поезію сунської мисткині з погляду, в якому поєднуються ідеї фемінізму та 

китайського академічного літературознавства. На думку дослідниці, Лі Цінчжао 

вдається зламати конфуціанські упередження щодо творчих можливостей жінки і 

в період фактичної відсутності «жіночої літератури» стати однією з 

найвидатніших поетес Піднебесної [403, с. 85]. Водночас Ю. Крістева розглядає її 

поезію як непересічне явище у «великому» каноні, представленому творами 

славетних Лі Бо, Ду Фу та ін. Унікальність поетичного доробку Лі Цінчжао 

авторка вбачає у гармонійній музичності, якою вона збагатила класичний жанр ци. 

«Зміст [її поезії], – зазначає Ю. Крістева, – викликає душевне й фізичне сп’яніння, 

породжує меланхолію і скорботу <…>. Ритм і мелодійність філігранно 

вплітаються у риски ієрогліфів, створюючи симбіоз тілесного, космічного та 

чуттєвого. Зрештою виникає складне плетиво – особлива мова, в якій не можна 

чітко розмежувати “музику” і “зміст”» [403, с. 85]. Ю. Крістева не прагне 

визначити фемінний код поезії Лі Цінчжао, однак наведені роздуми щодо її 

поетичної мови, на наш погляд, дуже близькі до цитованих раніше висновків про 

збереження у музично-графічно-смисловій єдності китайської мови пам’яті 

прадавнього матріархату. Це дає підстави припустити, що унікальна поетична 

мова Лі Цінчжао внесла фемінний компонент у «великий» канон китайської поезії. 

Підсумовуючи здобутки класичного періоду розвитку Китаю, який 

закінчився Сіньхайською революцією 1911 року, Ю. Крістева доходить висновку, 

що конфуціанська практика і патріархатні ритуали прагнули уникати всього, що 

має відношення до субстанції інь. І це стосується не лише жінок, але й будь-якої 

зворотної, некерованої сторони традицій. Проте конфуціанська регламентація 

ґендерних ролей чоловіка і жінки не призвели до так званої «війни статей». Тому 

відносини між статями в Китаї у ХХ ст. змогли реалізуватися через принцип інь, 

який дослідниця проектує на популярні практики фізично-енергетичних вправ 

тайцзіцюань: «Подолавши територію конфуціанства, тут відкривається “інший 
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простір”, і кожен індивід (чоловік чи жінка) занурюється в нього, невпинно 

змінюючи услід за рухами своє тіло: це і є нове “сексуальне тіло”, воно безупинно 

змінюється, наслідуючи танець плотського кохання “іншого” » [403, с. 93]. 

У книзі «Китайські жінки» Ю. Крістева детально описує китайське 

суспільство комуністичного періоду, часто посилаючись на праці Мао Цзедуна. У 

центрі уваги залишається жінка в контексті емансипаційних процесів ХХ ст. 

Дослідниця на широкому фактичному матеріалі намагається показати явище 

соціалізації китаянок, їхню активність у різних сферах життя, зокрема участь у 

жіночих організаціях (розділ «Соціалізм і фемінізм»), діяльність на політичній 

арені (розділ «Політичні партії та жінки»), здобуття нових прав і свобод у шлюбі 

(розділ «Закон про шлюб 1950 року»). Ці розділи демонструють згадувану вище 

ідеалізацію телькелівцями комуністичних перетворень у Китаї. Ю. Крістева була 

переконана, що «історія китайського комунізму – це <…> історія визволення 

жінки» [138, с. 461]. У розмові з представницями французької феміністської групи 

«Психоаналіз і політика» Ю. Крістева заначає, що «в очах західної людини Китай 

поєднує і боротьбу за емансипацію жінок, і тенденцію до скасування  соціальної 

нерівності з виходом на світову політичну сцену грандіозної згніченої культури 

(йдеться про жіночу культуру – Н. І.)» [137, с. 457]. Дослідниця пояснює своє 

зацікавлення цими процесами  спільною «симптоматикою» жіночої боротьби в 

Європі та у Піднебесній. Проте вже на початку 1980-х років вона розчаровується в 

«духовній одномірності» лівого радикалізму, а відтак, і в комуністичному 

дискурсі, «що не розглядав індивідів як цінність» [315, р. 27; 76, с. 127]. Але її 

книга «Китайські жінки» стала знаковим явищем – як у доробку самої дослідниці, 

так і в осмисленні китайської цивілізації західними теоретиками фемінізму. 

Отже, на початку 1970-х років інформація про Китай потрапляє у поле зору 

західних феміністок як яскравий ілюстративний матеріал до модельованих ними 

теорій (зокрема американського радикального фемінізму), або ж у контексті 

захоплення ідеями маоїзму (передусім у руслі французького правого радикалізму). 

Праці К. Міллет, А. Дворкін та Ю. Крістевої показують: 1) теоретики фемінізму 
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відходять від засад наукового заходоцентризму і доводять співмірність 

культурних феноменів Заходу та Сходу (принаймні у християнських та 

конфуціанських традиціях упокорення жінки); 2) водночас китайська культура 

(скажімо, у працях Ю. Крістевої) розглядається як альтернативна до західної 

модель ґендерних відносин, що апелює до прихованих кодів прадавнього 

матріархату. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз сучасного стану розвитку ґендерних студій у гуманітаристиці 

доводить, що літературознавчий напрям є одним із провідних у ньому. Сучасна 

парадигма ґендерних досліджень сформувалась на основі жіночих студій та 

фемінізму як їх теоретичного підґрунтя. Інституалізація жіночих студій у 1980-ті 

роки дає можливість подолати однобічність традиційних підходів у трактуванні 

жіночої складової в національних літературах і активізувати міждисциплінарну 

методологію. Відтоді жіночі студії розвиваються в літературознавстві як окремий 

напрям і водночас виявляються у мультикультуральному (включаючи 

постколоніальний), мультидисциплінарному, а згодом − глобалізаційному 

науковому дискурсі. Література набуває статусу репрезентативної системи 

жіночої мультиідентичності кінця ХХ ст., що враховує особливості сексуальної, 

расової, ідентифікаційної, моральної та інших політик часу. Ґендерний підхід 

зосереджується на аналізі цієї системи, послаблюючи феміністські стратегії 

критики ґендерної асиметрії. Глобалізаційні перспективи жіночих / ґендерних 

досліджень дадуть змогу (за М. Мазоні) подолати незбалансованість поглядів 

Сходу й Заходу. 

Вивчення процесу формування категорії «ґендер» виявляє складність і 

неоднорідність його структури, що поєднує низку складових − соціально-

історичних, етнокультурних, сексуально-психологічних, етико-моральних тощо – 

у матриці ідентичності суб’єкта. Як аналітична категорія літературознавчих 
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досліджень ґендер визначає читацькі стратегії та окреслює репрезентативні 

моделі «фемінності» та «маскулінності» у художньому тексті. 

Аналіз поняття «жіноча література» доводить його неоднозначність і 

варіативність, зумовлену методологічними та цільовими чинниками 

дослідницьких підходів. Спільними визначальними рисами цього поняття є: 

1) жіноче авторство (поєднання есенціалістської та конструктивістської кореляції 

феномену «стать» / «ґендер»); 2) дискурсивна «іншість» (досвіду, свідомості, 

суб’єктивності авторки), що протистоїть маскуліноцентричному / патріархатному 

канону; 3) «інша» репрезентативна система, що відображається в різноманітних 

гносеологічних практиках самоідентифікації мисткинь стосовно домінантної 

традиції. Важливо, що категорія «іншості» тут виводиться з поля традиційної 

девіантної / марґінальної / «чужинної» ідентичності жінки. Втім, «жіноча 

література» залишається частиною (або альтернативою) ієрархізованої системи і 

визначається стосовно неї. Подолання системності і лінійності дискурсу-

контролю здійснюється засобами «жіночого письма». 

Компаративний аналіз «авангардних» та феміністичних теорій «жіночого 

письма» доводить його принципову невизначеність у будь-яких термінах 

нормативності. У процесі написання художнього тексту жінка вивільняє свою 

суб’єктивність і тілесність, диференціюючи і руйнуючи засади біполярної, 

логічної та системної чоловічої нарації. 

Оскільки мотиваційною ідеєю «жіночої літератури» є спротив домінантним 

традиціям, відповідно формуються і жіночі інтерпретаційні та рецептивні 

стратегії. Аналіз феміністичних теорій читацького відгуку довів активну позицію 

жінки-читача, що схиляється до ревізіоністської рецепції текстів (передусім 

канонізованих). Найпоширенішими є стратегії «ідеологічного читання» 

(Е. Шовалтер), «читання-як-визвольного-акту» (А. Річ), «опірного читання» 

(К. Міллет, Дж. Феттерлей), «полярного читання» (Дж. Кеннард), 

«інтерсуб’єктивного читання-діалогу» (П. Швайкарт), «читання-як-дописування» 

(Т. Гундорова), «дистанційованого читання» (Ґ. Співак) тощо. Відкрита 
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методологічна парадигма активного сприйняття тексту розширює інтерпретаційне 

поле жіночих літератур Сходу, де найбільш продуктивним для нашого 

дослідження є синтез західних теоретико-медодологічних підходів із східною 

традицією коментування (Ґ. Співак). 

Входження Китаю у науковий простір західних теоретиків фемінізму з кінця 

1940-х років зумовлюється переважно їх цікавістю до іншокультурних практик 

«жіночого упокорення». Аналіз праць С. де Бовуар, А. Дворкін, К. Міллет і 

Ю. Крістевої показав, що авторки відходять від засад наукового заходоцентризму 

і доводять спільну основу репресивних практик конструювання жіночого тіла 

(наближення через страждання до умовного ідеалу краси) у китайській / 

конфуціанській і західній / християнській традиціях. Зазвичай знання авторок про 

Піднебесну фрагментарні й узагальнені до ілюстрації власних феміністичних 

теорій. Принципово іншою є праця Ю. Крістевої «Китайські жінки», у якій 

дослідниця демонструє не лише досить глибокі знання китайської історії, 

культури, літератури, але й мови. Цьому сприяло захоплення ідеями маоїзму як 

особливою мовною практикою «творення смислів». На наш погляд, Ю. Крістева 

уперше осмислює східний матеріал як «інший» у низці подібних (західних) із 

погляду фемінізму. Новаторськими є висновки про неоднакове розуміння  

категорій «маскулінність» та «фемінінність» у китайській і західній культурах; 

матріархатне коріння китайської цивілізації (культ матері-першопредка), а також 

про давні витоки «іншого» / «опірного» стилю жіночого правління і творчості у 

Піднебесній. Отже, в західному науковому просторі постає «позитивний образ» 

талановитої китаянки, що ламає наявні стереотипи східної «жінки-як-тіні- 

чоловіка». 
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РОЗДІЛ 2  

ҐЕНДЕРНИЙ ВИМІР КИТАЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО 

ПРОСТОРУ 

 

Процес формування і розвитку жіночої літератури у Китаї традиційно 

розглядають як явище ХХ ст., що відображає зміни ґендерної свідомості та 

досвіду китайців у контексті суспільно-історичних змін та потужного впливу 

західної цивілізації. При цьому оминається увагою той факт, що тисячолітня 

історія китайської літератури залишила чимало написаних жінками творів, які 

потребують ретельного вивчення у дискурсі ґендерних інтерпретацій. У 20−30-ті 

роки ХХ ст. давня китайська жіноча література стала предметом розгляду у 

працях Сє Уляна [527], Тан Чженьбі та Лян Ічженя [425]. Вони довели давні 

витоки жіночої літератури, вагомий внесок письменниць у розвиток різних жанрів 

класичної поезії, а також існування «жіночого стилю» в літературі від 

найдавніших часів. Водночас ці праці відображають традиційний чоловічий 

погляд на жіночу творчість, цінність якої вимірюється критеріями «чоловічого» 

канону. Автори не намагаються (та й не мають такої можливості) показати єдність 

класичного (від найдавніших часів до ХХ ст.) і новітнього (ХХ ст.) періодів 

розвитку жіночої літератури, простежити традиції та спадкоємність, 

запропонувати нову систему критеріїв формування літературного канону.  

Ці питання обходять увагою і сучасні китайські дослідники, одні з яких 

шукають відповідність китайської та західної моделей жіночої літератури (і тому 

акцентують на ХХ ст.), а інші ігнорують твори давніх письменниць як такі, що 

ніби не репрезентують «жіночу свідомість». Звернімо увагу, що китайські 

літературознавці часто керуються поняттям «жіноча свідомість», розуміючи його 

досить широко і від початку як «природне усвідомлення жінками власних 

ґендерних особливостей, що охоплюють особливості [біологічної] статі й 

материнства» [443, с. 16]. Така, по суті, есенціалістська дефініція дає підстави Лю 

Цзє стверджувати, що за будь-яких часів жіночі тексти «завжди приховують те, 
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що ми наразі називаємо “жіночою свідомістю” <...>, лише у давні та нинішні часи 

вона виражається по-різному» [443, с. 16]. Тобто т. зв. «природа жінки» 

залишається сталою, але змінюються репрезентативні художні методи і засоби, 

зумовлені «пробудженням жіночої свідомості». У цій сентенції простежується 

причинно-наслідкова невідповідність, тому висновки Лю Цзє про давні витоки і 

тяглість жіночої літератури в Китаї видаються не вельми переконливими.  

У пропонованому дослідженні спробуємо розв’язати цю теоретичну 

суперечність, звернувшись до поняття «жіночий / ґендерний досвід», широко 

представлену у працях західних теоретиків фемінізму. Т. де Лауретіс під 

«досвідом ґендеру» розуміє «комплекс смислових ефектів, звичок, настроїв, 

зв’язків і сприйняттів, що виникають унаслідок семіотичної взаємодії 

внутрішнього та зовнішнього світів» [149, с. 401]. Цей комплекс конструює 

жіночу суб’єктивність і присвоює жінці ґендерні ознаки. У традиційному 

патріархатному суспільстві жіноча суб’єктивність постає у проблемному полі 

пригнічення у домінантній маскуліноцентричній культурі. У семіотичній системі 

жіночого письма це виражається через потенційні практики спротиву. Т. де 

Лауретіс підкреслює, що в літературній критиці панівною залишається теорія 

Ж. Лакана, де фемінний суб’єкт визначається як «точка спротиву» патріархатній 

культурі, що «вміщує потенціал субверсивності» [149, с. 402]. У ХХ ст. цей 

потенціал став очевидним у китайському літературному просторі і породив 

численні ґендерні технології. Натомість у традиційній літературі субверсія 

залишалась потенційною і проявлялась фрагментарно, помірковано та несистемно.  

 

2.1. Жіноча проза в Китаї: проблеми становлення і розвитку 

 

Е. Шовалтер [328; 330] визначила закономірність розвитку жіночої 

літератури в контексті домінантного національного / «чоловічого» канону за 

чотирма письменницькими стратегіями: імітація – протест – автономія – 

свобода. Відповідно в історії жіночої літератури виділяються чотири періоди: 
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«фемінінний», «феміністичний», «фемінний» та «вільний» (детальніше див. 

параграф 1.2.1.). За нашим спостереженням, китайська жіноча література не є 

винятком і проходить подібні періоди становлення та розвитку. Однак натепер 

простежуються лише перші три; деякі ознаки четвертого з’являються на зламі 

ХХ–ХХІ ст., однак допоки чітких тенденцій виділити не вдалося (детальніше див. 

підрозділ 2.1.3.). Межі кожного з періодів та їх специфіку зумовлює культурно-

історичний контекст жіночого буття, соціально-історичні умови формування 

жіночого досвіду, а також письменницькі репрезентативні стратегії. З огляду на 

це, умовно виділимо такі періоди розвитку китайської жіночої літератури: 

«фемінінний» (класична література від давнини до початку ХХ ст.), 

«феміністичний» (новітня література, приблизний період з 1912 р. до 1949 р.) та 

«фемінний» (сучасна література з 1949 р. до кінця ХХ ст.)  

 

2.1.1. Фемінінний мімезис: «жіночий стиль» у конфуціанському каноні 

 

Осмислення тенденцій розвитку жіночої літератури у Китаї упродовж 

класичного періоду вимагає врахування особливостей розуміння китайцями 

поняття «література». Отже, основоположною у середньовічному Китаї була 

концепція літератури вень (文), закріплена в антології відомого літератора періоду 

Шести династій Сяо Туна (萧统, 501−531) «Збірник красного письменства» (《文

选》), куди увійшли зразкові поетичні та прозові твори з «глибокими думками і 

витонченим стилем» [127, с. 554, 568]. Попри увагу до змісту, Сяо Тун на перший 

план висуває естетичний критерій, тому до літератури зараховуються будь-які 

твори, в яких «помітна робота над словом» [127, с. 554]. Цю концепцію 

поглиблює і завершує філософ та літератор танської доби Хань Юй (韩愈 , 

768−824), який закликає повернутися до давнього стилю ґувень (古文) і акцентує 

на важливості «духовної повноцінності» автора, що має висвітлювати давні 

конфуціанські принципи людинолюбства і справедливості. Таким чином, 
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складається концепція «високої літератури» або «красного письменства», у межах 

якої канонізуються зразкові твори і відповідні жанри. Це насамперед поетичний 

жанр ши (诗 ) (пізніше – і музичнопоетичний ци 词 ), прозопоетичний жанр 

дескриптивних поем фу (赋) та жанри безсюжетної прози, які мають характер 

роздумів на певну філософську, культурну, політичну чи соціальну тему: 

«висловлювання» (шо 说 ), «тлумачення» (цзє 解 ), «судження» (бянь 辩 ), 

«дослідження» (юань 原 ), «роздуми» (лунь 论 ) та «епістолярії» (шу 书 ) [127, 

с. 571]. Крім того, були канонізовані жанри обрядового походження – «голосіння 

за померлим» (ай 哀), «поминальне слово» (лей 诔), «жертовні промови духу 

померлого» (цзівень 祭文), а також суто літературні жанри – «нотатки» (цзі 记), 

«переднє слово» (сюй 序), «життєписи» (чжуань 传) тощо [38, с. 76]. Такі твори 

склали основний фонд художньої літератури феодального Китаю та набули 

офіційного статусу в системі конфуціанської освіти.  

Водночас розвивається т. зв. «низька», або «вульгарна», література, яка 

наслідує фольклорні традиції та відтворює особливості життя і моральні 

принципи міського населення. Це сюжетна проза сяошо (小说 ), представлена 

жанрами, написаними літературною мовою веньянь (文言), – нотатки біцзі (笔记) 

та літературна новела чуаньці (传奇) − і жанрами, написаними розмовною мовою 

байхуа (白话), – міська повість хуабень (话本) і багаторозділовий роман (章回小说) 

[381, с. 5−20]. Сюжетна проза не відповідала вимогам конфуціанського виховання 

і сприймалась як розвага. Це стосувалося здебільшого творів мовою байхуа. 

Вважалося, що їх автори втратили ідеали вченого-конфуціанця і стали 

виразниками світогляду низьких прошарків міської спільноти, а отже, варті лише 

зневаги. До «низької» літератури зараховувалась і класична драма цзацзюй (杂剧).  

У феодальному Китаї займатися літературною творчістю мали можливість 

жінки зі шляхетних родин (хоча не завжди багатих), виховані у конфуціанських 

традиціях. Вони могли писати лише твори «високої» літератури (переважно 



106 

 

 

поетичних жанрів ши і ци), оскільки вважалося, що непристойна «низька» 

література засвідчує відсутність смаку та розбещує жінок, відволікаючи їх від 

основних моральних принципів конфуціанства – «потрійної покірності і чотирьох 

чеснот» ( 三从四徳 ). Тому розвиток жіночої художньої прози у сучасному 

розумінні (тобто відповідно до західних критеріїв художності) відбувається лише 

на початку ХХ ст. Попри все, починаючи з доби Хань (汉朝, 206 до н.е. – 220 н.е.), 

китайські письменниці все ж таки створили низку повчальних трактатів у 

канонізованому жанрі роздумів, які сьогодні називають основою китайського 

автентичного «вчення про жінок» ( 女 性 学 ). Саме вони здебільшого 

репрезентують традиційну китайську жіночу прозу. 

Першою відомою письменницею давнього Китаю вважається засновниця 

«вчення про жінок» ханьської доби Бань Чжао (班昭 , близько 45−117). Вона 

народилась у сім’ї видатного історика і державного діяча Бань Бяо (班彪 ); 

отримала ґрунтовну конфуціанську освіту. Після смерті старшого брата Бань Ґу 

(班固), який працював над написанням офіційної історії династії Східна Хань 

«Хань шу» (《汉书》), Бань Чжао запросили до палацу імператора Хе-ді (和帝) 

закінчити цю роботу. Згодом вона займається освітою імператорських доньок і 

придворних дам, викладаючи їм класичну літературу, історію, астрономію тощо. 

До кінця життя жінка залишається впливовою особою в імператорському палаці. 

Її письменницький доробок становлять дескриптивні поеми фу (赋), гімни сун (颂), 

епітафії мін (铭), поховальні промови лей та ай-ци (诔, 哀辞), роздуми лунь (论), 

більшість із яких втрачені. Збереглася поема «Подорож на Схід» (《东征赋》), 

котра була включена у «Збірник творів красного письменства» Сяо Туна.  

Знаковою працею Бань Чжао є трактат «Настанови жінкам» (《女诫》), 

який поклав початок систематизації правил та норм поведінки шляхетних жінок у 

феодальному Китаї. Праця складається із семи розділів, що чітко окреслюють 

родинні межі жіночого буття та відповідну ієрархію відносин. Основний зміст 
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трактату відповідає офіційній конфуціанській концепції жіночого виховання, що 

передбачає усвідомлення меншовартості жінки, її покору та стриманість. Це 

засвідчують і численні посилання Бань Чжао на канонічні джерела – «Книгу змін» 

(《易经》),  «Книгу пісень» (《诗经》) та «Книгу обрядів» (《礼记》). Водночас 

у тексті проявляється і досвід високоосвіченої впливової жінки, яка намагається 

гармонізувати відносини між чоловіком та жінкою, довести необхідність 

духовного й інтелектуального розвитку жінки, показати її важливу роль у 

гармонійному існуванні родини. Варто взяти до уваги й мотивацію написання 

трактату. У передмові Бань Чжао згадує власний досвід перебування в родині 

чоловіка, тому прагне не лише адаптувати загальні конфуціанські ритуали і 

церемонії до обставин життя жінки, а й дати практичні поради шляхетним 

дівчатам перед їх заміжжям. Так, у другому розділі під назвою «Подружжя» (《夫

妇》) авторка розкриває особливості взаємин подружньої пари. Вона говорить 

про особливу гармонію інь-ян у стосунках між чоловіком і жінкою: кожен має 

дотримуватися законів моралі подружнього життя та відповідних правил 

поведінки. Спираючись на «Книгу обрядів» Бань Чжао розповідає про 

особливості навчання хлопчиків і наполягає на правах дівчаток також здобувати 

освіту,  хоча зміст останньої відповідає підлеглому становищу жінки.  

У розділі «Повага і покірність» (《敬顺》) авторка називає природними 

якостями жінки слабкість і м’якість, тому найпершою її чеснотою визнає «повагу 

[до чоловіка] і покірність» [339]. У розділі «Про якості жінки» (《妇行》) авторка 

описує правила поведінки жінок у повсякденному житті. Конфуціанське 

виховання не передбачало розвиток у жінці талантів і яскравих здібностей, 

натомість культивувало стриманість та покору. Бань Чжао виділяє чотири аспекти 

виховання жінки, які стали канонічними: 1) дотримання морального кодексу 

жінки (妇德 ); 2) вміння вести розмову (妇言 ); 3) піклування про елегантний 

зовнішній вигляд (妇容 ); 4) виконання жіночих обов’язків ( 妇功 ). Детальні 

приписи авторки, що обмежують усі сторони життя жінки, цілком відповідають 
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конфуціанським уявленням про ідеальне впорядкування суспільних і родинних 

відносин. Однак відомий голландський синолог Р. ван Ґулік доводить, що 

«оспівувані пані Бань якості ідеальної дружини упродовж багатьох століть 

залишались <…> лише бажаним ідеалом» [41, с. 165]. Сучасні дослідники [443, 

с. 31−32; 273] зазначають складність і деяку суперечливість тексту «Настанов 

жінкам». Слід гадати, ця складність породжена суб’єктивною потребою Бань 

Чжао апелювати до жіночої гідності та права на саморозвиток і водночас 

необхідністю узгодити ці потреби з каноном конфуціанського виховання 

(класичний зразок конфліктного самовираження та тяжіння до міметичних 

практик письма). Під впливом «Настанов жінкам» пізніше була написана низка 

жіночих трактатів, що деталізували зміст праці Бань Чжао відповідно до потреб 

часу, а також поширювали його. За династії Мін (1368–1644) найавторитетніші 

трактати були зведені у збірник «Чотирикнижжя для жінок» (《女四书》) , який 

став основою виховання шляхетних дівчат у феодальному Китаї. До нього 

увійшли: «Настанови жінкам» Бань Чжао, «Луньюй для жінок» танської авторки 

Сун Жочжао (宋若昭《女论语》), «Правила поведінки для внутрішніх покоїв» 

мінської імператриці Жень Сяовень (仁孝文皇后《内训》) «Записи про зразкових 

жінок» матері цінського ученого Ван Сяна (王相母亲刘氏《女范捷录》). 

У ХХ ст. «Настанови» Бань Чжао (як і «Чотирикнижжя» в цілому) 

оцінювалися по-різному. Гонконзька дослідниця Лі Юнтін зазначає, що в період 

пізньої Цін та Китайської Республіки (1912−1949) трактат Бань Чжао сприймали 

як «ганебний спадок китайських жінок, який легітимізує домінування чоловіків» 

[316]. У маоїстському Китаї (1949−1976) його критикували як пережиток 

«феодально-патріархальної ідеології» [316]. Радянські синологи зазначали, що 

Бань Чжао створила «релігійно-аскетичний ідеал» жінки-рабині [168, с. 137]. У 

початковий період «реформ і відкритості» (1978−1984) думки китайських учених 

розділилися: одні називали Бань Чжао «видатною жінкою-науковцем» і навіть 

«першою китайською феміністкою», інші ж звинувачували її в «акцентуації 
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чоловічої зверхності, внаслідок чого жінки зазнали неабияких страждань» [316]. 

Отже, трактат Бань Чжао та інші тексти «вчення про жінок» досить умовно 

визначають жіночий дискурс у давній китайській прозі. Беззаперечними є жіноче 

авторство та проблематика текстів, яка спирається на досвід жіночого життя. 

Однак вони не виходять за межі простору, відведеного жінкам у патріархатному 

суспільстві, і відповідним чином відображають жіночу свідомість, сформовану 

канонами конфуціанського виховання. Зважаючи на те, що жіночий тип дискурсу 

«змістовно і формально» повинен займати «антипозицію стосовно канонізованих 

змістів і смислів» [70, с. 124], вказані жіночі трактати стали лише особливим 

тематичним полем у межах «великого» канону. Але у незначному масиві 

середньовічної жіночої прози трапляються й унікальні тексти, які виходять за 

межі традицій. 

На особливу увагу заслуговує «Післямова до нотаток про написи на бронзі і 

камінні» відомої поетеси доби Сун Лі Цінчжао (李清照《金石录后序》, 1135). 

Текст не ілюструє «вчення про жінок», це − посмертний коментар до 

фундаментальної праці чоловіка Лі Цінчжао, чиновника високого рангу Чжао 

Мінчена ( 赵明诚 ), котрий усе життя збирав, упорядковував і каталогізував 

колекцію антикварних речей. Разом із детальними описами самої колекції авторка 

подає відомості про «власне соціальне походження, біографічні дані, а також 

почуття і переживання після кардинальних змін, що вплинули на життя самої Лі 

Цінчжао і країни в цілому» [47, с. 69]. Тобто йдеться про автобіографію, 

своєрідність якої, на думку Г. Дащенко, зумовлена тим, що до XVII ст. це була 

«фактично єдина автобіографія, написана жінкою в Китаї»; до того ж вона містить 

описи спільного життя двох видатних особистостей − Лі Цінчжао та її чоловіка 

[47, с. 68]. Унікальна ця праця і з погляду жанрової своєрідності: твір поєднує 

«епітафію на смерть чоловіка та автобіографію поетеси» [47, с. 69]. На нашу 

думку, відступи від нормативного жанру зумовлені виявленням суб’єктивної 

свідомості авторки, де раціональна основа викладу поєднується з емоційними 

рефлексіями. Не даремно Р. ван Ґулік зауважує, що цей твір «у своїй відвертій 
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простоті є свідченням великого кохання» [41, с. 362]. На змістовому рівні це 

виявляється у вибірковості хронологічного висвітлення подій, де акценти 

робляться на важливих моментах індивідуально пережитого емоційного досвіду – 

болісно-щемне розставання з чоловіком, скорбота після його смерті, переймання 

долею колекції під час утечі від наступу загарбників-чжурженів тощо.  

Центральне місце у творі займає опис антикварної колекції, спільна робота 

над якою визначає особливості стосунків Лі Чінчжао із чоловіком: відвертість, 

порозуміння, взаємоповагу, спільність інтересів і життєвих цінностей. 

Складається враження ідеальної моделі подружніх стосунків із погляду жінки. На 

стилістичному рівні, у чіткий лаконічний текст вплітаються емоційно-образні 

вислови, зокрема спогади про чоловіка: «[Навіть] зараз [мені здається], немов 

[його] рука щойно залишила ці рядки, але дерева на його могилі стали вже в 

обхват завтовшки. Як же ж боляче!» (укр. відповідник зроблено з рос. перекладу 

Г. Дащенко) [47, с. 84]. Отже, текст набуває ґендерного маркування, 

репрезентуючи погляди жінки, однак він знов-таки не суперечить «великому» 

літературному канону і не є йому альтернативою. 

За спостереженням Е. Сіксу, логоцентрична й фалоцентрична історія 

літератури в цілому відображає процес «самомилування» і «самовдоволення» 

чоловіків. Виняток або «збій» у цьому механізмі відбувається у поетичному 

дискурсі, коли митці-чоловіки створюють в уяві жінку, котра не піддається 

упокоренню, тобто «“неможливу” персону, що не вписується у стандартну 

соціальну схему» [211, с. 803−804]. Поява такої героїні прочитується як «підривна 

акція» домінантних стратегій письма, що породжує «шпарини і розколи» в каноні. 

Дослідниця слушно зауважує, що саме у цих розколах, «спровокованих 

радикальними змінами, реальними переворотами, коли усі застиглі структури 

тимчасово втрачають рівновагу, − тоді усталений порядок відступає перед 

ефемерним проявом непокори» [211, с. 804]. На наш погляд, такі «розколи» 

можна знайти і в китайській жіночій поезії, яка відчутно (порівняно із прозою) 

розхитує конфуціанський літературний канон, оживлюючи і увиразнюючи 
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«жіночий стиль» у ньому. Поетична творчість жінок забезпечує тяглість і 

спадкоємність китайської жіночої літератури класичного періоду, поступово 

формуючи засоби ґендерного спротиву.  

Загалом відзначимо: літературна творчість жінок попередньо моделюється 

як наслідування «великого» канону, що закріплює їхній марґінальний статус і 

виключає можливість спротиву. Це засвідчують і тематичні напрями жіночої 

поезії, виокремлені Лю Цзє: жіноча поезія-нарікання ( 怨 妇 诗 词 ), поезія 

затворниць імператорського палацу (宫廷妇女的诗歌), сумна поезія талановитих 

куртизанок (青楼才女的哀歌)18, поезія жіночої скорботи у часи лихоліть (乱世才

女的悲歌) і зрештою − поезія бунту і опору (叛逆反抗的诗歌) [443]. Перші чотири 

напрями відображають «легітимізовану» парадигму жіночих ґендерних ролей 

(зовнішня соціальна модель жіночого буття) – дружина / наречена, імператорська 

наложниця, куртизанка / співачка, бранка (у часи військових змагань). Лише 

останній напрям показує жіночий спротив панівній системі. До нього дослідниця 

зараховує вірші різних часів, де на тематичному рівні виражається обурення 

поетес жіночою долею. Легендарною стала постать Чжо Веньцзюнь (卓文君 , 

175−121 до н.е.), яка сміливо порушує правила і норми конфуціанської моралі: 

після смерті чоловіка вона закохується у відомого поета Сима Сянжу (司马相如, 

179−118 до н.е.), тікає з ним і виходить заміж удруге (що було неймовірною 

зухвалістю). С. Торопцев наголошує, що бунт жінки був стихійним і 

неусвідомленим, однак пов’язаним зі «свободою рішення», «свободою вибору» і 

початком «усвідомлення себе як особистості» [231, с. 36]. Знаковим твором Чжо 

Веньцзюнь є вірш «Плач про сивину» (《白头吟》 ), в якому вона дорікає 

чоловікові, котрий у похилому віці вирішив узяти наложницю. Емоційний настрій 

поезії відтворює обурення зрадженої жінки, її готовність розлучитися із 

чоловіком після втрати почуттів: 闻君有两意，故来相决绝。Чула, що Вас 

переймають таємні думки, // Тому прийшла із Вами розлучитися [572]. Всупереч 

канонам жіночої поведінки авторка висловлює відвертий біль і природне 
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обурення щодо системи конкубінату, яка принижує жіночу гідність. Неординарна 

постать Чжао Веньцзюнь та її вірші привернули увагу поетів пізніших часів. Тема 

«плачу за сивинами» перетворилася на поетичний цикл у «великому» каноні 

танської поезії, зокрема у творчості Лі Бо (李白, 701–762), Бо Цзюйі (白居易, 772–

846) та Юань Чженя (元稹, 779–831). 

Найбільшої популярності у феодальному Китаї набула жіноча поезія-

нарікання, яка відтворює почуття смутку, туги, безвиході жінок, що за різних 

обставин залишалися самотніми. Ця поезія зародилась у фольклорних традиціях і 

широко представлена серед пісень «Шицзіну» (《诗经》, XII–VI ст. до н. е) і 

«Юефу» (《乐府》 , ІІ ст. до н.е. – VI ст. н.е.). Втім, вона виходить за межі 

колективної свідомості, демонструючи суб’єктивне жіноче сприйняття та 

індивідуальність висловлюваних почуттів. Центральний образ у ній – «бранка» 

жіночих покоїв родинного маєтку, занурена у роздуми про чоловіка (або 

коханого), якого немає поряд. За змістом поезія-нарікання умовно ділиться на три 

підгрупи: 1) бентега задумливої жінки, тобто тієї, що очікує чоловіка з далеких 

походів чи мандрів (思妇之忧 ); 2) нарікання покинутої жінки (弃妇之怨 ); 

3) скорбота вдови (寡妇之哀) [443, с. 46].  

Яскравим зразком авторської поезії-нарікання є вірш танської поетеси Шень 

Мінь «Туга за чоловіком» (慎民《感夫诗》) : 当时心事已相关，雨散云飞一饷

间。 // 便是孤帆从此去，不堪重上望夫山。Коли бентега обіймає душу, // 

розсіюється дощ і хмарку вітер гонить. // Якщо ж самотній човник відпливе, // 

несила знов здійнятися на скелю очікування чоловіка [573] (тут і далі переклад 

віршів наш – Н.І.). Шень Мінь звертається до двох архетипних формул, що 

моделюють поведінку жінки як жертовну щодо чоловіка. Перша з них – ситуація 

розставання, яка відсилає до відомої оди давнього поета Сунь Юя (298−222 до н.е.) 

«Палац Ґаотан» (宋玉《高唐赋》). У ній розповідається про інтимну зустріч уві 

сні чуського князя Сян-вана з феєю гори Ушань, яка зрештою перетворюється на 

хмарку і зникає. Відтоді вислів «дощ розсіявся і хмарка сплинула» символізує 
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розставання / розлучення подружньої пари. Друга архетипна формула 

реалізується в ситуації одвічного чекання, коріння якої сягають стародавньої 

легенди про жінку, котра так довго виглядала чоловіка зі скелі над морем, що 

перетворилася на «камінь чекання» (望夫石 ). Цей символ визначає основну 

моральну чесноту жінки – відданість чоловікові, готовність жертовно служити 

йому. Смислове поле поезії Шень Мінь побудоване на визнанні цих двох ситуацій 

невідворотними (хоча й із моментами вагання – «несила знов здійнятися на скелю 

чекання»). Ця поезія є абсолютним наслідуванням канону, що відображає досвід 

упокореної жінки. Оригінальною видається лише метафора цього досвіду (жінка = 

камінь чекання), що героїзує традиційну зневажену «жінку-тінь». 

Прикметно, що поезія-нарікання сприймалась у традиційному Китаї не 

стільки як виразник жіночого досвіду, скільки як «жіночий стиль» класичної 

поезії ши та ци, а отже – явище умовне, безпосередньо не пов’язане зі статтю 

автора. Цінський літератор Тянь Тунчжи у трактаті «Роздуми про поезію ци із 

Західного саду» (田同之《西 圃词说 》, середина ХVII ст.), говорить, що у ци 

«чоловіки співають жіночими голосами» [цит за: 413, с. 163], тобто вдаються до 

«жіночого стилю» зображення почуттів у ліричній (особливо любовній) поезії. За 

спостереженням Ян Цінцуня, такі почуття моделюються лише для літературного 

тексту, тобто є «правдоподібною імітацією» почуттів [536]. Р. ван Ґулік також 

зауважує, що численні вірші, написані відомими танськими поетами від імені 

жінки, «надзвичайно одноманітні, в них за допомогою традиційних виразів 

відтворюються гіркі нарікання, і найчастіше вони непереконливі» [41, с. 262]. 

Причини звернення поетів-чоловіків до «жіночого стилю» китайські дослідники 

пояснюють виявленням ознак ян та інь конкретизованих як маскулінність − 

фемінність. Коли поети опинялись у стані душевної скрути, вони уподібнювались 

жінці і висловлювали від її імені почуття скорботи і туги (тобто те, що 

притаманне категорії інь). Саме такі жіночі образи, за спостереженням Мен Юе, 

були стереотипним відображенням пригніченого психічного стану митця [468, 

с. 51]. Ці роздуми проливають світло на сутність жіночого дискурсу у традиційній 
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китайській поезії, який часто визначають як скорботно-депресивний. Однак таким 

є лише стереотип «великого» канону. Натомість жіночий поетичний дискурс 

вирізняється біографічною проекцією емоційних станів у поетичному тексті, що 

передбачає поєднання та зміну різноманітних настроїв і почуттів, нехай навіть 

при домінуванні скорботних. Кожен жіночий текст відображає індивідуально 

пережитий досвід, а поетичні коди приховують живі почуття. Це, своєю чергою, 

виступає підривним дискурсом стереотипної «жіночності» у чоловічому каноні. 

Прикметно, що схвалений конфуціанською традицією «жіночий стиль» 

виходить за межі трагічно-скорботної образності та набуває конкретних рис у 

музично-поетичному жанрі ци. Йдеться про ваньюе ципай (婉约词派, «делікатно-

завуальований стиль / напрям» – переклад Я. Шекери), який з’явився ще в 

танській поезії і досяг розквіту за доби Сун (960−1279). Цей стиль відображає 

таємну, тіньову, завуальовану природу інь та протиставляється чіткому й 

монументальному стилю хаофан ципай (豪放词派, «вільний і розгонистий стиль / 

напрям»). Сучасні китайські дослідники Лю Янчжун (刘扬忠) та Хуей Ціюань (惠

淇源) визначають такі основні риси поезії ваньюе ципай: 1) на рівні виражальних 

засобів: делікатність і м’якість (宛转轻柔), завуальованість змісту, інакомовність 

та багатозначність (含蓄蕴藉) [448, с. 11], сумовита витонченість (清切婉丽) [394, 

с. 1–2]; 2) на тематичному рівні: ліричне зображення широкої палітри любовних 

переживань (від радості до журби), зазвичай у центрі уваги – жінка, її врода та 

почуття [448, с. 312]; 3) на рівні виконання: поетичні тексти пишуться на мелодії 

для жіночого вокалу – ніжні, гармонійні, зворушливі  [394, с. 1–2]. Ци у стилі 

ваньюе писали жінки (найвідоміша особистість – Лі Цінчжао), також досить часто 

до нього зверталися й відомі поети-чоловіки, як-от: Вень Тін’юнь (温庭筠, бл. 

812–870), Вей Чжуан (韦庄, 836–910), Лі Юй (李煜, 937–978), Лю Юн (柳永, бл. 

987–1053), Оуян Сю (欧阳修, 1007–1072) та ін. Поети розширили тематичні межі 

ваньюе ци, зображаючи складний комплекс переживань, пов’язаний з 

історичними змінами, воєнним лихоліттям, патріотичними почуттями, розлукою з 
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рідними тощо [394, с. 1–2]. Утім, за спостереженням китайського 

літературознавця Ден Хунмей (邓红梅 ), чоловіки здебільшого продовжують 

традицію «співу жіночими голосами» ( 男 子 作 闺 音 ). В їхньому доробку 

дослідниця виділяє два типи творів: 1) досить незначна кількість поезій, де автори 

описують власну пристрасть до конкретної жінки (або багатьох жінок) задля 

самозаспокоєння чи розваги; 2) основний корпус текстів, котрі віддзеркалюють 

світоглядні орієнтири вченої касти шидафу (士大夫) і відповідають постулатам 

конфуціанських поетик [372, с. 16–17]. Тому у творах, написаних чоловіками, 

часто постає стереотипний, «уречевлений» образ жінки. Так, за спостереженням 

Лю Шулі (刘淑丽), поети через зображення предметів зовнішнього (матеріального) 

світу намагаються показати тужливий настрій героїні, і це стає на заваді 

глибокого занурення у справжній психологічний стан жінки. Показовими є ци 

Вень Тін’юня із збірника «Серед квітів» (《花间集》 ), написаного від імені 

співачки. Автор створює яскравий образ «красуні за вишитою завісою», 

нагромаджуючи традиційні поетичні вирази на позначення жіночої вроди: щічки 

красуні (香腮), брови, мов листя верби (柳眉), напудрене личко (花面), білосніжні 

перса ( 雪 胸 ) тощо. В такий спосіб, підсумовує Лю Шулі, жінка 

«опредметнюється» [444, с. 64], тобто перетворюється на стереотипний образ, 

породжений конфуціанською мораллю та естетикою. Натомість мисткині-жінки у 

віршах стилю ваньюе описують власний життєвий досвід і непідробні почуття. 

Вони, за свідченням Ден Хунмей, не обмежуються канонізованою концепцією 

зображення героїнь та вияву емоцій [372, с. 4].  

Загалом субверсивна здатність жіночої поезії в сунських ци посилюється, 

чому сприяє досвід історичних лихоліть. 1127 року племена чжурженів захопили 

північні землі сунської імперії, змусивши тисячі китайців залишати рідні домівки, 

втрачати близьких та поневірятися. Саме у цей час жила Лі Цінчжао, творчість 

якої стала яскравим зразком тематичного напряму поезії-нарікання та стилю 

ваньюе ципай. Ранні вірші поетеси, зокрема на мелодії «Як уві сні» (如梦令• 昨夜
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雨疏风骤), «Малюю червоним вуста» (点绛唇•蹴罢秋千), «Образа на молодого 

вана» (怨王孙 •湖上风来波浩渺 ) тощо, можна віднести до тематичної групи 

«бентега задумливої жінки». Поетеса відтворює переживання ізольованої у 

жіночих покоях дівчини, що очікує на заміжжя як «болісне позбавлення» від 

нестерпних обмежень патріархату [48, с. 165]. Поезія Лі Цінчжао відрізняється від 

творчості попередниць гамою суперечливих почуттів. Вона відтворює стан 

«чистої цнотливості, переживання <...> самотності й ізольованості», що викликає 

«страх перед майбутнім» і водночас «прагнення до нього» – як невідворотного та 

природного стану речей [48, с. 171].  

Тематика і стиль поезії Лі Цінчжао змінюється після смерті чоловіка, 

вимушеної втечі на південь та нескінчених поневірянь. Основним емоційним 

маркером її віршів стає нестерпний біль, що поєднує скорботу самотньої жінки із 

глибокими переживаннями за долю країни. Поезія Лі Цінчжао виражає 

патріотичні почуття через тугу за рідною домівкою. Таким чином вона розширює 

тематичні межі жіночої поезії, заміщуючи образ коханого чоловіка образом 

далекої Батьківщини. Водночас поетеса інтимізує соціальні мотиви, уникаючи 

громадянського пафосу, притаманного поезії південносунських авторів Сінь Ціцзі 

(辛弃疾, 1140–1207) та Лу Ю (陆游, 1125–1210). В її пізніх ци образ втраченої 

Батьківщини постає у тужливих нічних мареннях: 永夜恹恹欢意少。空梦长安，

认取长安道;  Ніч безмежна у смутку й немає розради. // У порожніх сновидіннях 

– Чан’ань // і знайома дорога [додому] (на мелодію «Любов метелика до квітки» 

蝶恋花•日巳召亲族) [576, с. 63].  

Загалом поетичний доробок Лі Цінчжао є унікальним явищем в історії 

китайської літератури (що вже виносить його за межі будь-якої нормативності). 

Поетеса стала засновницею оригінального стилю І-ань ( 易安 , від її псевдо 

Відлюдниця І-ань). Вітчизняна дослідниця Г. Дащенко вирізняє такі 

характеристики цього стилю, як «художня виразність, природний стиль письма, 

особливий погляд на ци, а також індивідуальність і витонченість» [46, с. 74]. 
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Окрім того, вона знаходить в особистісному вимірі стилю поезії Лі Цінчжао 

чоловічі ціннісні орієнтири, як-от: домінування духовного над матеріальним, 

позитивне сприйняття вченості та пріоритет трансцендентального [46, с. 84]. Це 

підводить до висновку, що сунська поетеса схиляється до імітативної стратегії в 

руслі «великого» канону за межами визнаного «жіночого стилю» (на це вказує 

традиційний чоловічий псевдонім, пов’язаний із відлюдництвом, а також згадані 

ціннісні орієнтири). Водночас Лі Цінчжао порушує стильові та жанрові норми ци, 

вибудовуючи власну альтернативну стратегію письма. Унікальність останньої, за 

Ю. Крістевою, − у гармонійній музичності, якою Лі Цінчжао збагатила класичний 

жанр ци. Ритм і мелодійність творів сунської мисткині синтезують 

трансцендентальне з іманентним, космічне з тілесним і чуттєвим − у такий спосіб 

відроджується пам’ять прадавнього матріархату [403, с. 54], реставрується 

прадавня «материнська» мова. Отже, творчість Лі Цінчжао дивовижно поєднує 

маскулінні й фемінні коди художнього тексту, виражаючи духовні смисли 

засобами тілесно-чуттєвого письма. Внутрішній конфлікт такого поєднання 

призводить до «розколу закостенілих систем» нормативного жанротворення. 

Давнє коріння у китайській літературі має поезія затворниць 

імператорського палацу та вірші талановитих куртизанок. Першу можна частково 

віднести до палацової поезії ( 宫 体 诗 ), яку М. Кравцова визначає як 

«ранньосередньовічну лірику з анакреонтичними мотивами» [130, с. 222]. Втім, 

жіноча палацова поезія не лише оспівує радість любовних почуттів та втіх, але й 

вдається до сумних мотивів, суголосних поезії-наріканню. У ліричній формі 

наложниці намагаються привернути увагу імператора, виборюючи її в суперниць. 

Такими є вірші відомої танської поетеси Цзян Цайпін (江采蘋, бл. 710−756), яка 

була наложницею (Мей-фей 梅 妃 ) імператора Сюань-цзуна і суперницею 

легендарної Ян Ґуй-фей (扬贵妃). Зразками зворушливої і витонченої палацової 

поезії стала дескриптивна поема Цзян Цайпін «На схід від вежі» (《楼东赋》) і 

ши «Подяка за подаровані перли» (《谢赐珍珠》). У цілому така поезія розкриває 
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таємниці життя жінок імператорського двору – від служниць і наложниць до 

самої імператриці. Вона урізноманітнює тематику жіночої поезії, однак її 

рафінованість і замкненість більше тяжіє до передбачуваного вираження в каноні, 

ніж до альтернативних стратегій. 

Заслуговує уваги й поезія талановитих куртизанок. У Китаї мешканки 

«веселих кварталів» давали можливість чоловікам плекати «ілюзію кохання» 

талановитого вченого і красуні, компенсуючи обмеження шлюбу за примусом 

[443, с. 100]. Чарівний світ куртизанок був частиною «витонченого» способу 

життя еліти суспільства [167, с. 372], тому в середовищі молодих учених, а також 

визнаних поетів і чиновників різних рангів, цінувалися вишукані красуні зі 

шляхетними манерами, які зналися на мистецтві й літературі (тобто «ілюзія 

кохання» породжувала ідеал жінки, що був разючою протилежністю 

«знебарвленому» образу благородної жінки, який культивувало конфуціанство). 

Серед них траплялися й талановиті поетеси – зокрема танські куртизанки Сюе Тао 

( 薛涛 , 768−831) і Юй Сюаньцзі ( 鱼玄机 , бл. 844−871). Важливо, що цих 

талановитих жінок не можна назвати повіями чи куртизанками у 

загальновідомому сенсі. Чимало дослідників (Р. ван Ґулік, М. Басманов та ін.) 

вказують на те, що спосіб життя куртизанок давав можливість Сюе Тао і Юй 

Сюаньцзі вільно займатися художньою творчістю та розвивати свої таланти, 

змагаючись у складанні поетичних експромтів із відомими танськими поетами. 

Зокрема, Сюе Тао була знайома із Бо Цзюйі (白居易), Ду My (杜牧), Лю Юйсі (刘

禹锡) та Чжан Цзі (张继). Крім того, любовні стосунки пов’язували Сюе Тао з 

прославленим поетом Юань Чженем (元稹), а Юй Сюаньцзі – з не менш відомим 

Вень Тінюнем (温庭筠 ), що віддзеркалилося в любовній ліриці поетес. Їхня 

творчість вирізняється тематичним та образним різноманіттям, серед якого 

звучать і традиційні жіночі мотиви «нерозділеного кохання, туги у розлуці та 

скрути в очікуванні зустрічі з коханим» [223, с. 165].   
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Досвід перебування за межами жіночих упереджень і пуританської моралі 

давав можливість авторкам руйнувати створену поетами-чоловіками метафоричну 

модель любовних стосунків, вільно поєднуючи різні образи й символи у процесі 

відтворення живих, особисто пережитих емоцій. Оригінальним є цикл поезій Сюе 

Тао «Десять розставань» (《十离》 ), де кохання між чоловіком і жінкою в 

алегоричній формі вписується у систему природного перебігу речей, а 

розставання і самотність показані як болісне порушення гармонії світу. Поетеса 

добирає низку символічних пар, розрив між якими руйнує розуміння цілісності й 

довершеності: «Собака розлучається з господарем» (《犬离主》 ), «Пензлик 

розлучається рукою» (《笔离手》), «Ластівка залишає гніздо» (《燕离巢》), 

«Рибка покидає став» (《鱼离池》), «Дзеркало прощається зі столиком» (《镜离

台 》 ) тощо. У наведених парах очевидне центрування, тобто принцип 

домінування і залежності, що для поетеси видається природним у стосунках між 

чоловіком та жінкою. Проте згадувані раніше усталені формули розлучення і 

чекання осмислюються тут як деструктивні і неприйнятні. Вільне кохання (хоча і 

з підтекстом залежності від чоловіка) дає можливість Сюе Тао відтворити не лише 

біль прощання, але й радість у сподіванні на зустріч. До прикладу візьмемо вірш 

«Півонія» (《牡丹》): 去春零落暮春时， 泪湿红笺怨别离。常恐便同巫峡散，因

何重有武陵期？ 传情每向馨香得，不语还应彼此知。只欲栏边安枕席，夜深闲共

说相思。 Минула вже весна – опали пелюстки, // Вогкі від сліз червонії рядки – 

печаль розлуки. // Тривожуся, чи це вже назавжди, як сталося в Уся, // Чи 

втішить зустріч, як колись в Уліні? // У квітів пахощах зринають почуття, // 

Мовчать слова, та знають все серця. // Скраєчку постелю, де з квітів загорожа, 

// А тиха ніч прийде  – сумні думки з тобою розділю [492, с. 777−778]. 

Вірш має форму звернення до квітки-півонії, яка у традиційній китайській 

культурі часто виступає символом жіночої краси, кохання і привабливості [236, 

с. 337]. Сюе Тао, натомість, актуалізує іншу властивість цієї квітки, яка завдяки 

яскравому кольору вважалася також втіленням чоловічого начала ян. У 
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наведеному вірші півонія стає символічним образом коханого чоловіка, що 

розлучився з героїнею (тобто відбувається інверсія символізації чоловічого і 

жіночого). Трагізм ситуації прощання Сюе Тао руйнує «мерехтінням» почуттів 

печалі-радості через низку антонімічних образів. Найяскравішими серед них є 

образи-топоніми «ущелина Уся» і «місцевість Улін», які відсилають реципієнта 

до відомих творів давнини. Перший зі згаданих образів символізує розлучення, 

пов’язане із сюжетом вже згадуваної оди Сун Юя «Палац Ґаотан» (замість гори 

Ушань, де мешкала фея, у вірші згадується ущелина Уся, де відбулась її зустріч із 

чуським Сян-ваном). Другий образ узятий із відомої поеми-утопії Тао Юаньміна 

(365–427) «Персикове джерело» (陶渊明《桃花源记》), де розповідається про 

рибалку з місцевості Улін, який несподівано потрапив до фантастичної країни. У 

поезії Сюе Тао місцевість Улін стала символом неочікуваної радісної зустрічі. 

Нетрадиційне поєднання відомих образів дає можливість поетесі створити ефект 

нашарування почуттів, їх плинність і остаточну невизначеність. Сучасний 

коментатор Ян Ґуйжень характеризує стиль цієї поезії Сюе Тао як «примноження 

чуттєвої повноти» (情重更斟情 ) [492, с. 778]. У такий спосіб відбувається й 

розмивання монотонно-скорботного жіночого поетичного дискурсу. Зрештою, 

подолання бар’єрів, що стримують повноту і відвертість вираження почуттів, стає 

однією з провідних стратегій субверсивності у традиційній жіночій поезії. 

Переломною добою у розвитку жіночої літератури стала династія Цін (清, 

1644−1912), коли у контексті ідей китайського Просвітництва постало питання 

про становище жінки та можливості реалізації її розумового і творчого потенціалу. 

До стимулювання жіночої присутності в літературному процесі долучилися 

мислителі-чоловіки, серед яких вирізняється цінський письменник і літературний 

критик Юань Мей (袁枚, 1716−1797). Він був засновником однієї з найвідоміших 

у Нанкіні жіночих літературних спільнот «Учені діви із саду Суйюань» (随园女弟

子)19. Прибічник літературного «спіритуалізму», він культивує у творчості своїх 

учениць відповідні якості: авторську індивідуальність і правдиве відображення 
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почуттів. Характерними рисами поезії «вчених дів» Юань Мея є «увага до 

повсякденних речей», «пластичність і оригінальність образної системи», 

«прихована емоційна грайливість», «природність, лаконізм і простота мовного 

стилю» [513]. Це наштовхує на висновок, що поетичний субканон 

«спіритуалізму» легітимізує стилістичні прийоми жіночої чуттєвості, які 

проявлялись у традиційній поезії (а отже, послаблює їх субверсивність). 

Відбуваються зміни і в тематиці творів «учених дів». Хоча домінантною 

залишається інтимна лірика, що оспівує почуття любові, дружби чи родинних 

стосунків (твори Ляо Юньцзінь 廖云锦, Сі Пейлань 席佩兰, Чень Шулань 陈淑兰

та ін.), однак у ній яскраво проявляється «антиморалізаторська» і «анти-

пуританська» [513] манера зображення любовних переживань. Водночас жінки 

долучаються до написання філософської лірики, зокрема відтворюють спокійний 

стан душі у пейзажних ескізах (твори Лу Юаньсу 卢元素, Чень Чаншен 陈长生, 

Янь Жуйчжу 严蕊珠 та ін.). Важливо, що філософський підтекст жіночої поезії 

далекий від «чоловічих» мотивів відлюдництва й аскези, а радше занурює у 

гармонійний стан людини, усамітненої серед краси паркових краєвидів родинного 

маєтку. 

 Діяльність спільноти «Учених дів із саду Суйюань» окреслює тенденцію 

становлення і розвитку «культури талановитих жінок» (才女文化). Унікальність 

останньої, за спостереженням американської дослідниці Дороті Ко, полягає у 

збереженні переваг конфуціанської моделі культури інтелектуальної еліти 

шидафу ( 士 大 夫 ) і водночас опанування жінками можливості суспільної 

самореалізації та отримання відповідного визнання і авторитету поряд із 

чоловіками [382, с. 18]. Рівність статей у конфуціанському суспільстві залишалася 

умовною. «Культура талановитих жінок» стала рафінованою моделлю, 

орієнтованою на наслідування вже існуючих літературних традицій. Вона 

переважно пропонує «жіночі варіації» на канонізовані теми. Втім, є й певна 

альтернатива, зокрема поява у жіночій творчості жанру історичної поеми (史诗). 
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Історична тематика почала розвиватись у жіночій поезії наприкінці династії 

Мін, але популярності і жанрового розмаїття набула у творчості цінських поетес. 

Яскравими представницями цього напряму стали У Юнхе (吴永和), Лі Ланьюнь 

(李兰韵), поетеси «із саду Суйюань» Сі Пейлань (席佩兰), Фань Сусінь (番素心), 

Чень Чаншен (陈长生), а також поетеси кінця цінської доби Чжу Дуань (注端), Цю 

Цзінь (秋瑾) та багато інших. Сутнісною особливістю цієї поезії стала жіноча 

ревізія офіційної історіографії Китаю з метою повернути несправедливо забуті 

(або ж свідомо вилучені) імена видатних жінок. Вони оспівували досягнення не 

лише славнозвісних жінок-учених та літераторів Бань Чжао, Чжо Веньцзюнь, Цай 

Веньцзі, Лі Цінчжао та Лю Жуши, але й легендарних жінок-воїнів Хуа Мулань (花

木兰), Лян Хун’юй (梁红玉), Цінь Лян’юй (秦良玉), Юнь Їн (云英) та ін. Таким 

чином, у тематичній парадигмі жіночої поезії цінської доби окреслилась важлива 

тенденція жіночого прочитання і осмислення історичного процесу. Лю Цзє 

слушно називає цю тенденцію бунтівною, адже саме в ній жіночий суб’єкт 

визначається як «точка спротиву» (за Ж. Лаканом) патріархатній концепції історії 

та культури. 

Отже, у традиційному Китаї жіночі поетичні тексти народжувались у 

рамках чітко визначеного канону «високої» літератури, однак з постійною 

тенденцією розхитування цих рамок і виходу за їх межі. Ступінь креативності 

жіночої творчості, її невідповідність стереотипним стандартам «жіночого стилю» 

значно залежали від особистого досвіду письменниць (досвіду переживання 

зовнішніх подій та відтворення внутрішніх переживань). Тому найяскравіші 

наративні практики опору спостерігаються у поезії куртизанок, які руйнують 

конфуціанські приписи життя благородної жінки і розсувають межі чуттєвого / 

тілесного письма (показова творчість Сюе Тао). У найширшій тематичній групі 

поезії-нарікання канонічні норми найбільше руйнуються в індивідуальному стилі 

яскравих письменниць, зокрема через змішування маскулінних та фемінних кодів 

плану змісту і плану вираження (показова творчість Лі Цінчжао). Досить 
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рафінована поезія затворниць імператорського палацу та поезія жіночих спільнот 

цінського періоду демонструє переважно імітативні стратегії, хоча в останній 

проявляються «жіночі варіації» на поетичні теми, запропоновані конфуціанською 

культурою шидафу. Окрім того, досвід визнаної соціалізації жінки у процесі 

становлення «культури талановитих жінок» породжує найпотужнішу 

ревізіоністську тенденцію історичної поезії – зображення жінки як суб’єкта історії. 

«Жіноче питання» у часи цінського Просвітництва привертає увагу і 

письменників-чоловіків. Так, У Цзінцзи у сатиричному романі «Неофіційна 

історія конфуціанців» (吴敬梓《儒林外史》 , 1736; перше видання – 1803) 

засуджує конфуціанську мораль упокорення жінок (насамперед традицію 

самогубства вдів). Автор демонструє альтернативне ставлення до жінки як до 

вільної особистості, яка має право на власний вибір у шлюбі та реалізацію 

творчих здібностей за межами жіночих покоїв (історія про «нову жінку» Шень 

Цюнчжи). Лі Жучжень у сатиричному романі-утопії «Квіти у дзеркалі» (李汝珍

《镜花缘》, 1828) описує здібності й таланти жінок, максимально розширюючи 

поле їхньої діяльності. Новаторством автора, за слушною думкою В. Сєманова, є 

надання нового (гіноцентричного) сенсу героїчним традиціям класичної 

романістики: героїні Лі Жучженя «вчаться, страждають, бенкетують, грають у 

різні ігри, пишуть вірші, сперечаються з авторитетами, подорожують, б’ються із 

дикими звірами, долають перешкоди, беруть участь у битвах, правлять країною» 

[207, с. 51]. О. Фішман підкреслює, що в жодному з попередніх творів класичної 

китайської літератури немає такої «апології жінки, такої впевненості у її 

здібностях, такого відвертого пристрасного захисту її інтересів і прав» [246, 

с. 112]. Китайські феміністки високо оцінюють ідеї Лі Жучженя, погоджуючись із  

висловлюванням Ху Ши про те, що описана в романі Країна Жінок «неодмінно 

стане безсмертним сюжетом у світовій історії жіночого правління» [389, с. 479].  

Особливої уваги заслуговує сентиментально-побутовий роман Цао Сюеціня 

«Сон у червоній вежі» (曹雪芹《红楼梦》, 1791) – справжня енциклопедія життя 
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жінок у традиційному Китаї. За підрахунками китайських дослідників, із 

чотирьохсот сорока восьми персонажів роману двісті тридцять – жіночі [154, 

с. 94]. Автор детально описує звичаї та традиції повсякденного життя «жіночих 

покоїв», а також складний внутрішній світ і душевні страждання різноманітних 

жіночих персонажів: імператорської наложниці, владної матері роду, шляхетних 

дівчат, утриманок і конкубін, акторок і монахинь, служниць тощо. Тобто 

жіноцтво представлене не гомогенною упокореною спільнотою, а сукупністю 

різноманітних характерів, талантів, чеснот, поведінкових моделей, що 

виявляються у складних ситуаціях родинної ієрархії конфуціанського домострою. 

Очевидним стає співчуття автора талановитим і освіченим жінкам, яких неминуче 

спіткає трагічна доля. Неймовірна популярність роману «Сон у червоній вежі» 

спричинила появу великого корпусу текстів (понад 30) – «продовжень» та 

«наслідувань». Серед них – чотири  романи, написані жінками: Ґу Тайцін «Тіні 

сну в червоній вежі» (顾太清《红楼梦影》 ),  Тєфен-фужень «Сновидіння в 

червоній вежі»  (铁峰夫人《红楼觉梦》 ),  Пен Баоґу «Продовження сну в 

червоній вежі» (彭宝姑《续红楼梦》), Ціюнь-нюйши «Три іпостасі красунь» (绮

云女史《三妇艳》). 

Першим в історії китайської літератури жіночим романом є «Тіні сну в 

червоній вежі» відомої письменниці й поетеси цінської доби Ґу Тайцін20 

(1799−1877). Трагічну історію збідніння і занепаду шляхетного роду Цзя 

письменниця перетворює на історію його процвітання, керуючись даоським 

принципом розвитку: – коли гексаграма «Пі» («Занепад») доходить своєї межі, 

з’являється гексаграма «Тай» («Процвітання») (否极泰来), тобто за лихоліттям 

неодмінно йде радість [384, с. 1546]. Авторка прагне показати омріяний світ 

гармонії та порядку, де всім героям вдається досягти бажаного: Цзя Чжень (贾珍) 

поновлюється на високій посаді, Цзя Чжен (贾政) досягає успіху на чиновницькій 

службі, Цзя Баоюй (贾宝玉) здобуває вчений ступінь в академії Ханьлінь, дівчата  

виходять заміж і народжують дітей – усі відчувають себе щасливими [579].  
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Жіночий текст вирізняється особливостями авторського стилю. Так, Шень 

Шаньбао в передмові до сучасного видання роману «Тіні сну в червоній вежі» 

зазначає, що авторка змальовує події з різних ракурсів, звертаючись до тексту-

джерела і беручи до уваги найдрібніші деталі [484, с. 1]. Ґу Тайцін увиразнює 

сюжетну лінію кохання Бао Юя та Дай Юй, моделюючи внутрішні стани героїв. 

Так, перша зустріч закоханих уві сні (у Країні Марень) залишає в серці Бао Юя 

відчуття туги за коханою в реальному житті (почуття народжується раніше, ніж 

стосунки, і набуває трансцендентального значення). Прикметна особливість 

роману – живе і правдиве відтворення авторкою унікального жіночого досвіду, 

відсутнього в чоловічих текстах. Показовою є сцена сум’яття у жіночих покоях 

під час пологів Пін’ер: 丰儿跳上炕来抽平儿，平儿说：“你慢着些，我还起不来

呢。” 赵嬷嬷掀开被一看，才忙着把平儿的小衣褪下，见胞胎婴儿搅在一处，伸

手就抱。贾琏见她赤着脚，抓了来把血，又是着急，又是好笑。说：“妈妈，你

把袜子穿上罢，看着了凉。” 便叫丰儿扶平儿坐起。自己到厢房窗外把巧姐儿的

李嬷嬷叫来。李嬷嬷上了炕，把胞胎合孩子理清。此时老婆子们也都起来，烧通

条熬定心汤。李嬷嬷把脐带剪断，包好孩子交给平儿抱着，又把炕上的血迹收拾

干净。Фен’ер заскочила на кан21 допомогти Пін’ер. Пін’ер мовила: «Давай 

повільніше – я не можу звестися». Нянька Чжао відкинула ковдру, глянула і 

заходилася стягувати з Пін’ер білизну; побачивши, як з’являється дитина, вона 

простягнула руки й підхопила її. Цзя Лянь побачила босі ноги [старої] і аж 

здригнулася − хвилюючись і радіючи, мовила: «Мамо, одягни шкарпетки – 

здається, зимно». Потім покликала Фен’ер, аби та допомогла Пін’ер сісти, а 

сама підійшла до вікна і гукнула няньку панночки Цяо [тітку] Лі. Та [прийшла], 

зіп’ялася на кан і стала поратися з дитиною та плацентою. У цей час старі 

служниці також звелися, стали розпалювати [вогнище] і варити цукровий 

сироп22 [для породіллі]. Нянька Лі перерізала пуповину, закутала малюка й 

віддала Пін’ер, а потім витерла сліди крові, що залишилися на кані [545]. Ґу 

Тайцін детально описує дії жінок під час пологів, не випускаючи жодної дрібниці. 
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Вона не концентрує увагу на переживаннях і відчуттях Пін’ер, не драматизуючи 

появу нового життя. З погляду жінки – це звичайний фізіологічний процес.  

Наприкінці цінської доби жінки-письменниці заявили про себе в 

романістиці, збагативши канонізовані тексти жіночим досвідом та відповідними 

формами письма: біографічністю, увагою до любовної проблематики, схильністю 

до ідеалізації дійсності (занепад змінюється процвітанням), увагою до побутових 

деталей тощо. 

Проаналізований матеріал дає підстави зробити висновок: китайська жіноча 

література від давнини до ХХ ст. розвивалась у межах конфуціанського канону як 

його стилістичний та тематичний різновид. Жіноча проза, представлена 

трактатами «вчення про жінок», цілком відповідає ідейним та формальним 

приписам «великого» канону і є зразком міметичного письма. Не виходить за 

межі канону й «Післямова» Лі Цінчжао, яка, з одного боку, маніфестує жанрову 

трансгресію (поєднання епітафії на смерть чоловіка та автобіографії поетеси, 

змішування логічного й емотивного письма), а з іншого – наслідує конфуціанські 

настанови служіння чоловікові. Жіночі романи цінської доби є частиною 

субканону низької літератури. Авторки демонструють готовність вписати у 

художній текст унікальний жіночий досвід, який наразі обмежується 

наслідувальними стратегіями письма, що відсилають до просвітницької 

дидактики «чоловічої» прози («Сон у червоній вежі» як текст-донор). Тяглість і 

цілісність жіночої літератури забезпечується поетичною творчістю мисткинь. 

Попри наслідування рафінованих норм «високої літератури», поетеси розхитують 

стереотипні уявлення про «жіночий стиль» шляхом розсування меж чуттєвого 

самовираження, змішування маскулінних і фемінних кодів, ревізіоністського 

переосмислення історії тощо, а також вдаються до стратегій опору.  

Отже, прозовий і поетичний стилі жінок у конфуціанському каноні 

виходять за межі очікуваного скорботно-депресивного дискурсу, демонструючи 

автобіографічну відвертість мисткинь, руйнування усталеної метафоричної моделі 

міжстатевих стосунків та пуританського зображення любовних переживань, 
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художню деталізацію повсякденних речей, «чуттєву повноту» і «приховану 

емоційну грайливість» самовираження, розмивання «закостенілих форм» 

нормативного жанротворення тощо. 

 

2.1.2. Феміністичні рефлексії: жіноча проза в контексті трансформацій 

«революційного» канону 

 

Становлення і розвиток жіночої літератури в Китаї ХХ ст. тісно пов’язані з 

глобальними змінами в історичному процесі та соціально-культурному бутті 

Піднебесної. Злам ХІХ−ХХ ст. позначився зростаючою кризою імперії у процесі 

«залучення китайського суспільства до форм цивілізації, вироблених 

європейською гілкою світового розвитку» [114, с. 296], а також у контексті 

численних реформаторських рухів та національно-визвольних змагань. За 

спостереженнями В. Агеєвої, «рубежі культурних епох завжди позначаються 

всеосяжною кризою основоположних цінностей, розчаруванням у колишніх 

авторитетах і пошуками нових ідей та дороговказів <…>. Руйнуються звичайні 

поняття добра і зла, краси й потворності, центру й марґінесу» [2, с. 5]. Ці слова 

стосуються особливостей європейської культури fin de siècle, позначеної 

протистоянням патріархатних та новітніх уявлень «про місце і роль чоловіка та 

жінки в соціокультурних процесах» [2, с. 5]. Таке протистояння загалом 

притаманне і китайській культурі зазначеного періоду, яка переживає власний fin 

de siècle. Вплив ідей європейського гуманізму й демократії призвів до поступової 

руйнації феодальних цінностей у Китаї та перегляду норм патріархатного способу 

життя (хоча все це відбувалося досить болісно і тривало). 

Активізацію жіночого творчого потенціалу та визнання жіночого права на 

самовираження у китайській літературі першої половини ХХ ст. пов’язують із 

духовним кліматом та ідейним спрямуванням руху «4 травня» (五四运动) [405, 

с. 4; 443, с. 177; 468, с. 57]. Цей рух кардинально змінив світогляд інтелігенції, 

переорієнтувавши її від традицій до сприйняття культурних надбань Заходу. Він 
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зачепив усі сторони суспільного і духовного життя Китаю: поширення розмовної 

мови байхуа, перегляд конфуціанських етичних норм, критика традиційної 

історіографії, нові вимоги до освіти, розповсюдження нових соціальних теорій 

тощо. Зародившись як політична акція, рух «4 травня» вплинув на аксіологічну й 

естетичну парадигму китайської культури, спричинивши «літературну 

революцію» та формування нового т. зв. «революційного» канону. Це 

позначилось і на розвитку жіночої творчості, яка, безсумнівно, мотивувалася 

загальною концепцією нової літератури: критичним ставленням до традиційної 

(конфуціанської) ідеології та реалістичним зображенням життя, почуттів і 

прагнень пересічної людини. У такому контексті відбувається жіноче осмислення 

власної соціальної та індивідуальної цінності поза межами традиційних уявлень 

про вторинність «другої статі».  

У китайському літературознавстві простежується послідовне зацікавлення 

творчістю «нових письменниць». Уже у 1920−30-ті роки предметом наукового 

осмислення стає авторський стиль та проблематика жіночих текстів (Лу Сінь 

[453], Мао Дунь [463; 464]). Сучасні дослідники залучають ґендерні підходи до 

розв’язання таких питань, як ментальна, культурна та історична складова жіночої 

прози вказаного періоду, її роль у побутуванні жіночого субканону (Лей Шуйлянь 

[405], Мен Юе та Дай Цзіньхуа [469]; Лю Цзє [443]), дискурсивні практики 

жіночого письма (Сюе Чжунцзюнь [528], Чжан Хао [558]), ґендерні аспекти 

тематики й проблематики (Лі Лін [410; 411], Вень Хунся [522]) тощо. Однак ці 

дослідження, на наш погляд, мають локальний характер і витісняються на 

марґінеси вивчення літературного процесу в цілому (в академічних концепціях 

історії китайської літератури жіночий дискурс розглядається лише в кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст., до того ж − непослідовно). Тому вказані праці залишаються 

маловідомими за межами Китаю і не пропонують цілісної концептуалізації 

жіночої творчості у процесі нової мистецької канонізації. В українській синології 

проблеми китайської жіночої літератури першої половини ХХ ст. донині не були 

предметом окремої уваги. Виняток становить поетичний доробок Бін Сінь (冰心), 
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проаналізований К. Мурашевич у контексті вивчення художнього феномену 

«поезії 4 травня» [183]. Отже, вбачаємо підстави заповнити цю наукову лакуну і 

визначити основні тенденції розвитку жіночої літератури (передусім прози) у 

ХХ ст., розмежовуючи (згідно з теорією Е. Шовалтер) його «феміністичний» та 

«фемінний» періоди. 

Сучасні китайські літературознавці, аналізуючи витоки жіночої літератури 

новітнього періоду (тобто першої половини ХХ ст.), вказують на взаємовплив 

автентичних ідей китайського фемінізму та західної літератури, яка 

репрезентує світогляд і культуру емансипованої жінки [405, с. 4]. Образ «нової 

жінки» з’явився ще до Сіньхайської революції 1911 року у творчості знаної 

поетеси-революціонерки пізньоцінського періоду Цю Цзінь (秋瑾，1875−1905). 

Саме її постать пов’язують із розвитком феміністичного руху в Китаї та першими 

паростками феміністичної літератури. У 1904 році Цю Цзінь виїздить до Японії на 

навчання, де захоплюється ідеями антиманьчжурської революції та боротьби за 

права жінок у Китаї. Вона бере активну участь у роботі патріотичних організацій 

«Спілка відродження слави Китаю» (光复会) та «Об’єднана спілка» (同盟会). 

1907 року Цю Цзінь започатковує в Шанхаї видання феміністського журналу 

«Китайська жінка» (《  中国女报》  )23. На його сторінках активно піддається 

критиці жорстока традиція бинтування ніг, а також дискутуються питання 

жіночих прав на вільний шлюб, отримання освіти та економічну незалежність. 

Мета журналу − не лише поширення ідей жіночого визволення, але й об’єднання 

жінок у спільноти. Важливо, що Цю Цзінь не обмежується проблемами 

політичної боротьби, але й прагне ознайомити читачів із життєписами видатних 

жінок світу, а також із творами китайської та зарубіжної жіночої літератури. 

Однією з основних тем публіцистики Цю Цзінь залишається жіноча освіта. Вона 

пов’язує розкріпачення свідомості співвітчизниць із необхідністю здобуття 

якісної освіти (найкраще за кордоном − у Японії), але не забуваючи при цьому 

важливість досконалого знання рідної мови і культури. Зусилля феміністок не 
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залишилися марними − цінська влада у березні 1907 року додала до шкільного 

уставу статті про освіту жінок [385, с. 71−76], яка таким чином набула державного 

статусу24.  

Особливої уваги заслуговує поетичний доробок Цю Цзінь. Це переважно 

громадянська лірика, що з романтичним пафосом оспівує боротьбу за національне 

визволення Китаю та особисте звільнення китайської жінки. У «Пісні про жіночі 

права» (《勉女权歌》) звучить заклик:  

吾辈爱自由，勉励自由一杯酒。 

男女平权天赋就，岂甘居牛后？ 

愿奋然自拔，一洗从前羞耻垢。 

愿安作同俦，恢复江山劳素手。[秋瑾, с. 3]. 

Ми – покоління, що марить свободою, 

Тож вип’ємо келих вина за волю майбутню! 

Рівні права чоловіків і жінок освячені небом,  

Невже ми зречемося їх за власною згодою? 

Ми прагнемо звільнення,  

Змиймо бруд і ганьбу минулого. 

Ми прагнемо разом узятись до справи 

І відновити країну своїми руками  (переклад наш – Н.І). 

Патріотичні почуття у поєднанні з феміністичними переконанннями 

поетеси сприяли появі особливого типу «нової жінки», актуального за умов 

запеклих національно-визвольних змагань. Цю Цзінь усвідомлює боротьбу жінок 

за свої права лише у системі загальних соціальних цінностей. Для жінки 

набувають вартості традиційно чоловічі пріоритети – сила, мужність, 

войовничість, громадянський обов’язок. Поетеса маніфестує: Хоч я народилась не 

чоловіком, та серце моє від чоловічих палкіше (із вірша «Уся ріка червона»《满江

红》) [483, с. 5]. Вона прагне дорівнятися до чоловіків і довести здатність жінок 

виконувати громадянський обов’язок – захищати Батьківщину. Очевидно, що 
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образ «нової жінки» в концепції Цю Цзінь маскулінізується. У загальному 

героїчному пафосі поезії простежується домінування символіки вина і зброї. За 

спостереженням Т. Заяць, образ вина, що у традиційній китайській поезії був 

насамперед виразником внутрішньої свободи митця, у Цю Цзінь постає 

«переважно носієм сили і мужності» [68, с. 69]. Образ дорогоцінного меча, якому 

поетеса присвячує цикл віршів, є амбівалентним символом чоловічого первня у 

різних культурах. Як зазначає Д. Трессидер, «окрім своєї очевидної агресивно-

захисної функції, меч – важливий символ влади, правосуддя, вищої 

справедливості, всюдисущого розуму, кмітливості, фалічної сили, світла, 

роз’єднання і смерті» [233, с. 221]. Для Цю Цзінь він стає виразником жіночої 

звитяги та героїзму. Очевидно, що такий радикальний образ «нової жінки-воїна» 

посутньо відрізняється від ідеалів покоління «нових жінок», котрі заявили про 

себе в літературі «4 травня». Втім, на думку сучасної дослідниці Лей Шуйлянь, 

саме творчість Цю Цзінь проклала місток між традиційною і новою жіночою 

літературою [405, с. 5]. 

Значний вплив на формування світогляду китайських письменниць 

1920−1930-х рр. справили перекладні твори, що репрезентують західні моделі 

жіночої емансипації. Неабиякої популярності в Китаї напередодні руху «4 травня» 

набуває творчість Г. Ібсена. Саме цей драматург, за спостереженням В. Агеєвої, 

«чи не першим чутливо вловив <…> важливий переворот у суспільних 

відносинах, які вже не визначаються патріархальною вторинністю жінки» [2, с. 6]. 

1918 року в Пекіні виходить тематичний номер журналу «Нова молодь»  (《新青

年》) із перекладами творів норвезького драматурга та вступною статтею Ху Ши 

під назвою «Ібсенізм» (胡适《易卜生主义》). Критик зазначає, що своєю п’єсою 

«Ляльковий дім» Г. Ібсен «провокує глядачів до усвідомлення того, наскільки 

темною і деградованою є соціальна атмосфера родинного життя, а також до 

розуміння неуникності революційних змін у цій атмосфері» (саме так Ху Ши 

трактує поширене в Європі поняття «ібсенізм») [388, с. 40]. Підґрунтям 
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очікуваних змін має бути народження «нової жінки», здатної відстоювати свою 

людську гідність і права. Ху Ши вбачає у діях ібсенівської Нори концепцію 

індивідуалізму, висловлену фразою: «Я думаю, що насамперед я людина <…> або 

принаймні повинна докласти зусиль, аби стати людиною» [73, с. 302]. Критик 

обстоює право жінки (так само, як і чоловіка) на власний світогляд, здатний 

протистояти усталеним традиціям і суспільним поглядам. Тож, «китайські Нори» 

мають всебічно розвивати свої таланти та індивідуальний характер, прагнучи 

насамперед «порятувати себе» [388, с. 40]. Ібсенівське поняття «врятувати себе» 

відобразило сутність індивідуалістичних поглядів Ху Ши, котрий вважав, що 

порятунок держави слід починати з порятунку кожної особистості. Він знаходить 

витоки цієї концепції у першоджерелах конфуціанського вчення, зокрема у 

трактаті Мен-цзи: 穷则独善其身。Навіть у скруті людина має вдосконалювати 

себе [388, с. 40]. Отже, Ху Ши як палкий прихильник досягнень західної 

цивілізації та їхньої популяризації в Китаї все ж таки обстоює ідею становлення 

«нової культури» через перегляд традиційних духовних цінностей. Особистий 

бунт Нори в осмисленні критика синтезує позитивний потенціал конфуціанського 

вчення із персоналістичними тенденціями західної культури.  

 По-іншому сприймає «філософію Нори» Лу Сінь. Він не заперечує 

важливості самоаналізу людини, її самоповаги та прагнення до подальшого 

вдосконалення інтелектуальних можливостей і моральних якостей [261, с. 67−86]. 

Проте в ситуації Нори він переставляє акценти з бунтівного «виходу» героїні на 

ту низку проблем, які постають перед нею в суспільстві і потребують розв’язання. 

1923 року під час виступу в Пекінському жіночому педагогічному інституті Лу 

Сінь говорить про проблеми жіночої соціалізації – іншими словами, ставить 

питання: «Що ж буде з Норою після того, як вона піде?» [452, с. 158]. На думку 

дослідника, в умовах китайської дійсності жінки, залишивши родину, не мають 

чіткого уявлення про подальший шлях самореалізації. Тому вони ризикують 

опинитися у скрутному становищі (наприклад, у будинках розпусти), або ж 

повернутися за ґрати патріархальної родини. Третій шлях – загибель, що 
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відбувається з героїнею лусінівського оповідання «Скорбота за тією, що пішла» 

(《伤逝》). Тому питання справжнього звільнення жінки, розкріпачення жіночої 

свідомості та розвитку жіночої культури Лу Сінь нерозривно пов’язує із 

вирішенням проблем економічної та культурної модернізації китайського 

суспільства, і насамперед «встановлення співмірних обов’язків чоловіків і жінок у 

родині», а також «досягнення рівних можливостей їхньої реалізації в суспільстві» 

[452, с. 161]. Літературна творчість стає одним із найдієвіших способів жіночої 

соціалізації та одним із найвідвертіших свідчень складності цього процесу. 

На формування світогляду «нових» китайських мисткинь впливають праці й 

інших прихильників західних концепцій гуманізму – Чжоу Цзоженя (周作人), 

Чень Дусю (陈独秀), Лі Дачжао (李大钊) та ін. Зокрема, Лі Дачжао у статті 

«Жіноче звільнення і демократія» (《妇女解放与 Democracy》) [408] наголошує, 

що упродовж віків національна культура Китаю набула рис патріархатного 

абсолютизму і тому видається «викривленою, бездушною та прісною, 

позбавленою демократичної перспективи». Щоб виправити цю ситуацію, на 

думку дослідника,  необхідно подбати про звільнення жінок, які зможуть змінити 

існуючу культуру, збагативши її такими якостями, як «м’якість, витонченість, 

людинолюбство» [408]. У роздумах Лі Дачжао жіноча складова у національній 

культурі протиставляється чоловічій за традиційними бінарними ознаками 

(авторитарність / м’якість, брутальність / витонченість, тиранія / людинолюбство), 

тобто традиційна аксіологічна система в цілому не руйнується. Однак, жіноча 

участь у творчій діяльності переосмислюється як позитивна і духовно наповнена. 

Ця думка згодом знаходить відгук в есеїстиці Бін Сінь, яка зазначає: «Якби у світі 

не було жінок, то людство щонайменше втратило б 50 відсотків “відвертості”, 60 

− “доброти” і 70 − “краси”» [343, с. 219].  

У жіночій літературі «4 травня» простежується критичне переосмислення (а 

не категоричне заперечення!) культурних традицій, які здавна відображали 

особливості жіночого існування, насамперед пов’язаного зі шлюбом, родиною, 
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дочірнім обов’язком тощо. Водночас жінки-письменниці керуються принципом 

«мистецтва для життя», беручи участь у загальному процесі формування «нової 

особистості» в Китаї з урахуванням усієї сукупності соціальних факторів. Лі Лін 

вважає, що «у процесі “виявлення людини” в період “4 травня” найважливішим 

здобутком стає усвідомлення спільної людської природи чоловіка та жінки, що 

поєднує в собі святе і грішне, душу й тіло (вирази Чжоу Цзоженя), отже, 

закладається ідейна основа взаєморозуміння між статями» [410, с. 22]. Як бачимо, 

дослідниця наполягає на важливості загальнолюдського виміру літератури 

(«жіночої» та «чоловічої») з притамованими ґендерними перспективами. Так 

з’являється «проблемна проза» (问题小说), де ґендерний аспект розчиняється у 

соціально-філософській проблематиці, тобто в роздумах про сенс, цінність та 

мету людського життя, а також про вільне кохання і шлюб, виховання й освіту, 

фізичний і духовний розвиток особистості тощо. Отже, становлення і розвиток 

жіночої літератури у період «4 травня» є процесом, що віддзеркалює загальні 

тенденції китайської літератури, пов’язані з «розкріпаченням національної / 

жіночої свідомості», декларуванням рівних соціальних / ґендерних прав людини, 

вестернізації аксіологічної та естетичної парадигми тощо. Втім, жінки-

письменниці роблять власний вибір між традиційними і новими цінностями, 

суспільними та індивідуальними пріоритетами, наслідуванням запропонованих 

художніх моделей і виробленням власних концепцій творчості.  

У 1920-ті роки на літературну сцену виходять такі письменниці, як Чень 

Хенчже ( 陈衡哲 , інколи користувалася творчим псевдонімом 莎菲 Sophia 

H. Z. Chen), Бін Сінь (冰心, або рідше Сє Бінсінь 谢冰心, справжнє ім’я Сє Ваньін 

谢婉莹), Фен Юаньцзюнь (冯沅君, справжнє ім’я Фен Шулань 冯淑兰), Лу Їнь (庐

隐, справжнє ім’я Хуан Шуі 黄淑仪), Лін Шухуа (凌叔华), Ши Пінмей (石评梅, 

справжнє ім’я Ши Жубі 石汝璧), Су Сюелінь (苏雪林, справжнє ім’я Су Сюемей 

苏小梅), Чень Сюечжао (陈学昭, справжнє ім’я Чень Шуїн 陈淑英), Лу Цзінцін 

(陆晶清, справжнє ім’я Лу Сючжень 陆秀珍), Бай Вей (白薇, справнє ім’я Хуан 
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Чжан 黄彰), Дін Лін (丁玲, справжнє ім’я Цзян Бінчжи 蒋冰之) та ін. Усі вони 

демонструють власні концепції жіночого самовизначення в ідейному просторі 

літератури «4 травня». Спільні тенденції визначаються новою проблемно-

тематичною парадигмою, що включає сукупність відносин: 1) «жінка − 

суспільство» (відтворення жіночих надій та розчарування у процесі 

самореалізації); 2) «жінка − родина» (осмислення аксіологічної множинності 

стосунків «мати – донька»; актуалізація теми дитинства); 3) «жінка – [інша] 

жінка» (виявлення мотиваційних основ жіночої дружби); 4) «жінка − чоловік» 

(опанування жінкою нових ґендерних ролей у процесі реалізації власної 

чуттєвості). Концептуалізація цих відносин у жіночій літературі формує 

психологічний та соціокультурний автообраз «нової китайської жінки». 

Осмислення відносин жінки і суспільства у творчості письменниць 

першого покоління започатковує традицію самоствердження жінки, опанування 

нею нових соціальних ролей. На противагу традиційній упокореній і 

«об’єктивізованій» жінці постає образ активного суб’єкта діяльності. Цьому 

значною мірою сприяє досвід здобуття вищої освіти (зокрема за кордоном) та 

інтелектуальної праці (освітянство, літературна творчість). Так, Чень Хенчже25 в 

автобіографічному есеї «Прагнення знань у моєму дитинстві» (《我幼时求学的经

过》) згадує настанови свого дядька: «У світі існує лише три типи ставлень 

людини до своєї долі: перший з них – миритися з долею, другий – нарікати на неї, 

третій – творити долю. Я сподіваюся, що ти творитимеш [cвою] долю, вірю, 

що ти зможеш це зробити, також вірю, що ти зможеш протистояти 

лихоліттям» [366, с. 315]. Ці слова стали лейтмотивом творчості Чень Хенчже, в 

якій вона розкриває образ активної жінки у процесі «творення власної долі», 

показує складний шлях самовизначення. В оповіданнях «Проблеми Луїзи» (《洛

绮丝的问题》 ) та «Історія одного значка» (《一个扣针的故事》 ) авторка 

майстерно відтворює духовну кризу жінок, які змушені розв’язувати протиріччя 

між професійним становленням і родинним життям. Ця проблема є наскрізною 
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для всієї літератури ХХ ст., однак у період «4 травня» вона вперше вирішується 

як індивідуальний вибір жінки у процесі болісного визначення особистісної 

системи цінностей. На думку Лю Цзє, важливими тут є «міркування про жіночу 

гідність, розкріпачену свідомість і професійну здатність» [443, с. 236].  

Вказані мотиви поглиблюються і драматизуються у «проблемній прозі» Бін 

Сінь, Лу Їнь, Фен Юаньцзюнь та ін. Так, твори Лу Їн – це здебільшого 

автобіографічна проекція життя письменниці, де соціальні проблеми 

інтимізуються в руслі відвертого (сповідального) зображення складного жіночого 

досвіду. Художній пошук авторки виходить за межі протиставлення «родина –

 суспільство», схиляючи до роздумів про сутність жіночої долі. За 

спостереженням Мао Дуня, героїні творів Лу Їнь − це «молоді жінки, що прагнуть 

дошукатися сенсу життя, але вдаються до марних мрій і впадають у стан гнітючих 

сумнівів <…>, їхні слабкі душі щоразу розтинає непевність» [464, с. 109]. Це 

породжує меланхолійний настрій творів, котрий поєднує романтичну мрійливість 

із глибоким розчаруванням у навколишній дійсності. У знаковій повісті Лу Їнь 

«Зустрічі подруг на березі моря» (《海滨故人》 ) відтворено душевний стан 

жінок-інтелектуалок нового часу. Вони є класичним утіленням «китайських Нор», 

які здобули індивідуальну свободу і опинились у гнітючій атмосфері кризового 

суспільства, що надто повільно позбувається закостенілих стереотипів 

традиційного мислення. У мріях героїнь повісті (які закінчують навчання в 

університетах) з’являються обриси жіночої соціальної утопії, що локалізується в 

романтичному будинку на березі моря, де шляхетні дівчата вільно займаються 

творчою інтелектуальною працею і проводять час у душевних розмовах. Однак 

ідеальна спільнота не може реалізуватись у суспільстві, де «новим жінкам» 

пропонуються старі узвичаєні ролі. Прагнення дівчат осмислити сенс життя в 

університетських аудиторіях сходить нанівець. Головна героїня повісті Луша 

нарікає: 十年读书  ，得来只是烦恼与悲秋，究竟知识误我？我误知识？

Провчившись 10 років, я зазнала лише розчарування й суму, – то, може, освіта 

зіпсувала мене? Або ж я не так засвоїла знання? [455, с. 103]. Китайська 
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дослідниця Вень Хунся, коментуючи це висловлювання, зауважує, що жінки 

цього покоління потрапляють до подвійної пастки: вони вже не здатні 

культивувати у собі чесноти традиційних жінок, але й не отримують очікуваного 

щастя через освіту, тому <…> стають ще самотнішими [522, с. 14]. Інша 

дослідниця Лі Лін бачить у цьому слабкість і вразливість письменниць першого 

покоління, котрі не знаходять можливості цілковито задовольнити свої духовні 

потреби і переймаються відчуттям «трансцендентної несвободи» [411]. Обидві 

думки слушні, до того ж зауважимо, що героїні Лу Їнь почасти виражають 

спротив несвободі через добровільну смерть (Яся з оповідання «Та, що страждає» 

《或人的悲哀》, Ліши з оповідання «Щоденник Ліши» 《丽石的日记》). Смерть 

не драматизується, як, скажімо, у прозі Лу Сіня чи Лао Ше, вона описується як 

логічне закінчення життя задля збереження цілісності душі, вірності жіночим 

духовним цінностям. 

Важливою для нових письменниць залишається тема родинних стосунків, 

яка по-новому розкриває глибину і складність взаємин «мати − донька». У 

традиційній китайській літературі образ матері (так само, як і батька) часто втілює 

авторитарність та консерватизм конфуціанського домострою. За спостереженнями 

Ю. Крістевої, у класичному романі «Сон у червоній вежі» змальовано «владні 

стосунки між деспотичними жінками старшого покоління і покірними 

представницями молодого покоління» [403, с. 75]. Материнська влада у 

традиційній родині викликала не менше трепету і страху, ніж батьківська. У 

творах письменниць 1920-х років образ матері набуває психологічної глибини й 

неоднозначності. Як і раніше, він втілює консервативне мислення та прихильність 

до традицій, але водночас символізує нівельовану раніше духовну спорідненість 

жінок різних поколінь, здатність до взаємного розуміння і співчуття. Молоде 

покоління письменниць відчуває гостру потребу у щирій материнській любові, 

шукає у ній прихистку і розради у душевних стражданнях. Так, у збірці Бін Сінь 

«Сузір’я» ( 《 繁 星 》 , 1923) звернення до матері характеризується майже 

сповідальною відвертістю: 
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母亲呵！ 

撇开你的忧愁 

容我沉酣在你的怀里 

只有你是我灵魂的安顿 [343, с. 217]. 

Матусю!  

Забудь свою печаль, 

Дай заховатись у твоїх обіймах, 

Лиш ти одна душі моїй розрада. (переклад наш – Н.І.) 

В есеїстиці Бін Сінь з’являється оновлений образ «порядної дружини й 

гарної матері» ( 贤 妻 良 母 ), котрий перетворює авторитарну хранительку 

конфуціанських традицій на духовну наставницю і берегиню своєї родини. Такою 

письменниця бачить власну матір: «Їй притаманне сучасне мислення,  спокійне й 

розважливе сприйняття всього нового. Вона палко любить “родину”, вважаючи 

родинний затишок джерелом щастя і життєвої наснаги» [343, с. 137]. Втім, 

далеко не всі письменниці схильні ідеалізувати родинні цінності, піддаючись 

актуальним на той час гаслам антитрадиціоналізму. Тому в жіночій прозі 

з’являється критичне осмислення долі жінок старшого покоління, які, з одного 

боку, є жертвами традиційного мислення і не здатні позбутися тягаря існуючих 

стереотипів, а з іншого боку – стоять на заваді самореалізації власних дітей 

(насамперед через примусовий шлюб).  

Ця проблематика актуалізується у творчості Лін Шухуа, котра, за словами 

Лу Сіня, «обережно й толерантно зображує покірних жінок з традиційних родин, 

<…>  представляючи нам одне з явищ сучасного життя, а також розкриваючи 

духовний стан заможної шляхетної родини» [453, с. 250]. Письменниця 

переконливо відтворює і конфлікт поколінь, що ґрунтується на небажанні «нової 

молоді» повторити долю своїх матерів. В оповіданні «Радісна подія» (《一 件 喜 

事》) з погляду шестилітньої дитини показано лицемірне вдавання щасливого 

життя жінками старшого покоління в умовах полігамної родини. В оповіданні 
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«Свято Середини осені» (《中秋晚》) змальовані давні традиції життя шляхетних 

жінок, які втратили здатність до самостійного мислення, тому вважають наявний 

стан справ «неперебутньою істиною». Натомість вільне мислення та особистісні 

ідеали молоді, яка прагне самостійно вирішувати власну долю, становлять суть 

конфлікту поколінь. Його національно-культурні особливості, на думку Сюе 

Чжунцзюнь, виявляються у тому, що жінки нового покоління намагаються 

протистояти законам патріархатного ладу і водночас зберігати теплі стосунки з  

послідовною прихильницею цих законів − матір’ю [528, с. 48]. У творах різних 

авторок цей конфлікт набуває варіативного розвитку. Так, у романі Су Сюелін 

«Паростки жужуба» (《棘  心》) молода героїня Сін Цю іде на компроміс із 

батьками, вдавшись до самообману – вона змушує себе повірити у можливість 

щастя у примусовому шлюбі. Натомість закохані герої дилогії Фен Юаньцзюнь 

«Розставання» (《隔绝》) та «Після розставання» (《隔 绝 之 后》) вчиняють 

самогубство, не змігши подолати батьківські заборони. Такі сюжетні розв’язки 

описані й у класичній літературі; новаторство ж Фен Юаньцзюнь полягає у 

змалюванні безкомпромісного прагнення тогочасної молоді до вільного прояву 

почуттів та індивідуальної свободи. Сюжетно-фабульні варіанти можна 

перелічувати далі, їх сукупність свідчить про пошуки і вагання письменниць, 

котрі не знаходять єдиної стратегії розв’язання конфлікту поколінь. 

Важливим здобутком жіночої літератури цього періоду є актуалізація теми 

дитинства, яка з давніх часів не вважалася вартісним предметом художнього 

осмислення26. Новаторством молодих письменниць, на думку Сюе Чжунцзюнь, 

стає відкриття унікального світу дитячої психології, проникливе зображення дітей 

у своїх творах, а також увага до незникомої дитячої безпосередності у свідомості 

дорослих жінок [528, с. 52]. Показовими є поетичні та прозові твори Бін Сінь, 

Чень Хенчже, Су Сюелін, де кожна з письменниць виражає власне осмислення 

феномену дитинства. Так, Бін Сінь у поезіях зі збірки «Сузір’я», оповіданні «Рік у 

розлуці з родиною» (《离家的一年》), есеях «До маленьких читачів» (《寄小读
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者》), «Нотатки, зроблені в горах» (《山中杂记》), «Прекрасний сон» (《好梦》) 

тощо звертається до спогадів дитинства, поетизує їх, прагнучи показати 

важливість збереження дитячої відвертості і чистоти у процесі дорослішання 

людини: 

童年呵！ 

是梦中的真 

是真中的梦 

是回忆时含泪的微笑  

Дитинство! 

Це – дійсність уві сні, 

і сон у дійсності, 

це – спогади з усмішкою крізь сльози. [343, с. 209] 

У зверненні до дітей і спілкуванні з ними письменниця прагне задовольнити 

свої потреби порозуміння, щирості й любові у стосунках між людьми. За 

спостереженням Сюе Чжунцзюнь, «дитинність» для Бін Сінь є природною рисою 

людини, що знаходиться за межами ґендерних ролей, суспільних традицій і 

законів [528, с. 52].  

Письменниці культивують у своїх творах відвертість і чистоту дитячого 

мислення, а також висловлюють думки щодо природного виховання дітей 

(передусім дівчаток). Вони заперечують стару систему освіти (яка ґрунтується на 

завчанні канонізованих текстів конфуціанства), звернувши увагу на необхідність 

розвитку розумових здібностей дитини, задоволення її духовних та естетичних 

потреб. Так, у доробку Чень Хенчже з’являється унікальна збірка повчальних 

казок «Краплинка дощу»27 (《小雨点》 ), спрямована на розвиток мислення 

дитини та здобуття знань про навколишній світ. Сучасні дослідники (Лі Лін, Чень 

Цзишань та ін.) відзначають високу художню вартість казок, яким властиві 

складні сюжетні ходи, психологічні описи, живе змалювання персоніфікованих 

героїв, притчевий характер оповіді тощо [411]. Несподіване звернення до 
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дитячого досвіду знаходимо у прозі – «казки для дорослих» Су Сюелінь. В есеях 

«Історія метелика зі сріблястими крильцями» (《小小银翅蝴蝶故事》),  «Троянда 

і весна» (《玫瑰与春》), «Голубина пошта» (《鸽儿的通信》) тощо письменниця, 

залучаючи анімалістичні образи, моделює повчальні ситуації з життя молодого 

подружжя. Дидактичні настанови творів – це збереження взаємних почуттів у 

шлюбі та переосмислення традиційних уявлень про ґендерно-рольову систему 

родинності. Особливої уваги заслуговує есей «Зелені небеса» (《绿天》) , де Су 

Сюелін відтворює внутрішній досвід молодої жінки, яка переживає радість 

подружнього життя. Відійшовши від традиційного розуміння патріархатно-

настановчої родинності, авторка змальовує внутрішній стан заміжньої жінки як 

гармонійне співіснування і «зачудування» навколишнім світом. Героїня сприймає 

світ крізь призму невтраченої «дитинності», котра дозволяє перетворювати 

реальність на казку. Авторський прийом «емоційного очуднення світу» викликає 

асоціації з казками Г. Х. Андерсена, новелами А. Доде зі збірки «Листи з мого 

млина» (зокрема новелою «Коза пана Сегена»), а також оповідками Пу Сунліна, і 

передається у деталізованих «пейзажах-трансформерах», як-от: 杲杲秋阳，忽然

变得眩目地强烈，似乎是赤道一带的日光。满园的树木，也像经了魔杖的指点，

全改了模样：梧桐亭亭直上，变成热带的棕榈，扇形大 叶，动摇微风中，筛下满

地的日影。榆树也化成参天拔地的大香木，满树缀着大朵的红花，垂着累累如宝

石如珊瑚的果实。空气中香气蓊勃，非檀非麝，闻之只令人 陶然欲醉而已。

Яскраве сонце раптом засліпило своїм промінням, немов на екваторі. Дерева у 

саду, ніби за помахом чарівної палички, невпізнанно змінилися: платан потягнувся 

вгору і перетворився на тропічну пальму з великим віялоподібним листям, яке 

гойдалося за вітром і розсіювало по землі свою тінь. В’язи також перетворилися 

на велетенські запашні дерева аж до самого неба, їхнє гілля прикрашали великі 

червоні квіти, а також − численні плоди, схожі на самоцвіти і коралі. Повітря 

наповнилось різноманітними пахощами, [проте] не сандалу й не мускусу; пахощі 

ж ці несли людям безтурботне сп’яніння [486]. 
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Таким чином, амбівалентність феномену дитинства (або ж «дитинності») у 

жіночій прозі розширює простір авторської саморефлексії, збагачуючи 

фантазійно-емоційну палітру творів. 

Особливої уваги заслуговує тема взаємостосунків між жінками за межами 

родини. Жіноча дружба не була предметом уваги у традиційній літературі, 

оскільки життя «слабкої статі» поза сферою чоловічих інтересів не вважалося 

вартим художнього осмислення. Досить поширеними у класичній прозі стають 

мотиви суперництва між жінками за право посісти найвигіднішу позицію в 

родинній ієрархії (наприклад, у сатиричному романі «Цзін, Пін, Мей, або Квіти 

сливи у золотій вазі», або ж сентиментальному романі Цао Сюеціня «Сон у 

червоній вежі»). У період «4 травня» царина освіти та професійної діяльності 

активізує й урізноманітнює спілкування жінок, що відображається в літературі. 

Тема жіночої дружби із зануренням у таємниці жіночої психології часто стає 

автобіографічною проекцією життя письменниць, що містить критичне 

переосмислення обмеженості жіночих ролей у патріархатному суспільстві. 

Стосунки між жінками почасти будуються на ґрунті спільних інтересів і прагнень, 

але найчастіше героїнь об’єднує та зближує атмосфера взаєморозуміння і 

здатності до щирого співчуття в умовах протистояння суспільним та родинним 

упередженням. 

Відверта жіноча дружба як природне задоволення потреб у спілкуванні 

змальована у творах Бін Сінь. Втім, лише вдаючись до спогадів дитинства, 

письменниця ідеалізує гармонійні стосунки між дівчатами, що не зазнали 

страждань від самотності і конфлікту зі світом (есеї «Прекрасний сон»,《好梦》), 

«До маленьких читачів»,《寄小读者》), «Колишні справи»,《往事》). Тут немає 

місця заздрощам, суперництву, байдужості. У процесі дорослішання жіноча 

дружба набуває гіркого присмаку трагізму й співчуття. Так, в автобіографічному 

оповіданні «Осіння негода навіює смуток» (《秋风秋雨愁煞人》) Бін Сінь описує 

власні стосунки із двома коліжанками, які прагнуть вдосконалювати свої знання 
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та «служити суспільству» (“服务社会”). Вони виявляють стійкість, наполегливість 

і віру у власні можливості. Однак Шупін (淑平) помирає від хвороби, а Їн’юнь (英

云 ) силоміць видають заміж. Авторка через психологічні описи майстерно 

передає складні відчуття гіркої втрати надій, приреченості і водночас 

загартування волі та жіночої солідарності. У прощальному листі до Бін Сінь 

Їн’юнь висловлює надію: 你要努力，你要奋斗，你要晓得你的机会地位，是不可

多得的，你要记得我们的目的是 “牺牲自己服务社会 ”。Ти повинна бути 

наполегливою, готовою до боротьби за те, щоби скористатися своїм шансом, 

котрий випадає дуже рідко. Ти маєш завжди пам’ятати нашу мету 

−“присвятити себе служінню суспільству” [343, с. 350]. 

У творчості Бін Сінь зароджується новий конфлікт жіночої прози – між 

умовною «спільнотою емансипованих жінок» та інститутом шлюбу, який 

прирівнюється до духовної смерті. У прозі Лу Їнь цей конфлікт набуває 

найбільшої глибини, оскільки авторка застережливо ставиться навіть до шлюбу за 

вільним вибором. Героїня повісті «Зустрічі подруг на березі моря» Луша (露沙) 

болісно сприймає заміжжя подруги, яка, на її думку, «вже стане іншою, 

попрощавшись із минулим» [455, с. 119]. Між рядками прочитується розпач від 

неможливості зберегти повноту і непорушність жіночої дружби. Важливо, що 

зазначений конфлікт не набуває ознак «боротьби статей». Письменниці 

зосереджують увагу на формуванні жіночої парадигми моральних цінностей, чим 

певною мірою відмежовуються від чоловічого втручання. Однак останнє 

неуникне, тому стосунки між жінками набувають характеру «спільноти слабких» 

(弱 者 同 盟) [528, с. 51]. У цьому контексті актуалізується тема скривджених і 

принижених жінок, що стали жертвами чоловічої автократії, – скажімо, в повістях 

Лу Їн «Розпач і каяття Ланьтянь» (《兰田的怅悔录》) та «Жертва доби» (《时代

的牺牲者》 ). Героїні знаходять розраду і розуміння у спілкуванні з іншими 

жінками, відчувають потребу у захисті власної людської гідності. «Спільнота 

слабких» засвідчує безпорадність жінок, відсутність у них чітких стратегій 
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протидії патріархатним упередженням про меншовартість «другої статі». 

Письменниці оминають пряму соціальну критику, заглиблюючись у психологічні 

стани жінок, котрі інтуїтивно шукають душевнї рівноваги. Зневіра у можливості 

гармонійних стосунків із чоловіками призводить до ідеалізації відносин у жіночій 

спільноті, що своєю чергою породжує тему одностатевого кохання.  

Мотиви зародження любовних почуттів між жінками описані у повісті Лу Їн 

«Щоденник Ліши» (《丽石的日记》 ),  в оповіданні Лін Шухуа «Кажи, що 

сталося» (《说有这么一回事》), в есеї Ши Пінмей «Юйвей» (《玉薇》) тощо. 

Варто зазначити, що у досить цнотливій жіночій літературі періоду «4 травня» ці 

мотиви не мають ознак «реабілітації тілесності» або враження суспільної думки. 

Почасти вони відображають розкріпачену свідомість «нових жінок» у період змін 

аксіологічної парадигми. На думку сучасних китайських дослідників (Лі Лін, Сюе 

Чжунцзюнь та ін.), мотиви нетрадиційного кохання у жіночій літературі не є 

свідченням «психічних збочень» – радше вони відтворюють «особливий 

душевний стан жінок, породжений особливими обставинами» перехідного 

суспільства [411; 528, с. 51]. Описи переживань почасти виходять за межі 

домінантного реалістичного дискурсу, пов’язуючи складну і промовисту 

традиційну символіку із глибоким психологічним аналізом та естетикою 

західного декадансу. Так, героїня есею Ши Пінмей «Юйвей» передає свої почуття 

засобами асоціативних порівнянь: 我们中间的隔膜，像竹篱掩映着深密芬馥的花

朵，像浮云遮蔽着幽静皎洁的月光，像坐在山崖上默望着灿烂的星辉，听深涧流

水，疑惑是月娥环佩声似的那样令人神思而梦游。这都是她赐给我的，惟其是说

不出，写不出的情境，才是人生的甜蜜，艺术的精深呢！  Прохолода, що нас 

розділяє, – немов пахощі квітки, схованої за бамбуковою загорожею, немов тихе, 

ясне місячне сяйво, оповите хмарами, немов мерехтіння зірок і звуки струмків у 

горах; можливо, [ця прохолода], подібно до бряцання прикрас на поясі Місячної 

Діви (Чан’е), змушує людей ставати сновидами. Усе це вона подарувала мені. 

Краса людського життя і глибина мистецтва криються у тих речах, корті не 
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можна висловити чи занотувати [485, с. 14]. Наведений уривок показує 

естетизацію почуттів із градаційним нашаруванням традиційних поетизмів. 

Письменниця реалізує спробу подолання внутрішнього пригнічення жінок, яке 

зазвичай не розвивається і не набуває форм індивідуального протесту. 

Попри увагу до ігнорованих раніше марґінальних тем, котрі стосуються 

особливостей жіночого життя і способу мислення, китайські письменниці не 

втрачають інтерес до одвічної теми кохання – індикатора стосунків між 

чоловіком і жінкою. Ця тема часто виявляється у пошуку характерних ознак 

ґендерної ідентичності в умовах непевності й вагань, породжених конфліктом між 

традиційною парадигмою ґендерних ролей та новим самоусвідомленням жінок. 

Письменниці намагаються вийти за межі конфуціанської аксіологічної системи, 

показати сакральну силу кохання, довести право жінки на виявлення цього 

почуття зі збереженням власної людської гідності.  

У жіночій літературі руйнується традиційна модель кохання «талановитого 

юнака і красуні» ( 才 子佳 人 ), де жінка сприймається як прикраса, тобто 

«уречевлюється». Натомість провадиться ідея рівності у коханні, яка втілюється у 

згаданих вище мотивах вільного вибору у шлюбі. Новаторством письменниць є 

десоціологізація та інтимізація кохання, відтворення психологічної складності 

жіночих переживань. Чжан Хао слушно підкреслює, що авторки «відтворюють 

простір підсвідомого із залученням психоаналізу» [558, с. 48]. Так, Чень Сюеюн 

називає стиль прози Лін Шухуа «психологічним реалізмом» (心理写实), вказуючи 

на майстерність авторки у відтворенні незбагненних, складних і заплутаних 

психічних станів жінок [363, с. 11]. Її героїні – це зазвичай шляхетні жінки ґуйсю 

(闺秀), виховані у конфуціанських традиціях, витончені, розумні й обдаровані. 

Водночас вони сповідують нову систему цінностей, що руйнує стару модель 

шлюбних відносин і «легітимізує» право жінки кохати, бути коханою, або ж – 

узагалі на знак протесту відмовляються від кохання. Лінь Шухуа майстерно 

відтворює душевне роздвоєння і внутрішній конфлікт шляхетних жінок свого 
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покоління. Як зазначають Мен Юе і Дай Цзіньхуа, поняття «жінка» (女性) у 

період «4 травня» набуває подвійного сенсу. З одного боку, воно визначається 

колективною свідомістю на основі існуючих ґендерних ролей, з іншого – виражає 

критичне переосмислення феодально-патріархатного ладу [469, с. 28].  

Отже, роздвоєння жіночої особистості репрезентує концепцію кохання у 

прозі Лін Шухуа. Героїня новели «Сп’яніння» (《酒后》 ) Цай Тяо (采苕 ) 

добивається згоди чоловіка на її поцілунок із приятелем Цзи І (子仪 ), що 

знепритомнів під дією алкоголю. Можливість поцілунку (якого зрештою не 

відбулося) відкриває для героїні нову роль пристрасної, закоханої, активної жінки, 

що є протилежною тій ролі, в котрій вона перебуває зазвичай, – пасивної, 

залежної, відданої дружини. Потреба в яскравому переживанні Цай Тяо власної 

закоханості породжує символічний образ Цзи І (на його місці міг бути будь-хто), 

за допомогою якого вона реалізує особисте пристрасне «Я».  

Не вдовольняється традиційною роллю дружини й героїня новели «Храм 

Квітів» (《花之寺》 ) Янь Цянь (燕倩 ). Прикметно, що у способі творення 

характеру цієї героїні простежується вплив психологічної прози А. П. Чехова 

(зокрема, його оповідання «На дачі»). Письменниця у листі до Ху Ши зізнається, 

що вона перебуває під глибоким враженням від оповідань російського автора: 

«Раніше я відчувала, що в моїх жилах тече така ж гаряча кров, як у звичайних 

людей; тепер же будь-яка подія здатна викликати мою посмішку, так ніби в жилах 

– крижана вода, яку не можна нагріти, скільки не додавай жару» [цит за: 363, 

с. 11]. Такий емоційний стан дає змогу Лін Шухуа легко експериментувати з 

образами, сюжетними схемами і мотивами. Яскравим прикладом слугує новела 

«Храм Квітів», де героїня приміряє маску загадкової та романтичної 

«незнайомки», прагнучи подолати буденність і прохолоду у відносинах із 

чоловіком – відомим поетом. Вона пише листа чоловікові від імені котроїсь його 

шанувальниці й запрошує на побачення біля Храму Квітів. У листі незнайомки 

Янь Цянь за допомогою розгорнутої поетичної метафори («жінка-трава», яку 
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зрощує «поет-садівник») моделює образ ідеальної жінки з погляду чоловіка-

творця: 我在两年前只是高墙根下的一根枯瘁小草。别说和蔼的日光及滋润的甘

雨，是见不着的，就是温柔的东风亦不肯在墙畔经过呢。我过着那沉闷黯淡的日

子不知有多久。好容易才遇到一个仁慈体物的园丁把我移在满阳光的大地，时时

受东风的吹嘘，清泉的灌溉。Два роки тому я була виснаженою травинкою біля 

високої стіни. Я не бачила не лише ласкавих сонячних променів, але й 

життєдайного дощу; легкий східний вітерець також не міг проникнути крізь 

стіну. Я не знаю, як довго мені довелось би скніти у тузі й темряві, аж раптом 

трапився добрий і дбайливий садівник. Він переніс мене на сонячну галявину, де 

віє легкий вітерець і чисте джерело напуває водою28 [426]. Очікування побачення 

дає можливість обом персонажам пережити нові емоції, однак зустріч породжує 

іронічний настрій. Янь Цянь, як і героїні «Сп’яніння», вдалося розрадити своє 

буденне існування, зіграти несподівану роль звабливої жінки і привернути увагу 

чоловіка. Однак ця роль не вповні відповідає її самоусвідомленню. Героїня 

змушена визнати, що на зміну традиційному образу «жінки-прикраси» приходить 

новий образ «чуттєвої, романтичної жінки», окресленої горизонтом чоловічих 

сподівань. Жінка змушена весь час брати участь у «маскараді ідентичності» (за 

Ж. Лаканом), тамуючи свою особистісну природу. Подібна поведінка більшості 

героїнь прози Лін Шухуа породжує їхню внутрішню драму. 

Нове розуміння сутності кохання відтворене у ранній прозі Дін Лін. За 

спостереженням Чжан Хао, їй вдалося спростувати думку, що письменниці 

періоду «4 травня» висловлювали свій протест лише шляхом звернення до теми 

вільного кохання, не беручи при цьому до уваги основні статеві інстинкти, тобто 

підсвідомо авторки буцімто схилялися до традиційної моделі жіночої пасивної 

ролі у коханні [558, с. 57]. В оповіданні «Щоденник Софії» (《莎菲女士的日记》) 

Дін Лін через відверті любовні переживання головної героїні показує 

суперечливість душевного стану хворобливої студентки, що прагне справжніх 

почуттів і справжньої індивідуальної свободи. Вона не схожа на традиційних 
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красунь, що пасивно очікують поблажливої прихильності чоловіків, – натомість 

виступає активним суб’єктом вибору, сповідуючи духовну і соціальну рівність 

статей. Софія відмовляється від участі у жіночому «параді ідентичності» і прагне 

кохання як гармонійного єднання душі й тіла. Особливу увагу дослідників 

привертає аспект тілесності, що протистоїть пуританській моралі та реабілітує 

природність жіночої статевої чуттєвості. Дін Лін відверто змальовує муки 

фізичної жаги своєї героїні до легковажного Лін Цзіши (凌吉士):  我无法制止我狂

热的感情的激荡，我躺在这热情的针毡上，反过去也刺着，翻过来也刺着，似乎

我又是在油锅里听到那油沸的响声，感到浑身的灼热……为什么我不跑出去呢？

我等着一种渺茫的无意义的希望到来！哈……想到红唇，我又癫了!  Я не здатна 

приборкати пориви цих божевільних почуттів, що не дають мені спокою. Я лежу, 

мов на голках, які впиваються у тіло при кожному русі. Інколи мені здається, що 

я занурена в казан із кип’ячою олією, чую, як вона клекоче, і відчуваю біль опіків… 

Чому ж я не втекла? Я чекала здійснення далекої та безглуздої надії? Боже… 

згадуючи ці червоні вуста, я знову стаю навіженою [375, с. 305]. Утім, героїня 

усвідомлює, що в існуючому суспільстві не можна дозволити собі задовольнити 

природні потяги й бажання, остаточне звільнення неможливе. Чжан Хао вбачає у 

цьому внутрішній конфлікт особистісного «Я» і підсвідомих інстинктів дівчини 

[558, с. 58]. На наш погляд, Дін Лін не прагне остаточно реабілітувати тілесність і 

представити її головним началом любовних взаємин (це станеться у 1990-ті роки 

у творчості Чень Жань, Лінь Бай, Вей Хуей та інших письменниць). На думку 

китайських дослідників Лю Цзє, Лю Фу, Шен Чжанхуна та ін., Дін Лін акцентує 

увагу на духовній складовій кохання, визначаючи цінність жіночого буття не з 

погляду відповідності ґендерним ролям, а в сенсі цілісності людської натури [577, 

с. 82]. Жіноча особистість та людська гідність стають підґрунтям 

самоусвідомлення Софії у процесі пошуку справжніх почуттів. Поринаючи у 

пристрасті, вона завжди опановує себе і усвідомлює відповідальність за 

зроблений вибір чи скоєний вчинок. Як підсумовує Вень Хунся, з-поміж інших 
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героїнь жіночої літератури періоду «4 травня» Софія вирізняється яскравим 

індивідуалізмом та незалежним характером, вона часто самокритична, однак 

завжди знаходить способи виходу зі скрутної ситуації [522, с. 20]. Історії кохання 

не є винятком. 

У 1920-ті роки в китайській літературі відбувається нове становлення і 

зміцнення жіночого субканону. Його визначає процес духовного розкріпачення 

жінки, реалізації права говорити «власним голосом» про власний життєвий досвід. 

Актуалізація традиційно притлумлених мотивів жіночого буття (творення 

жіночих утопій, формування «спільноти слабких», розкриття засад жіночої 

дружби / кохання, визначення природи жіночого конфлікту поколінь тощо) 

стають основою проблемно-тематичної парадигми жіночої літератури. Однак, на 

противагу очікуваному образу вольової активної жінки, письменниці створюють 

низку розгублених і збентежених героїнь, засвідчуючи психологічну складність 

власного самовизначення. Жіноча література набуває ознак внутрішнього зламу і 

постійного пошуку «нової» ідентичності.  

30−40-ві роки ХХ ст. позначились ускладненням розвитку жіночої 

літератури як цілісного явища. Це пов’язано із соціально-політичними чинниками, 

котрі зумовили посилення ідеологічної заангажованості літератури загалом. 

Поразка Національної революції (1925−1927), Північний похід Народної 

Революційної Армії (1926−1927), котрий об’єднав Китай під владою Ґоміньдану, 

призвели до загострення конфронтації на політичній арені, що своєю чергою 

позначилося й на літературному процесі. Саме у цей час відбувається докорінна 

зміна провідних тем і способів художнього мислення: письменники 

переорієнтовуються з визначення «особистісної цінності» людини і «сенсу її 

життя» на з’ясування «природи суспільства, шляхів та напрямів його розвитку» 

[482, с. 208]. Дедалі більшого авторитету в письменницькому середовищі набуває 

тема служіння революції, а провідним напрямом літературного процесу стає «ліве 

крило»29. У цьому контексті значних змін зазнає жіноча література, в якій 

індивідуальна свідомість поступається колективній (точніше – класовій), а 



150 

 

 

жіночий стиль письма «маскулінізується». Набуває популярності і поступово 

розчиняється у домінантному «лівому крилі» доробок т. зв. «письменниць-

патріоток» (女子汉 30) – Дін Лін, Сє Бін’їн (谢冰莹, справжнє ім’я Сє Мінган, 谢鸣

岗), Бай Вей (白薇), Ян Ґан (杨刚, справжнє ім’я  Ян Лічжен, 杨季征) та ін.  

Докорінна зміна світоглядних засад та письменницьких стратегій 

простежується у творчості Дін Лін 1930−40-х років. Активна діяльність авторки у 

Лізі лівих письменників посилює соціальну складову її прози, спрямовуючи 

«жіночу оповідь у русло проблем соціальної революції» [405, с. 40]. За 

спостереженням Л. Баранової, у цей час змінюється вибір тем і героїв у творах 

Дін Лін. Замість героїнь-інтелектуалок, які страждають у пошуках власного «я», 

з’являються соціально марковані персонажі: робітники, селяни, міські злидарі. 

«Смислові акценти переміщуються з розумових та душевних станів на критичне 

зображення побутового і соціального оточення героїв» [5, с. 20]. Ці зміни чітко 

простежуються в романі «Вей Ху» (《韦护》, 1930), оповіданнях «Шанхай, весна 

1930» (《1930 年春上海》), «Родове селище Тянів» (《田家冲》, 1930), «Повінь» 

(《水》, 1931) тощо. Жіноча проблематика не зникає з доробку Дін Лін, проте 

вона реалізується переважно у межах дилеми «кохання − революція» (або ширше: 

«кохання − боротьба») з однозначним вибором героїнь на користь останнього. 

Розробка цієї проблеми інкорпорує тексти Дін Лін у загальне русло літератури 

«лівого напряму» (подібні мотиви простежуються в романах Жоу Ши «Два 

місяці», 柔石《二月》, 1929, Ху Єпіня «Світло перед нами», 胡也频《光明在我们

的前面》, 1930 тощо).  

Із когорти «письменниць-патріоток» варто виділити постать Сє Бін’їн, яка 

стала першою в історії Китаю мисткинею, що служила у лавах Народно-

визвольної армії. Її відомі твори «Армійський щоденник» (《从军日记》, 1928), 

«Автобіографія жінки-воїна» (《女兵的自传》, 1936) тощо. написані на матеріалі 

особистого досвіду участі у военних операціях. Так, в «Армійському щоденнику» 

авторка занотовує свої враження і відчуття від пережитого під час Північного 
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походу. Поміж іншим вона говорить: «За цієї величної доби я забула, що я – жінка, 

тому ніколи не переймаюся приватними справами, лише бажаю присвятити своє 

життя революції» [цит за: 344, с. 161]. Факти біографії Сє Бін’їн та створений 

нею героїчний тип «нової жінки» продовжує руйнування ґендерних стереотипів. 

Він показує новий вимір жіночого досвіду і жіночої нарації в період загострення 

військово-політичного протистояння. Однак важко не погодитися з думкою Ян І, 

який зауважує, що у творах Сє Бін’їн домінує відверта прямолінійність «воїна» і 

бракує ніжності й делікатності «жінки». Сє Бін’їн разом із Дін Лін і Бай Вей 

руйнує толерантний жіночий дискурс літератури «4 травня» [537, с. 410]. 

У 1940-ві роки пожвавлюється творчість «письменниць-патріоток» у зв’язку 

з агітаційними завданнями, що їх узяла на себе література під час антияпонської 

війни 1937−1945 років та громадянської війни 1946−1949 років. Проте у цей час 

з’являються письменниці (переважно в окупованих Японією регіонах), які 

продовжують і поглиблюють індивідуалістичні тенденції жіночої літератури 

періоду «4 травня», обходячи увагою військово-політичну проблематику. Серед 

них особливої уваги заслуговують дві постаті – Мей Нян (梅娘), яка репрезентує 

жіночий досвід у літературі північно-східних районів Китаю, і Чжан Айлін (张爱

玲), яка зробила неоціненний внесок у розвиток жіночої літератури шанхайського 

осередку. У сучасному китайському літературознавстві цінність доробку цих 

авторок занотовано у сталому виразі «на півдні − Лін, на півночі – Мей» (“南玲北

梅 ”) [364, с. 5]. Обидві письменниці, перебуваючи в умовах окупації, 

висловлюються із суб’єктивних позицій слабкої соціальної спільноти − жіноцтва. 

Із присмаком жіночої меланхолії вони розповідають історії нещасливого кохання, 

показують трагізм жіночої долі під тиском традиційних законів та загальної 

суспільної несправедливості. Прикметно, що сутність суспільних проблем вони 

розкривають крізь призму любовних взаємин між чоловіком і жінкою [405, с. 46]. 

Авторські стилі письменниць вирізняються витонченістю й естетизмом. Водночас 

проза кожної з них позначена яскраво вираженими індивідуальними 
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особливостями. Так, на думку Лю Цзє, творчість Мей Нян прикметна детальними 

описами почуттів та переживань молодих героїнь, тобто домінантною ознакою є 

чуттєвість. Натомість твори Чжан Айлін – глибокі й гострі за своєю 

проблематикою, вони розкривають темні сторони людської / жіночої душі та 

різнобічно відтворюють особливості епохи [443, с. 311]. 

Показові твори Мей Нян – повісті «Краб» (《蟹》), «Устриця» (《蚌》) , 

оповідання «Риба» (《鱼》) тощо – були надруковані на початку 1940-х років. 

Письменниця зосереджує увагу на трагічній долі шляхетних дівчат із 

чиновницьких родин, що живуть за законами феодальної моралі. Вона розвиває 

традиції жіночої літератури періоду «4 травня», заглиблюючись у проблеми 

звільнення жінки, її емоційного самовираження та засудження партіархатних 

звичаїв і устоїв родинного життя.  

Яскравішим і унікальнішим є художній доробок Чжан Айлін, яка не лише 

розвинула тенденції літератури «4 травня», але й запропонувала власну 

концепцію жіночого буття через критичне осмислення мотиваційних засад 

жіночого світогляду та поведінки. У начерку «Власні розвідки» (《自己的文章》) 

письменниця зазначає: «у моїх творах, окрім Цао Ціцяо із повісті “Золоті 

кайдани”, усі персонажі не цілісні, вони – не герої, а люди, які несуть на своїх 

плечах важкий тягар доби. Зрештою, – нехай вони недосконалі, однак справжні. 

Їм не притаманна стійкість [у скруті], радше – байдужість» [555]. Це насамперед 

стосується жіночих персонажів. Чжан Айлін показує відмінність між образом 

«нової жінки», модельованим діячами руху за нову культуру, і реаліями 

китайської дійсності. В начерку «Про жінок» (《谈女人》) письменниця зазначає: 

«Жіночі вади цілковито є наслідком навколишньої дійсності. Навіть зараз, коли 

жінки отримали рівні з чоловіками права на вищу освіту, чому ж вони часто не 

виправдовують покладених на них надій, показуючи недовіру і норовливість, як 

колись їхні бабусі? Зрозуміло, що набуті протягом тисячоліть звичаї не можна 

змінити за одну мить, тут потрібен час» [553]. За спостереженням Лін Сінцянь, 
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вагомим здобутком Чжан Айлін є розкриття вад жіночої психології, і водночас – 

прагнення показати «пробудження жіночої свідомості та набуття досвіду 

індивідуального спротиву дійсності» [440, с. 229].  

В оповіданнях та повістях 1940-х років, що увійшли до збірки «Історії про 

дивовижне» (《传奇》 , 1944), – «Шматочки фіміаму у першій підставці для 

спалювання пахощів» (《沉香屑‧第一炉香》), «Кохання у зруйнованому місті» 

(《倾城之恋》), «Сутра серця» (《心经》), «Золоті кайдани»《金锁记》тощо, 

письменниця відходить від канонізованих моделей антифеодальної літератури і 

створює складнішу модель антипатріархатного жіночого письма. Цьому сприяв 

досвід власного життя авторки, яка народилась у шляхетній родині «старого 

зразка» і жила у Шанхаї (а також у Гонконзі) за складних історичних обставин. 

Тому система яскравих жіночих образів у творах Чжан Айлін тісно пов’язана з 

біографією авторки та колом її спілкування. Спостереження за долею реальних 

жінок сформувало у свідомості письменниці колективний образ «жінки часів 

пізньої Китайської республіки» [144, с. 102]. Чжан Айлін ніколи не вдавалася до 

політичних міркувань, однак історичний та культурний контекст завжди фігурує в 

її творах як характеротворчий чинник. Тож жінка виступає не лише жертвою 

зовнішніх обставин, але й заручницею власного патріархального мислення та 

спотвореного духовного світу.  

 Стиль оповіді і засоби моделювання дійсності у творах Чжан Айлін 

синтезують традиції китайської класичної літератури та прийоми західного 

модернізму – потік свідомості, монтаж, нелінеарний час тощо. Збірка «Історії про 

дивовижне» корелює з давніми чуаньці (传奇) – особливим жанром авторської 

новели, що виник за доби Тан (618−907). Характерними ознаками жанру є: 

фольклорна основа (стиль народних оповідок із сюжетами про дивовижне), 

використання міфологічних мотивів, зв’язок з історіографічною традицією, 

високий ступінь художності й вигадки [381, с. 59–69]. Певною мірою це 

позначилося на стилі збірки Чжан Айлін. Промовистим є традиційний зачин-
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звернення до читача / слухача в оповіданні «[Чай] із пелюстками жасмину» (《茉

莉香片》) – майстерна імітація оповідної стилістики:  我给您沏的这一壶茉莉香

片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦—

—香港是一个华美的但是悲哀的城。Заварений для тебе чай із пелюстками 

жасмину, здається, трохи загіркий. Дивовижна історія про Гонконг, яку я хочу 

розповісти, боюсь, також гірка. Гонконг – це розкішне, але скорботне місто 

[496, с. 91]. Прийоми порівняння та паралелізму, лаконізм та естетизація 

поєднують стиль оповідок чуаньці із сумовитим настроєм письменниці, яка 

відтворює «зникому історію напівколоніального мегаполісу» [144, с. 101]. 

Крізь сучасні сюжети прози Чжан Айлін проступають традиційні мотиви. 

Так, Ван Янь простежує в тематиці повісті «Золоті кайдани» мотиви однойменної 

п’єси пекінської опери, яка своєю чергою є переробкою відомої драми Ґуань 

Ханьціна «Образа Доу Е» (《窦娥冤》, ХІІІ ст.) [529, с. 264]. «Золотий ланцюг» 

як символ подружніх стосунків Чжан Айлін перетворює на «золоті (грошові) 

кайдани», що зумовлюють негативні зміни в характері головної героїні Цао Ціцяо 

(曹七巧) під час її протистояння родині чоловіка. Ще складнішою є концепція 

повісті «Сутра серця», що відсилає до основ буддійського вчення, викладених у 

«Сутрі Серця Досконалої Мудрості» (《般若心経》 ). У повісті Чжан Айлін 

розкриває трагізм злочинного кохання доньки до батька і намагається зрозуміти 

душевні переживання героїв. Психічне сум’яття учасників любовного трикутника 

− Сяо Хань (小寒), її батька та матері − передається через синтез раціоналізму і 

жаги, які набувають незвичайної сили в умовах душевної порожнечі, що 

заступила родинне тепло і взаєморозуміння [529, с. 264−265]. Розраду в цій 

ситуації авторка вбачає в  осягненні героями мудрості «Сутри Серця», що дає 

можливість перебути душевні скорботи. 

Проблеми жіночої психології, описані у творах Чжан Айлін, залишаються 

актуальними і в сучасній жіночій літературі. Особливої уваги заслуговує 

десакралізований образ матері: новаторство письменниці полягає у соціально-
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психологічній деталізації процесу «схиблення» материнської свідомості, 

перетворення жінки на божевільну потвору, що ненавидить власних дітей. Саме 

такою є Цао Ціцяо з повісті «Золоті кайдани» (єдиний викінчений образ у доробку 

письменниці, за її власним зізнанням). Позбавлена першого кохання (через 

заборону батьків), героїня шукає надійного прихистку у шлюбі із заможним 

чоловіком, однак опиняється в ролі дружини-служниці у родині розбитого 

паралічем інваліда. Життя перетворюється на постійне лицемірство і тамування 

бажань − душевних та тілесних. По смерті чоловіка героїню спіткали 

неодноразові зради і обман, тому вона поступово втрачає психічне здоров’я, 

перетворюючись на «підозрілу й винахідливу божевільну» [552, с. 258], яка 

занурюється у самокатування і прагне помсти. Вона тамує свої бажання і втрачає 

надії, тому докладає всіх зусиль, аби зруйнувати життя навколишніх людей, не 

жаліючи навіть власної дочки: 三十年来她戴着黄金的枷。她用那沉重的枷角劈杀

了几个人，没死的也送了半条命。她知道她儿子女儿恨毒了她，她婆家的人恨

她，她娘家的人恨她。Вже тридцять років вона носить золоті кайдани. Цими 

тяжкими кайданами вона вже знищила кількох людей, а інших залишила 

напівживими. Вона знає, що діти, як і родина чоловіка та власні батьки, – усі 

ненавидять її [552, с. 260]. Ім’я Цао Ціцяо стало вагомим у жіночій прозі кінця 

ХХ ст., а риси характеру героїні проявилися в образах жінок старшого покоління 

у творах Тє Нін («Трояндова брама»), Ван Аньі («Правда й вигадка»), Сюй 

Сяобінь («Перната змія»), Чень Жань («Немає місця прощанню»), Фан Фан 

(«Краєвид») та ін.  

Таким чином, творчість Чжан Айлін стала важливою ланкою у процесі 

розвитку жіночої літератури першої половини ХХ ст. Письменниця зуміла 

поєднати китайські етнокультурні традиції із болісним процесом жіночого 

самоствердження, а також продовжити послаблені суб’єктивно-психологічні 

тенденції жіночої літератури «4 травня», збагативши їх драматизмом 

неординарних моральних ситуацій у стосунках між статями. Письменниця у 
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1952 році виїздить до Гонконгу, а згодом емігрує до США. Її творчість стала 

набутком широкої читацької аудиторії в Китаї лише на початку 1980-х років; тоді 

ж китайські літературознавці змогли оцінити вагомість внеску Чжан Айлін у 

скарбницю збутків китайської жіночої літератури. 

Отже, на розвиток жіночої літератури в Китаї першої половини ХХ ст. 

справляють неабиякий вплив історико-політичні та культурно-соціальні зміни, що 

відбуваються у країні на тлі національно-визвольних змагань. Концепція «нової 

жінки-мисткині» означується у працях та промовах чоловіків (Ху Ши, Лу Сінь, 

Чен Дусю, Лі Дачжао та ін.) – активних діячів руху «4 травня», які адаптують до 

китайських реалій західні ідеї жіночої емансипації. Програма розвитку жіночої 

культури набуває рис позитивної дискримінації і поступово трансформується у 

лозунги державного фемінізму, а саме: «звільнення жінки», «розкріпачення 

жіночої свідомості», «надання жінкам рівних із чоловіками прав» тощо. Так 

народжується абстрактний образ «китайської Нори» − активної емансипованої 

жінки з особистісними амбіціями та прагненням самореалізації, яка відповідає 

запитам формування нового «революційного» канону літератури. Однак 

письмнниці сприймають цей образ неоднозначно, тому розвиток жіночої 

літератури (насамперед – прози) відбувається у двох напрямах. 

Перший напрям визначається як «унітарний фемінізм», представлений 

творчістю Цю Цзінь, а також «письменниць-патріоток» 1930−40-х років – Сє 

Бін’їн, Дін Лін, Бай Вей та ін. Вони створили маскулінізований і мілітаризований 

образ «нової жінки», яка керується чоловічою системою цінностей та 

поведінкових моделей, серед яких домінує військова звитяга.  

Другий напрям проявляється як «феміністичні рефлексії» письменниць і 

віддзеркалює психологічне роздвоєння жінок та складність їхньої 

самоідентифікації. Авторки переживають конфлікт між критичним 

переосмисленням патріархатних традицій і засвоєнням модерних настанов 

жіночої емансипації. Творчість письменниць періоду «4 травня» (Чень Хенчже, 

Лу Їн, Лінь Шухуа, рання Дін Лін) є художньою рефлексією у межах цього 
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конфлікту, що породжує низку авторських варіацій: проблеми соціалізації жінок 

(несумісність професійної реалізації та родинного життя, «трансцендентна 

несвобода», неуникна участь у «маскараді ідентичності»), конфлікт поколінь 

(роздвоєння образу матері як порадниці і тирана, емансипаційне заперечення 

інституту шлюбу, труднощі подолання пуританської моралі та репресованої 

тілесності) тощо. У цей час виникають жіночі утопії як відмежування «спільноти 

слабких» та ідеалізація родинного життя з погляду дитячого / «дитинного» 

світосприйняття. У творчості Чжан Айлін поглиблюються тенденції жіночої 

літератури «4 травня», набуваючи психологічної глибини і проблемного 

різноманіття.  

 

2.1.3. Фемінне самоствердження:  

жіноча проза в альтернативному полі канонізації 

 

Сучасний період розвитку жіночої літератури в Китаї (当代女性文学 ) 

хронологічно пов’язують із відповідним етапом розвитку національної літератури, 

котрий починається з проголошенням КНР у 1949 році й триває до кінця ХХ ст. 

Такі хронологічні межі є досить умовними, оскільки більшою мірою 

відображають зовнішні (соціально-історичні та ідеологічні) чинники, що 

зумовлюють відповідні форми художнього мислення, аніж внутрішню динаміку й 

мотивацію літературного процесу. Китайські літературознавці до цього часу не 

доходять спільної думки ні у визначенні часових меж сучасної жіночої літератури, 

ні у встановленні її сутності за ознаками прояву ґендерної / жіночої свідомості та 

осмислення ідей фемінізму. Нагадаємо, що в академічних історіях сучасної 

китайської літератури «жіночий простір» здебільшого вирізняється лише з 80-х 

років ХХ ст. Ознаки фемінізму дослідники знаходять у творах письменниць-

«індивідуалісток» 1990-х років, що вдаються до «тілесного письма» і 

відтворюють внутрішній стан сучасної жінки під впливом ідей західного 

фемінізму [395, с. 304−315; 362, с. 399−412; 392, с. 302−347].  
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Варто зауважити, що загалом науковці не прагнуть дійти одностайності у 

визначенні знакових періодів цього процесу, які вказували б на спричиненість 

його постійних трансформацій. Кожен пропонує власне бачення особливостей 

розвитку жіночої літератури згідно з конкретними завданнями досліджень. Так, 

одні науковці спираються на зовнішні культурно-історичні та економічні чинники, 

що формують жіночу свідомість та особливий жіночий досвід, зокрема – 

інкорпорація Китаю у світову культуру в період запровадження політики «реформ 

і відкритості» (1978−1984), розвиток національних особливостей ринкового та 

споживацького суспільства, поширення масової культури, становлення 

транскультурного простору життєдіяльності урбанізованої молоді тощо [405; 479; 

480; 488]. Інші дослідники, не оминаючи культурно-історичної зумовленості 

жіночої творчості, звертаються до ідейних засад літературного фемінізму та його 

проявів на китайському ґрунті [462; 520; 574]. Зрештою, існують праці, в яких 

явища жіночої літератури класифікуються за художніми чинниками, зокрема за 

особливостями наративних моделей, а також розглядаються крізь призму 

компаративного аналізу жіночого і чоловічого дискурсів у тематиці й образній 

системі сучасної китайської літератури [584]. На наш погляд, жоден із 

запропонованих підходів не призведе до формування цілісного і концептуального 

уявлення про жіночу літературу другої половини ХХ ст. як продовження і 

трансформації тенденцій, започаткованих у попередні періоди (не лише 

культурним проривом «4 травня», а, можливо, і давнішими традиціями жіночої 

творчості). Підґрунтям нашої рецепції та інтерпретації творів китайських 

мисткинь залишається теорія Е. Шовалтер, а отже, – твердження, що жіноча 

література поступово переходить у «фемінну» / «жіночу» фазу. 

Розгляньмо основні тенденції розвитку жіночої літератури в Китаї другої 

половини ХХ ст. з урахуванням національно-культурного контексту та рецепції 

ідей західного фемінізму. Для систематизації цього складного і неоднозначного 

процесу візьмемо до уваги «внутрішню» періодизацію, запропоновану Ма 

Чуньхуа [462]. Дослідниці вдалося показати закономірність вказаного процесу як 
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відображення різних стадій розвитку китайського літературного фемінізму. Ма 

Чуньхуа звертається до ідей Ю. Крістевої, висловлених у статті «Час жінок» 

(1976). Французька дослідниця виділяє три генерації феміністок. Перша – це 

суфражистки, які виборювали рівні з чоловіками політичні права і намагалися 

знайти місце для жінок у лінійному (чоловічому) часі історії [136, с. 128]. Жінки 

другої генерації (після 1968 р.) втрачають інтерес до політичного життя і 

концентруються на питаннях жіночої ідентичності, тому цікавляться 

особливостями жіночої психології та її символічними виявами. Такий фемінізм 

виходить за межі лінійного часу і повертається «до архаїчної (міфічної) пам’яті, 

як і до циклічного або монументального часу маргінальних рухів» [136, с. 128]. 

Насамкінець Ю. Крістева говорить про формування третьої генерації, яка 

повинна переосмислити питання ґендерних відмінностей у зв’язку із 

проблематизацією самого поняття «ідентичність». Будь-який художній досвід 

нової генерації «може виявити різноманіття наших ідентифікацій і відносність 

нашого символічного та біологічного існування» [136, с. 128]. Принциповою 

засадою таких естетичних практик є антропоморфний підхід.  

Виходячи з наведених міркувань, Ма Чуньхуа виділяє три періоди розвитку 

сучасної китайської жіночої літератури відповідно до ґендерних стратегій трьох 

генерацій письменниць [462, с. 13]. Ідеться про ті з них, котрі з’явились упродовж 

п’ятдесяти років розвитку жіночої літератури (1949−2000) у Китаї. Тому поняття 

«генерація» варто розуміти в суспільно-культурному сенсі, тобто «як групу 

ровесників, що характеризується певним світоглядом і специфічними ідеями, 

цінностями, позиціями, нормами, взірцями суспільних позицій, а також 

подібністю історичного досвіду («пережиття поколінь»), або спільними умовами 

життя (спільним стилем життя), яких ця група зазнала в період психічного 

дозрівання та які формували її життя» [172, с. 133]. 

 Усі періоди відзначаються різними підходами до осмислення «жіночого 

питання» і формування відповідного ґендерного дискурсу в літературі. Так, у 

першому періоді (бл. 1949−1977) репрезентується ґендерна рівність через 
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однакові права чоловіків і жінок ( 女权主义 ); у другому (бл. 1977−1995) 

постулюється відмінність між статями і зосереджується увага на ґендерній та 

індивідуальній ідентичності жінок ( 女 性 主 义 ); у третьому (з 1995-го) 

простежується розмивання самого поняття «стать» / «ґендер» та виявлення 

множинності індивідуальних проявів природи людини (女人主义). Визначення 

меж цих періодів також є досить умовним, оскільки розвиток жіночої літератури – 

надто складний і суперечливй процес. З’ясуймо ж, наскільки відповідають 

художні твори вказаним тенденціям самовизначення жінки. 

Перший період (1950−70-ті рр.) відображає процес зародження і розвитку 

соцреалістичного «великого» наративу у китайській літературі. Ще у 1942 році на 

Яньаньській нараді діячів мистецтва і культури Мао Цзедун проголошує 

літературно-мистецькі рухи складовою частиною революції з відповідними 

пропагандистськими завданнями. Відтак, головним критерієм в оцінці літератури 

стає її політична мотивація, яка включає і концепцію державного фемінізму. 

Жіноча емансипація перетворюється на політичну доктрину. Новий взірець 

«визволеної жінки» вибудовується на основі гасла рівності статей через їхню 

однаковість (男女都一样). Масове залучення жінок до виробничої та політичної 

діяльності призвело до наслідування ними чоловічої моделі поведінки, 

зовнішнього вигляду, стилю мовлення тощо. Слушною видається заувага 

В. Агеєвої про те, що «соцреалістичний стереотип чоловікоподібної жінки як 

ідеалу визволення другої статі був анахронічним і однобічним» [2, с. 293], тобто 

далеким від жіночих потреб самореалізації. Це віддзеркалилось і в концепції 

літератури: культивується єдиний ідеологічно заангажований «великий» наратив, 

який відображає колективну (а точніше – класову) свідомість і нівелює будь-які 

індивідуальні прояви (національні, психологічні, ґендерні тощо). Тісне поєднання 

літературного і владного дискурсів призводить до явища пантекстуальності [459, 

с. 115], котре унеможливлює будь-які спроби ґендерної диференціації. Це дає 

підстави говорити про відсутність жіночої літератури упродовж зазначеного 
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періоду, оскільки тексти, написані жінками, не відтворюють ґендерну суб’єктивну 

свідомість і жіночий стиль письма. Втім, представниці китайського 

феміністичного літературознавства запевняють, що слабкі жіночі голоси все ж 

таки пробивались у чоловічому художньому просторі. На думку Ма Чуньхуа, у 

творах письменниць 1950−60-х років відображаються конфлікти «жінка і війна», 

«шлюб і революція», «родина і соціалістичне будівництво», де жінка реалізує свої 

суб’єктивні цінності згідно з вимогами історичної доби [462, с. 18].  

Загальновизнаним жіночим твором соцреалістичного канону є роман Ян Мо 

«Пісня молодості» (杨沫《青春之歌》 , 1958). Письменниця створила низку 

образів, які цілком відповідають суспільно-політичним стереотипам часу. Головна 

героїня Лінь Даоцзін ( 林 道 静 ) – дівчина, яка відмовляється від своїх 

«індивідуалістичних переконань» і стає на шлях революції, таким чином 

усвідомлюючи сенс життя і необхідність самовдосконалення. Втім, у тексті 

простежуються окремі риси «жіночого стилю», наприклад: яскраво виражений 

автобіографізм, що уможливлює правдиве відтворення внутрішнього 

самовідчуття головної героїні, пильна увага до змалювання почуттів та душевних 

станів, які додають тексту ліричного звучання [578, с. 33] тощо. Але «фемінний 

колорит» роману досить стриманий, тому його звучання не суперечить 

соцреалістичній пантекстуальності, тобто абсолютному домінуванню ідеологічно 

заангажованих текстів. 

У цей час з’являються також жіночі твори, які набувають марґінального 

статусу, – насамперед ті, що написані в період літературної відлиги 

1956−1957 років, санкціонованої у межах політичного курсу «подвійної сотні» 

(“双百方针”). Назва цього курсу походить від відомого висловлювання Конфуція: 

百花齐放，百家争鸣。[Хай] розквітають сотні квітів, [хай] змагаються сотні 

вчених. У травні 1956 року Мао Цзедун запроваджує «курс розквітання сотні 

квітів у мистецтві та змагання сотні вчених у науці», котрий надає діячам 

культури, мистецтва і науки право на свободу творчості, дискусій, а також – 
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свободу висловлювання власної думки. В результаті відроджується реалістичний 

напрям в літературі з відповідною критикою явищ соціальної дійсності. Увагу 

письменників привертає пересічна людина з її почуттями і проблемами. 

Мотивацією до впровадження згаданого курсу стала потреба покращити 

традиційно напружені відносини влади з інтелігенцією та залучити її до 

суспільного життя. Однак уже влітку 1957 року курс «подвійної сотні» був 

перетворений на знаряддя політичної боротьби проти «правих». По всій країні 

понад 550 тис. представників творчої інтелігенції були проголошені «правими 

елементами» (тобто «ворогами народу») і піддані жорстоким репресіям. 

У цей час з’являється низка жіночих творів, найяскравішими з яких є 

оповідання Цзун Пу «Червоні боби» (宗璞《红豆》 , 1957) та Жу Чжицзюань 

«Лілеї» (茹志娟《百合花》, 1958). Обидва твори змальовують інтимні почуття 

молодих людей в умовах активних політичних рухів або воєнних дій. Героїня 

Цзун Пу – студентка університету Цзін Мей (江玫) – робить передбачуваний 

вибір між коханням і служінням суспільству, проте сюжетна лінія оповідання 

вибудовується переважно на зображенні душевних переживань, внутрішніх 

вагань і важких розчарувань героїні. Ідеологічна «правильність» вибору 

руйнується психологічною травмою дівчини та її гіркими спогадами про втрачене 

кохання. Жу Чжицзюань у своїй історії змальовує зародження чистих почуттів 

між юним кореспондентом і сільською молодичкою під час громадянської війни. 

Письменниця прагне показати красу людської душі й відвертість почуттів, котрі 

загострюються в умовах смертельної небезпеки. Військові дії відходять на другий 

план і перетворюються на тло, яке має відтінити «буколічну пісню про кохання 

без самого кохання» [575, с. 68]. Тема людських почуттів (як і приватного життя 

людини в цілому) в обох творах постає вагомішою, ніж будь-які політичні 

змагання. Це засвідчують і образи, винесені у назви оповідань: лілеї, вигаптувані 

на весільній ковдрі, символізують цноту і чистоту почуттів, а червоні боби – 

втрачене кохання і тугу за ним. Обидва оповідання свого часу зазнали нищівної 
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критики за відсутність чіткої політичної позиції, невідповідність запитам 

«героїчного реалізму» та надмірну увагу до зображення суб’єктивних почуттів і 

душевних станів. Однак саме ці ознаки і вирізняють жіночі тексти як 

альтернативне письмо або ж як «витончені, легкі й красиві твори», яких обмаль у 

прозі 1950–60-х років [575, с. 68]. 

На початку 1960-х років був покладений остаточний кінець будь-якій 

свободі творчості, а державна політика у галузі літератури повернулася до 

ізоляційних «лівацьких» позицій. Поступова радикалізація цих тенденцій 

призвела до «культурної революції», а по суті – до знищення гуманістичних 

набутків культури та заміни художньої творчості політичними гаслами і 

брошурами. Тоді ж були перервані нові літературні традиції (започатковані в 

період «4 травня»), а поняття ґендерної ідентичності зникло остаточно. 

Другий період (кінець 1970-х – 1980-ті рр.) відображає реставрацію та 

оновлення гуманістичних тенденцій у літературі. Відродження і розвиток жіночої 

літератури починається наприкінці 1970-х років – після закінчення «культурної 

революції». Китай вступає до нової історичної доби, яка насамперед вимагає 

осмислення трагічних подій «культурної революції» і критичного перегляду 

всього соціально-історичного дискурсу літератури маоїстського періоду, зокрема 

її ґендерної складової. Для представниць творчої інтелігенції ця проблема 

виявилась особливо гострою і суперечливою. Як зазначає Ма Чуньхуа, вони, з 

одного боку, не можуть остаточно відмовитись від політики ґендерної рівності, а з 

іншого – не можуть не визнавати власної фізичної слабкості та душевного 

виснаження, які приховуються під маскою «колективної уніфікації» [462, с. 19].  

Жіноча література кінця 1970-х – початку 1980-х років набуває перехідного 

характеру: від утвердження рівності статей до поступового визнання відмінності 

між ними, а отже, з’ясування «іншості» та унікальності жіночого єства. Проблема 

рівності статей втілюється не лише у проекції на соціальні ролі чоловіків і жінок, 

а й на родинні стосунки. В жіночій літературі відроджується тема подружнього 

життя, яка була нівельована у заполітикованій літературі попереднього періоду. У 
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1981 році з’являється оповідання Чжан Сіньсінь «Де я втратила тебе» (张辛欣《我

在哪儿错过了你》) та повість «На одному меридіані» (《在同一地平线上》), в 

яких авторка розмірковує над можливістю і необхідністю самореалізації чоловіків 

та жінок у приватному і професійному житті. Провадиться думка, що жінка, 

втративши підпору фахового розвитку, втрачає й можливість залишатися з 

чоловіками «на одному меридіані», тобто важливою складовою ґендерної рівності 

стає жіноча індивідуальність: її незалежність, самоповага, самовпевненість. Ця ж 

ідея знаходить яскраве втілення у ліричному вірші «До дуба» (《致橡树》, 1977) 

представниці «туманної поезії» Шу Тін ( 舒 婷 ). За спостереженнями 

М. Хайдапової, це своєрідний «поетичний маніфест, у якому віддзеркалилися 

раціональні уявлення сучасної жінки про кохання між статями», котре передбачає 

збереження незалежності й особистісної вартості кожної зі сторін [258, с. 108–

109]. Образи закоханих втілюються у своєрідній символічній парі рослин – дуба і 

бавовни. Вони однаково міцні та сповнені сил, але кожне з них відтворює природу 

статевої відмінності. Жіноче кохання втрачає традиційний присмак залежності й 

жертовності, набуваючи сенсу неперебутньої духовної цінності. Тема кохання 

(часто ідеалізованого) поглиблюється і в оповіданні Чжан Цзє «Кохання не можна 

забути» (张洁《爱，是不能忘记的》 , 1979), Чжан Канкан «Північне сяйво», 

«Право на кохання» (张抗抗《爱的权力》,《北极光》, 1978) тощо. 

Розвиток теми кохання і шлюбу привертає увагу письменниць до жіночого 

буття та виборювання жінкою права на самоствердження. Показовою є повість 

Чжан Цзє «Пліт» (《方舟》, 1982), в якій розповідається про нещасливу долю 

трьох жінок, що зазнали розчарування у шлюбі, зневаги суспільства після 

розлучення і постійно долали життєві негаразди. Вони відчувають тілесну й 

душевну втому від того, що змушені культивувати у собі чоловічі риси. За 

спостереженням А. Саховської, «сміливі героїні повісті сподіваються знайти у 

багатовіковій культурній традиції критерій для визначення вартісності 

незалежного жіночого світу, показати “хто вони такі”, а не просто підкоритися 
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світу чоловіків» [207, с. 72]. Подібна проблематика з варіативними проекціями на 

жіночі долі простежується у повістях Чжан Цзє «Смарагд» (《祖母绿》，1983), 

Чень Жун «Середній вік» (谌容《人到中年》 , 1980) тощо. У творах цих 

письменниць, які представляють ціннісні орієнтири старшого покоління, на 

початку 1980-х років прочитується нове розуміння «жіночого звільнення», що 

виявляється не лише в особливостях зовнішніх соціальних умов, але й у 

внутрішньому самовизначенні жінки, в осягненні й реалізації нею особистісної 

вартості. Тому письменниці дедалі більше намагаються відтворити складний і 

мінливий душевний світ жінки. 

У середині 1980-х років жіноча література в Китаї переживає якісні зміни. 

Цьому сприяють і результати політики «реформ та відкритості», запровадженої 

ще наприкінці 1970-х. Китай відновлює активне спілкування зі світом, внаслідок 

чого китайські письменники знайомляться з останніми досягненнями світової 

літератури та літературної критики, а також беруть участь у різних міжнародних 

програмах. У художній творчості поступово зникає «формульність» 

світосприйняття – на зміну їй приходить суб’єктивне мислення письменниць, 

індивідуальні підходи авторів до вибору тем, образів, художніх засобів. У 

китайській літературі з’являється розмаїття художніх напрямів і стилів, які 

частково є творчим переосмисленням західного матеріалу (скажімо, література 

«пошуків коріння» (“寻根文学”) –це художня рецепція латиноамериканського 

магічного реалізму).  

На розвитку жіночої літератури частково позначився вплив західного 

фемінізму, однак лише у сенсі розширення світоглядних засад письменниць та 

урізноманітнення їхніх поглядів на природу жінки і стосунки між статями. 

Простежується прагнення авторок всебічно досліджувати основи жіночого буття і 

глибини жіночої психології, не оминаючи увагою раніше марґіналізовані теми 

жіночої тілесності та сексуальності. 
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Зміни у жіночому художньому просторі стали очевидними з виходом у 1984 

році циклу поезій Чжай Юнмін «Жінка» (翟永明《女人组诗》), в якому авторка 

відтворює особливий таємний простір індивідуального жіночого світу. Він 

набуває обрисів «ночі» − наскрізного символу всіх дванадцяти поезій циклу. 

Сутність цього символу поетеса розкриває у статті-маніфесті «Свідомість темної 

ночі» (《黑夜意识》, 1985), де, за словами Чжан Цінхуа, ідеться про народження 

«самосвідомості» жінки-митця [565, с. 308]. Чжай Юймін зазначає, що кожна 

жінка набуває власного досвіду страждань, безперервно долаючи негаразди і 

постійно наражаючись на нові: «Це і є народження ночі. Коли ж вона починає 

розгортатися, то примушує нас входити в абсолютно новий світ, із особливою 

структурою і світоглядним простором. Він належить лише жінкам. Цей процес − 

не порятунок, а лише прагнення глибокого (само)пізнання. Мінлива жіноча душа 

у постійно мінливому світі посилює свою здатність осягнути усі явища і водночас 

демонструє силу своєї звабливості, а також важко втілюваний у життя душевний 

потенціал. Тому справжня жіноча сила полягає не лише у протистоянні викликам 

власної долі, але й у підкоренні тій істині, до якої закликає внутрішній голос. На 

межі цих двох суперечливих явищ і постає свідомість темної ночі» [548]. Саме 

вона проявилась у поезії Тан Єпін  (唐业平), І Лей (伊蕾), Ван Сяобі (王小妮) та ін. 

Отже, нова поезія вивільнила пригнічену жіночу свідомість і 

продемонструвала приховані страхи та сподівання жінок. У прозі подібні процеси 

набули яскравого втілення лише у 1990-ті роки, втім, уже в середині 1980-х вони 

з’являються у прозі Ван Аньї (王安忆), Тє Нін (铁凝), Цань Сюе (残雪, справжнє 

ім’я Ден Сяохуа, 邓晓华), Чжан Канкан та ін. Спільною рисою творчості цих 

письменниць, за слушною думкою Чень Сяоміна, є злиття особистісного жіночого 

чуттєвого досвіду з історичним контекстом і в такий спосіб продукування нового 

художнього змісту [362, с. 400]. Серед інших вирізняється доробок Цань Сюе, що 

є яскравим зразком авангардної прози з особливою репрезентацією ґендерного 

конфлікту. Письменниця вибудовує художній світ власних фантазій як модель 
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відмежування від зовнішнього світу. Останній є маскуліноцентричним простором, 

сповненим небезпеки для жінки. Усі героїні Цань Сюе прагнуть уникнути 

зовнішніх загроз, ховаючись у глибинах власного внутрішнього світу мрій і 

марень. Саме з їх допомогою жінки руйнують реальний світ чоловічої влади. Така 

модель простежується у новелах Цань Сюе «Хатинка на горі» (《山上的小屋》, 

1985), «Бик» (《公牛》, 1985) , повістях «Стара мандрівна хмарина» (《苍老的浮

云》 , 1989), «Вулиця з жовтої глини» (《黄泥街》 , 1985) тощо. Китайські 

літературознавці зазначають вагомий внесок Цань Сюе у формування жіночого 

стилю письма. Так, Чень Сяомін зауважує, що жіноча свідомість письменниці 

пов’язана не із суспільними подіями, а з «революцією художнього слова». 

Послуговуючись засобами індивідуалізованої мови та дивовижної жіночої 

чуттєвості авторка «спростовує традиційний “фалоцентрич-ний” жіночий досвід» 

[362, с. 402]. Му Хоуцінь додає, що стиль письма Цань Сюе відповідає критеріям 

«ірраціональності, нелогічності, смислової розірваності», які свого часу висунула 

французький теоретик фемінізму Л. Іріґарай [472, с. 61]. Яскравою ілюстрацією 

цієї думки є, зокрема, психологічний символізм концепції «страху» в оповіданні 

«Хатинка на горі» [82; 83] та рецепція екзистенційних мотивів Ф. Кафки в 

оповіданні «Старий цикада» [89; 107]. 

З іншого погляду відтворюють особливості жіночого буття Тє Нін і Ван 

Аньї. Дослідник ґендерних особливостей сучасної китайської прози Хуан Вейлінь 

зазначає, що творчість цих письменниць демонструє два способи осмислення 

жіночого буття і жіночої свідомості: Тє Нін – крізь призму культурно-історичної 

зумовленості, а Ван Аньї – із залученням «природничо-наукового» аналізу [392, 

с. 316]. Показовими творами Тє Нін є оповідання «Агов, Сянсюе» (1982), повісті 

«Червона сорочка без ґудзиків» (《没有纽扣的红衬衫》, 1983), «Сніп соломи» 

(《麦秸垛》, 1986), «Квіти бавовни» (《棉花垛》, 1988),  «Навпроти» (《对面》, 

1993), романи «Трояндова брама» (《玫瑰门》, 1988),  «Жінка в купальні» (《大

浴女》 , 2000) тощо. В ранньому оповіданні «Агов, Сянсюе» письменниця 



168 

 

 

засобами реалістичного письма досліджує зміни у свідомості сільської дівчини як 

наслідок проникнення цивілізації у найвіддаленіші райони Китаю. Особистісне 

становлення героїні відбувається у процесі прийняття нової системи цінностей. 

Ідеалізований образ Сянсюе втілює віру в успішну соціалізацію дівчат, які не 

втратили органічного зв’язку з національними традиціями [85]. Сільська тематика 

розвивається у повістях «Сніп соломи» та «Квіти бавовни», де письменниця 

розмірковує над особливостями національної психології, традиційного способу 

життя та первинних жіночих інстинктів, які зрештою згубно впливають на 

свідомість сучасної жінки, деформуючи її характер. Тє Нін вже не прагне 

ідеалізувати героїнь, натомість намагається з’ясувати витоки трагізму жіночої 

долі після державного санкціонування «свободи» та «рівних з чоловіком 

можливостей» для жінок. 

Ця ж проблема висвітлена і в романі «Трояндова брама». Назва твору – суто 

китайська за семантикою і образністю метафорою жіночої долі. Тє Нін 

намагається переосмислити і переписати «історію жіночого звільнення», де 

ґендерна політика маоїстського періоду – подібно до традиційної марґіналізації 

жіночих ролей – призводить до руйнування природних якостей жінки, 

унеможливлюючи її справжню самореалізацію. В романі представлена низка 

трагічних і жахливих жіночих персонажів, яких у сучасній критиці називають 

«божевільними». Метафора божевілля у тексті Тє Нін відтворює «процес 

примусового “виліплювання” жінки»  [407, с. 38]. Головна героїня Си Івень (司漪

纹 ) переживає усі історичні катаклізми ХХ ст. – від руху «4 травня» до 

«культурної революції». Весь час вона марно намагається взяти участь у 

соціальній діяльності та здобути визнання як суб’єкт історії. Після постійних 

поразок і втрат вона змушена повертатися до традиційних родинних ролей. 

Псевдозвільнення жінки у творі Тє Нін спричиняє вади характеру головної героїні 

і згубно впливає на її долю. Си Івень переживає на власному досвіді жорстокість і 

приниження, однак бере їх на озброєння у стосунках із жінками молодшого 

покоління. Як зазначають китайські дослідники Вань Менцюнь та Лі Сюемей, 
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письменниці вдалося показати витоки трагізму жіночої долі: з одного боку, жінки 

визнають, що жорстокість від початку криється у традиційній культурі та 

феодальних пережитках суспільства, з іншого ж – історична інертність 

пригнічуваних жінок пов’язана з їхньою душевною і тілесною залежністю від 

чоловіків [499, с. 31].  

У 1990-ті роки Тє Нін дещо послаблює історико-культурну мотивацію 

жіночої теми, концентруючись на психології сучасної жінки крізь призму 

міжстатевих взаємин. Особливої уваги заслуговує повість «Навпроти», де 

письменниця моделює чоловічий погляд на таємний світ жіночого приватного 

життя, і в такий спосіб досліджує психологію обох статей. Оповідь ведеться від 

імені головного героя, котрий підглядає за жінкою, що живе навпроти, і розкриває 

таємниці її пристрастей. Втручання героя у приватний простір жінки призводить 

до її самогубства. Ця повість привернула увагу критиків-феміністок, які 

розгледіли у ній засудження чоловічого «вуайєризму», що призводить до 

трагічних наслідків [387, с. 68]. Утім, важливішим видається розкриття 

внутрішніх суперечностей сучасної жінки, які позбавляють її можливості бути 

собою. Так, Ян Цзінцзянь зауважує, що жінка у творі Тє Нін ховається від 

публічної уваги, закоріненої в суспільні, історичніта культурні обставини. Героїня 

потребує душевної свободи і тілесного розкріпачення, однак життя знову 

примушує її грати роль, «і не лише роль самої себе, але й певної жінки» [цит за: 

387, с. 68]. На заваді остаточному звільненню все ще стоять загальновизнані 

ґендерні стереотипи. Отже, враховуючи неуникний вплив на жіночу долю 

історико-культурної традиції, Тє Нін здійснює глибокий аналіз психології 

сучасної китаянки. 

Вагомий внесок у розвиток жіночої прози зробила Ван Аньї, яка з’явилася 

на літературній арені наприкінці 1970-х років. Проблемно-тематичний і 

стильовий діапазон її художнього доробку досить широкий. Професор Чень 

Сяомін зазначає, що майстерність письменниці в різних літературних напрямах 

виявляється не у сміливих експериментах, а у стриманості [362, с. 404]. Ідеться 
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про здатність Ван Аньї розгледіти у кожному новому явищі характерну 

особливість («родзинку») і втілити у власному ідіостилі. Скажімо, її ранні повісті 

«Селище Далючжуан» (《大刘庄》, 1984) і «Селище Сяобаочжуан» (《小鲍庄》, 

1984) китайські вчені відносять до літератури «пошуків коріння». Прикметно, що 

у текстах відсутні містичні образи, дивовижні події, багатошарові символи, 

властиві класичним зразкам цього напряму – китайської моделі магічного 

реалізму. Особливістю творення художньої дійсності Ван Аньї, за 

спостереженням Д. Львова, є поєднання глибоких знань китайської культури та 

народних звичаїв із особистим досвідом перебування у сільській виробничій 

бригаді [162, с. 134]. Письменниця приділяє увагу найдрібнішим деталям 

сільського буття: описує звичаї та традиції, переповідає давні легенди (зокрема 

про Юя, який приборкував повінь), використовує народні пісні хуагусі, а також 

вживає фразеологізми та просторіччя. За слушним висновком Д. Львова, усталені 

вирази «додають повісті мелодійності живої розмовної мови» і втілюють «певний 

культурний код» [162, с. 123]. Саме в такий спосіб, на нашу думку, письменниця 

реставрує у сучасному житті селян  першооснови буття китайської нації.  

Творчі пошуки Ван Аньї у 1990-ті роки втілились у повісті «Дядькова 

історія» (《叔叔的故事》, 1995), в якій авторка у постмодерністському дискурсі 

осмислює образ митця. Вона вдається до ґендерної інверсії, розповідаючи від 

імені літератора-початківця, який прагне написати історію життя «дядька» – 

письменника старшого покоління.  Особливістю твору Ван Аньі є, на наш погляд, 

осмислення постмодерністської гри крізь призму традиційного концепту мяньцзи 

( 面子 ) –  соціального «обличчя» / репутації. За визначенням М. Спєшнєва, 

«мяньцзи – це те, що суспільство видає індивіду, якщо його вчинки правильні» 

[220, с. 132]. Тож, дядько у повісті Ван Аньї прагне повернути мяньцзи – 

репутацію «зразкового письменника», втрачену в період «культурної революції». 

Він грає багато різних ролей – наставника, переможця, генія, спокусника, – 

намагаючись позбутися ганебного досвіду приниження та «героїзувати» своє 
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минуле в автобіографічному романі. Однак усі зусилля старого письменника 

сходять нанівець. Молоде покоління сприймає соціальні маски як ігрові / 

бутафорні і не визнає дядька духовним наставником. Письменник-початківець 

намагається перетворити історію дядькового життя на матеріал для 

«виліплювання» власного мяньцзи (створення власної версії «зразкового 

письменника»). Однак у контексті тотальної втрати віри в ідеали (непорушну 

істину) написати роль «зразкового митця» і зіграти її вже неможливо [детальніше 

див. 86, с. 261–267]. Ґендерна інверсія послаблює фемінний дискурс повісті, 

переставляючи акценти на сутність вдаваної та спражньої творчості. 

Загалом жіноча тема активізується у прозі Ван Аньї з виходом у світ 

трилогії «Кохання» (до якої увійшли повісті «Кохання у диких горах»,《荒山之

恋》 , 1986, «Кохання у маленькому місті»,《小城之恋》 , 1986,  «Кохання у 

прекрасній долині»,《锦绣谷之恋》, 1986), повісті «Вік на варті» (《岗上的世

纪》, 1989), романів «Правда й вигадка» (《纪实与虚构》, 1993), «Пісня вічної 

скорботи» (《长恨歌》, 1995), «Я кохаю Біла» (《我爱比尔》, 1996) тощо. 

У ранніх повістях трилогії «Кохання» Ван Аньї досить сміливо розробляє 

тему фізичної зваби і статевого потягу. В такий спосіб вона досліджує природу 

чоловіка й жінки, їхнє первинне єство і спадкоємні особливості. За 

спостереженням китайських дослідників Ван Чжен і Сяо Хуа, чуттєве кохання у 

творах Ван Аньї – це лише «зовнішня форма метафори, її ж внутрішній зміст – 

неконтрольована людська природа, а також сила спротиву людським бажанням, 

яку не можна виміряти» [517, с. 232] (детальніше див. у параграфі  3.2.3). 

1993 року виходить друком автобіографічний роман Ван Аньї «Правда й 

вигадка», в якому письменниця тісно переплітає події власного життя з історією 

роду. В центрі уваги – стосунки між жінками різних поколінь, що відображають 

альтернативний погляд на історію сім’ї. Ван Аньї засобами суб’єктивної нарації 

інкорпорує жіночі долі у «велику історію», дегероїзуючи її. Ця тема 

поглиблюється в романі «Пісня вічної скорботи», що належить до шанхайського 
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циклу. Письменниця відтворює історію життя головної героїні Ван Ціяо (王琦瑶) 

як розгорнуту метафору жіночої долі (на це вказує і назва – алюзія на поему 

відомого танського поета Бо Цзюйі «Пісня вічної скорботи», 白居易《长恨歌》). 

Ґендерні стосунки в романі представлені як взаємодія двох різних, проте 

взаємозалежних, світів – «маленького» жіночого і «великого» чоловічого. 

Головна героїня усвідомлює, що «цей маленький світ підпорядкований тому 

великому» [501, с. 84]. Перебіг чоловічої історії породжує спокуси для жінок і 

зрештою руйнує їхнє життя. На думку Чень Сяоміна, в романі Ван Аньї криється 

глибока ідея, пов’язана із збудженням і притамуванням жіночих бажань: 

«виявлення бажань згубно впливає на жіночу долю, а їх тамування формує закони 

жіночого буття; непорушність цих законів і є трагедією жінки» [362, с. 407]. 

Донині роман «Пісня вічної скорботи» залишається одним з найвідоміших творів 

Ван Аньї, привертаючи увагу китайських і зарубіжних літературознавців [162; 336; 

454; 512; 515]. Підсумовуючи значення доробку Ван Аньї і Тє Нін, китайські 

дослідники слушно зауважують, що заглиблення в історико-культурний матеріал 

не дало можливості письменницям остаточно відійти від «великого» наративу (宏

大叙事 ), тому жіночий стиль їхніх текстів, утворений засобами «злиття», є 

прихованим і замаскованим [499].  

Докорінні зміни в літературі відбуваються у 1990-ті роки, коли на сцену 

виходить нове покоління письменниць, серед яких Чень Жань (陈染), Лінь Бай (林

白, повне ім’я Лінь Байвей, 林白薇), Сюй Сяобінь (徐小斌), Хун Їн (虹影) та ін. 

Ма Чуньхуа розглядає творчість цих письменниць як завершальне і показове 

явище другого періоду розвитку жіночої літератури, зосередженої на осмисленні 

унікальності жіночої особистості. Дослідниця вказує, що саме у цей час цілковито 

проявляються особливості жіночого письма та прагнення письменниць 

реставрувати жіночу «духовну спадкоємність», створити новий міф про жінку та 

протиставити жіночий культурний дискурс традиційній патріархатній культурі 

[462, с. 23]. Втім, названі особливості переконують більшість китайських 
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дослідників [392, с. 327−340; 405, с. 82−91; 488, с. 27−31], що 1990-ті роки – це 

якісно новий період жіночої літератури, зумовлений розвитком ринкової 

економіки та споживацького суспільства, а також позначений упливом глобаліза-

ційних процесів. Ми погоджуємося з останньою позицією як більш переконливою. 

Сучасна китайська представниця феміністичної критики Сунь Ґуйжун [488, 

с. 27−31] здійснила ретельний аналіз історичної та культурної спричиненості 

розвитку жіночої літератури 1990-х років. Серед іншого вона вирізняє 

особливості вияву феміністичного дискурсу в культурі. По-перше, 

демонструється «фемінний присмак» (“女人味”) у жіночому способі життя, тобто 

у процесі економічної конкуренції з чоловіками жінки змушені по-новому 

осмислювати власні принади (насамперед − красу), а також переоцінювати роль 

кохання і шлюбу. По-друге, констатується поява «постфеміністичного» дискурсу 

у постмодерній споживацькій культурі. Варто зазначити, що вживання терміна 

«постмодернізм» ( 后现代主义 ) щодо явищ китайської літератури дотепер 

викликає дискусії в літературознавчих колах (як китайських, так і зарубіжних), 

оскільки китайські художні творі не повністю відповідають критеріям цього 

напряму, висунутим західними теоретиками І. Гассаном, Д. Фоккема та ін. Ми 

згідні з висновками російської дослідниці К. Завідовської про те, що явища 

китайської літератури 1990-х років, котрі відносять до постмодернізму, варто 

оцінювати методом «від протилежного», тобто вони є не такими, що належать 

«напряму політизованого реалізму, а такими, що шукають альтернативи власному 

дискурсу, детермінізму, передзаданості, раціоналізму як основним засадам 

“нового Просвітництва”» [67, с. 41–42]. Перелічені особливості, на наш погляд, 

відповідають основним характеристикам постмодерного дискурсу, який 

передбачає варіативність стратегій художнього вираження в національних 

літературах, і передусім – східних.  

Особливості китайського постфеміністичного мислення породжені такими 

явищами сучасної культури, як її «вульгаризація», «індивідуалізм» і 

«деморалізованість». Таким чином, знецінюється раніше постульована жіноча 
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незалежність (独立), сила духу (自强), войовничість (个人奋斗) та авторитет у 

суспільстві. І зрештою відбувається популяризація ідеї «всебічного визволення» в 

контексті глобалізації. Цей новий тип жіночого визволення визначає Сунь Ґуйжун, 

протиставляючи його політичному й культурному визволенню 1980-х років. 

Ідеться про реабілітацію тілесності: виявлення тіла та його розкріпачення 

засвідчують остаточне і повновартісне «звільнення жінки» (女性解放). Жінка 

усвідомлює своє єство шляхом пізнання власного тіла, вона по-новому оцінює 

себе, а також повертає втрачене або нівельоване раніше власне «Я». Це значно 

вплинуло на формування наративних стратегій жіночого письма. У 1990-ті роки 

творча інтелігенція Китаю активно знайомиться з теоріями західного фемінізму, а 

також охоче залучає їх до аналізу китайської літератури від давнини до 

сьогодення. Це своєю чергою позначається на розвитку літератури, зокрема на 

маніфестації в художніх творах нового жіночого світосприйняття. 

Зазначені особливості дають підстави Хуан Вейлін визначити три основні 

риси жіночої прози письменниць нового покоління (зокрема Чень Жань і Лінь 

Бай). По-перше, жіночі твори демонструють теоретично обґрунтований погляд на 

жіночу свідомість, а також досвід і чуттєвість, які відрізняються від чоловічих; 

по-друге, оповідь зосереджена на зображенні жіночого приватного життя поза 

суспільними процесами, а отже, нове «індивідуалізоване письмо» (个人化写作) 

чітко відмежовується від прози з домінантною соціальною проблематикою; по-

третє, під впливом західних теорій фемінізму та західної жіночої літератури нова 

проза репрезентує яскраво виражену розкріпачену жіночу свідомість [392, с. 327]. 

Визначальними рисами жіночого письма стає його індивідуалізація (个人化

写作 або 私人化写作) і тілесність (身体写作 або 躯体写作). Література виходить 

за межі унормованості, тому кожна з письменниць пропонує власну концепцію 

жіночої екзистенції, для вираження якої добирає відповідні художні форми. 

Загальновизнаними класиками нового жіночого «індивідуалізованого письма» є 

Лінь Бай і Чень Жань. Свою концепцію жіночої суб’єктивності Лінь Бай 
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висловлює у ранній повісті «З коханими не розлучайтесь» (《同心爱者不能分

手》, 1989) і повторює у формі епіграфа в романі «Війна одиначки» (《一个人的

战争》, 1994): 这个女人在镜子里看自己，既充满自恋的爱意，又怀有隐隐的自虐

之心。任何一个自己嫁给自己的女人都十足地拥有不可调和的两面性，像一匹双

头的怪兽。Споглядаючи себе у дзеркалі, жінка переймається нарцисичною 

самозакоханістю, але водночас відчуває приховану відразу до себе. Кожній жінці, 

котра одружується сама із собою, властива непримиренна подвійність натури – 

вона як чудовисько із двома головами [433, с. 1]. «Одруження із собою» є 

своєрідною метафорою самозаглиблення жінки, можливістю уникнути 

травматичного досвіду стереотипних ґендерних стосунків. Чоловічий світ у прозі 

Лінь Бай здебільшого примарний і невизначений, основна увага письменниці 

зосереджена на внутрішніх протиріччях жіночої психології. Лінь Бай пише 

своєрідну жіночу сповідь, яка приголомшує відвертістю змалювання подробиць 

приватного життя, а саме: лесбійські зв’язки, жіночий нарцисизм, насильство, 

вагітність, аборти тощо. Тілесне письмо стає невід’ємною частиною зображення 

складного й суперечливого жіночого світу.  

Лінь Бай вважає, що «індивідуалізоване письмо» має ґрунтуватись на 

особистому досвіді та індивідуальній пам’яті автора. Засобами такого письма із 

пам’яті вивільняється особистий сексуальний досвід, табуйований суспільною 

свідомістю. Його сенс «у національному та політичному колективному дискурсі 

виявляється марґінальним і чужим, <…> що й визначає його унікальність». Таким 

чином, «індивідуалізоване письмо – це справжній потік життя, це злети і падіння 

індивідуальних почуттів та думок, пам’яті та уяви, душі й тіла; у цих злетах 

людська особистість досягає раніше незнаної свободи» [434, с. 316]. 

Свою інтерпретацію «індивідуалізованого жіночого письма» пропонує і 

Чень Жань. Особливості її творчого методу пов’язують із захопленням 

письменницею теоріями психоаналізу. Чжан Хао вбачає унікальність доробку 

Чень Жань у тому, що авторці вдається заглибитись у таємниці внутрішнього 
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світу героїнь. Вона поєднує в собі іпостасі аналітика й об’єкта аналізу. Шляхом 

вивчення власного «Я» письменниця розкриває сутність людини і вдається до її 

нової інтерпретації. Це, на думку Чжан Хао, наповнює твори мисткині 

філософським сенсом [558, с. 200]. Чень Жань приділяє ретельну увагу 

відтворенню невротичних станів жіночої психіки. Авторка переосмислює 

«фалоцентричну» концепцію З. Фройда і шукає причини жіночих душевних 

розладів в особливостях розвитку суспільства та культури [558, с. 184]. 

Письменниця руйнує суспільні стереотипи, показуючи природу жінки у 

різноманітних свідомих та несвідомих проявах, зокрема через комплекси 

нарцисизму, лесбійства тощо.  

Твори Чень Жань вражають непередбачуваністю тем, мотивів, образів, 

стилю в цілому. Класик сучасної китайської літератури Ван Мен називає прозу 

письменниці загадковою, втаємниченою, невротичною, вбачаючи її унікальність у 

поєднанні «піднесеної незбагненності» китайської моделі мислення із 

«потужністю й абсурдністю» сучасної західної моделі [509]. Вплив західної 

культури на творчість Чень Жань не заперечують й інші дослідники, відзначаючи, 

зокрема, її суголосність із творами яскравих письменниць-феміністок Вірджинії 

Вулф [460] та Марґеріт Дюрас [490]. Однак західний матеріал лише розширює й 

урізноманітнює «територію пошуків та експериментів» китайської письменниці, 

яка все сприймає в індивідуальному баченні. Професор Пекінського університету 

Дай Цзіньхуа підкреслює, що творчий процес для Чень Жань – це постійний 

аналіз, предметом якого є вона сама, її власний досвід, фантазії, міркування. Тому 

її тексти – це безперервний діалог із собою, що виливається у «блукання 

лабіринтами поміж змістом і словом» [371]. У таких лабіринтах уява письменниці 

піддає деструкції та трансформації загальновідомі мотиви й образи. Наприклад, у 

повісті «Шум в іншому вусі» (《另一只耳朵的敲击声》, 1995) постають жіночі 

візії на мотиви творчості Ван Гога: 我坚信，梵·高的那只独自活着的谛听世界的

耳朵，正在尾随着我，攥在我的手中。他的另一只耳朵肯定也在追求这只活着的
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耳朵。我只愿意把我和我手中的这只耳朵葬在这个亲爱的兄弟般的与我骨肉相

关、唇齿相依的花园里。那只滴血的耳朵依然在我心中尸骨未寒。我不爱长着这

只耳朵的怪人，我只爱这只纯粹的追求死亡和燃烧的怪耳朵，我愿做这一只耳朵

的永远的遗孀。Я впевнена, що вухо Ван Гога, яке існує самостійно, слухаючи 

світ, наразі йде за мною, я стискаю його у своїй долоні. Друге ж вухо неодмінно 

прагне бути разом із цим. А я лише хочу поховати себе із вухом, яке тримаю в 

руці, у цьому милому, рідному, як брат, садку. Те скривавлене вухо дотепер 

зостається у моєму серці, наче ще теплий мрець. Я зовсім не кохаю дивака, якому 

належить це вухо, я лише люблю саме вухо, що прагне смерті і спалення, я хочу 

навіки стати його вдовою [353, с. 254−255]. 

Чень Жань обстоює власне бачення ґендерної природи людини, що 

виявляється в її «трансґендерній свідомості» (超越性别意识). Сутність останньої 

письменниця знаходить у трьох явищах: коханні, творчості і природі досконалої 

людини. «Справжнє кохання, − говорить Чень Жань, − міститься понад ґендерним 

розмежуванням. <…> Домінантне гетеросексуальне кохання зрештою зазнає 

краху, і з його руїн постане трансґендерна свідомість» [352, с. 101]. Ця ідея 

складає підґрунтя мотиву одностатевого кохання (переважно жіночого) у романі 

«Приватне життя» (《私人生活》, 1995), повістях «Вип’ємо з минулим» (《与往

事干杯》, 1991), «Немає місця для прощання» (《无处告别》, 1992), «Розкол» 

(《破开》, 2001) тощо. Чень Жань також звертається до ідеї поєднання чоловічої 

та жіночої складової у свідомості видатних людей, яку пропонує В. Вулф у праці 

«Власний простір». Чень Жань переконана, що письменник у своїх думках і 

почуттях може досягнути вичерпності зображуваних явищ лише за умови 

поєднання в його духовному світі чоловічого та жіночого первнів. Зрештою 

китайська мисткиня погоджується, що видатні особистості оцінюють здібності 

інших людей незалежно від статі, інакше – не уникнути поверхневих суджень 

[352, с. 103]. Як бачимо, «трансґендерна свідомість» стає письменницькою 

стратегією Чень Жань. Китайський ґендеролог Цзін Хе переконливо доводить, що 
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ідея «трансґендерної свідомості» відображає сутність фемінізму постмодерного 

періоду (інакше кажучи, постфемінізму), який прагне деконструювати бінарну 

опозицію «чоловік – жінка» та замінити існуючий у літературному мейнстримі 

«великий» наратив на оповідь, що відображає множинність та різноманіття 

суб’єктивного досвіду. На відміну від постфеміністського акцентування на 

тілесному письмі, Чень Жань апелює до «індивідуалізованого письма», оскільки 

«трансґендерна свідомість» відображає «екзистенційну тривогу письменниці 

щодо сенсу життя у відчуженому сучасному суспільстві» [313, р. 97]. 

Особливий внесок у розвиток жіночої прози 1990-х років зробила Сюй 

Сяобінь, творчість якої привертає увагу своєю здатністю відтворювати 

психологічне буття сучасної жінки у тісному зв’язку із буттям цілої нації. Її твори 

вирізняються оригінальним поєднанням історичної правди та химерних ілюзій, 

яскравих реалістичних образів та підсвідомих рефлексій, архаїчних символів і 

несподіваних асоціацій. Письменниця відверто зізнається, що в її розумінні 

«художня творчість – це прекрасні фантазії людства на кшталт прориву до небес 

та зречення реального буденного світу» [531, с. 365]. 

Сюй Сяобінь приховує містичну природу своїх героїв за соціальними та 

родинними ролями. Таємниця в її художньому світі слугує основою 

характеротворення – найбільше це стосується жіночих персонажів. Творча манера 

письменниці наближає її до представників латиноамериканського магічного 

реалізму. З огляду на це, у китайській літературній критиці Сюй Сяобінь часто 

називають «відьмацькою» авторкою (“巫女”作家) [333] або письменницею, що 

творить «сучасних відьом» [421]. Це простежується у романах «Забуті сни 

Дуньхуана» (《敦煌遗梦》， 1994), «Перната Змія» (《羽蛇》，1998), повістях  

«Містичний сад» (《迷幻花园》，1995), «Зодіакальний знак риби» (《双鱼星

座》，1999), оповіданні «М’янмарський нефрит» (《缅甸玉》，1995) тощо. 

Ґендерний дискурс у творчості Сюй Сяобінь виявляється у прагненні осягнути 

глибини жіночої психології, показати містичний зв’язок жіночої душі з долею, і 
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зрештою створити новий міф про жінку [362, с. 417−418]. Сюй Сяобінь моделює 

образ сучасної китаянки, з урахуванням різноманітних кодів національної 

ідентичності та власного розуміння психології сучасної жінки [детальніше про це 

йдеться у наших розвідках: 89; 106].  

Містична складова психології сучасної китаянки привертає увагу й іншої 

яскравої письменниці – Хун Їн (虹影). У низці оповідань, повісті «Компроміс 

заради ніжності» (《你一直对温柔妥协》 , 1994),  романах «Голодна донька» 

(《饥饿的女儿》, 1997), «Крик павича» (《孔雀的叫喊》, 2003), «Шанхайський 

князь» ( 《上海王》 , 2004) тощо авторка з неприхованою відвертістю та 

автобіографічним документалізмом порушує теми жіночої природи / ідентичності, 

любові й сексу, страждань та смерті в контексті історичних подій другої половини 

ХХ ст. Містична складова її творів – це вигадливе плетиво смислів на різних 

рівнях тексту – від структурного до символічного, – що дозволяє мисткині 

зазирнути за межі раціонального і поглянути на проблеми жіночого буття у 

фокусі гіпертрофовано чутливої жіночої психіки [79, с. 222–224]. 

Наприківнці 1990-х років з’являється «нова літературна генерація» (“文学新

人类”) або генерація письменниць «постсімдесятих» (ті, хто народились у 70-ті 

роки ХХ ст.), представлена яскравими постатями Вей Хуей (卫慧, справжнє ім’я 

Чжоу Вейхуей, 周卫慧), Мянь Мянь (棉棉, справжнє ім’я Ван Сінь, 王莘), Аньні 

Баобей (安妮宝贝, справжнє ім’я Лі Цзє, 励婕),  Вей Вей (魏微, справжнє ім’я Вей 

Лілі, 魏丽丽) та ін. Ще їх називають письменницями-«красунями» за яскраву 

зовнішність та епатажну поведінку. Їхній світогляд формується у контексті 

розвитку споживацького суспільства великих міст під впливом західної культури 

та літератури постмодерного періоду.  

Письменниці «нової генерації» вдаються до бунту й епатажу, їх надихає 

власний життєвий досвід, позбавлений ідеалів і табу. У творчому процесі авторки 

спираються лише на власні почуття й емоції, відтворюючи їх засобами тілесного 
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письма. Мисткині змальовують близьке і зрозуміле молодому поколінню життя 

сучасного міста, яке породжує строкату реальність їхніх творів, «зібрану з уламків 

душі: самотності, радощів, смутку, небезпеки, розбещеності, романтики, сліз, 

галасу, свободи, вагання, самознищення, мрій» [526, с. 260−261]. Такий 

хаотичний потік образів, вражень і переживань часто породжує дискурс 

божевілля, яскраво відтворений, зокрема, у повісті Вей Хуей «Божевільна як Вей 

Хуей» ( 《像卫慧那样疯狂》 , 1999). Письменниця зображує божевілля як 

розгорнуту метафору жіночого буття в період стрімких соціальних змін. На 

тематичному рівні дискурс божевілля підкреслює  ірраціональну природу жінки, 

позбавлену традиційних умовностей і стереотипів: 1) божевільне кохання як 

несвідомий потяг, розшарування почуттів, імпульсивність вчинків; 2) творчість 

як стан божевільного піднесення, втілення філософії «легкості буття» 

(М. Кундера), подолання стереотипів буденності. На образно-виражальному рівні 

сповідальна нарація формує дискурс «зізнання без каяття», а модель 

сюрреалістичного поєднання довільних образів (асоціації з живописом С. Далі, 

Р. Маґрітта, М. Дюшана, Ж. Міро) відображає божевільний стан звільненої з пут 

раціоналізму свідомості жінки [92, с. 370–376].   

Творчість письменниць «нової генерації» за своєю тематикою і стилістикою 

нагадує західну літературу чикліт (Chick Lit)31; китайські дослідники, однак, не 

схильні проводити такі паралелі. Термін Chick Lit (від англ. сленгового слова 

Chick, що позначає дівчину чи молоду жінку на кшталт українського «ціпонька», 

або сленгового «чика», та Lit − скорочення від слова literature) уперше 

використали у 1995 році редактори антології американської жіночої прози Кріс 

Мазза (Chris Mazza) і Джеффрі Де Шелл (Jeffrey DeShell), давши збірнику 

іронічну назву – «Chick Lit: Postfeminist Fiction». Згодом цей термін увійшов до 

наукового обігу на позначення особливого жанру постмодерністської жіночої 

белетристики, який на межі ХХ–ХХІ ст. здобув найбільший розвиток і 

популярність у Великій Британії та США. Канони жанру визначаються романами 

«Щоденник Бріджит Джонс» Х. Філдінг, «Секс і місто» К. Бушнелл тощо. 
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У сучасних дослідженнях чикліт зазвичай розглядається як особливий жанр 

(а згодом і напрям) жіночої прози, що відтворює ідеологічну та духовну 

атмосферу і проблематику доби постфемінізму з відповідною гносеологічною 

парадигмою [194, с. 10]. У чикліт-романах змальовується повсякденне життя 

сучасних космополітичних незалежних молодих жінок, які живуть у мегаполісах, 

працюють здебільшого у царині масової інформації (журналістика, видавництва 

глянцевих журналів, PR-фірми тощо), займаються кар’єрою та перебувають в 

активному пошуку кохання [295, c. 28]. Більшість засадничих рис чикліт [322, 

c. 4−5] можна знайти і в текстах китайських письменниць-«красунь». Так, їхні 

героїні-протагоністки – представниці нового покоління, що шукає власну 

ідентичність у період остаточного краху традиційних цінностей і активного 

розвитку комерціоналізованого гедоністичного суспільства. Вони з головою 

поринають в атмосферу «міста, одержимого насолодою»: 始终占据了城市时尚生

活的绝对部分 <…> 他们像吃着欲望和秘密存在的漂亮小虫子，肚子上能发出蓝

色而蛊惑的光。Ніколи не сходять зі сцени нескінченої світської вистави <…> 

Вони схожі на яскравих світлячків, які живляться бажаннями й таємницями, 

випромінюючи блакитне сяйво спокуси [519, с. 25]. Коло їхнього спілкування 

представлене строкатою спільнотою прихильників «альтернативного» способу 

життя − від творчої еліти до відвертих марґіналів – наркоманів, гомосексуалістів, 

трансвеститів, андеґраундних рокерів, повій, сутенерів та ін. Героїні зазвичай 

представляють творчі професії – письменниці (Коко з романів Вей Хуей 

«Дівчисько з Шанхаю», 《上海宝贝》, 1999, та «Моє чань»,《我的禅》, 2004, в 

англомовному перекладі «Marrying Buddha», «Одружена з Буддою»), журналістки 

(А-Хуей із повісті «Божевільна як Вей Хуей», 《像卫慧那样疯狂》 , 1999), 

акторки та художниці (А-Хуей і Джуді з повісті «Писк метелика» 《蝴蝶的尖叫》, 

1999) тощо. Їхні професійні здобутки та перипетії приватного життя є 

відображенням нового жіночого досвіду.  
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За спостереженнями французького соціолога Ж. Бодрійяра, у 

споживацькому суспільстві неперевершеним об’єктом споживання стає тіло. Його 

«нове відкриття», супроводжуване фізичним і сексуальним звільненням, засвідчує, 

що «тіло стало об’єктом порятунку. Воно фактично замінило собою душу в цій 

моральній та ідеологічній функції» [23, с. 167−168]. Реабілітація тілесності та 

набуття нею ознак фетишу обернулося в жіночій літературі відвертим описом 

сексуальності (обох статей) та еротизму, а також інших тілесних практик, 

пов’язаних із «альтернативним» способом життя. Так, Мянь Мянь вважає свою 

творчість процесом витіснення (сублімації) болісного, афективно забарвленого 

досвіду. Зокрема вона зізнається, що у тяжкі часи юнацтва навчилася любити «усі 

понівечені душі», заради яких і взялася за перо. У такий спосіб вона позбувається 

тяжких переживань, здатних знову їй зашкодити [471, с. 153]. Тому в 

напівбіографічному романі «Цукерочка» (《糖》, 2000) авторка звертається до 

різноманітних виявів страшного і «божевільного» тілесного досвіду, як-от: 

статевий потяг, вживання наркотиків та алкоголю, гомосексуальні зв’язки, тілесні 

ушкодження і навіть суїцидальні спроби. Тілесні випробування стають шляхом до 

визначення власної ідентичності (жіночої, соціальної, національної тощо). 

Відверта маніфестація раніше приховуваних тілесних практик дає можливість 

молодим письменницям окреслити простір самовизначення жінки не лише у 

традиційному протистоянні владним засадам патріархату, але й у переживанні 

множинності і варіативності ґендерних стосунків та ролей. Письменниці «нової 

генерації» перетворюють тіло на інструмент пізнання світу і спосіб вербального 

самовираження. Відомий вираз Е. Сіксу «жінка повинна писати тілом» набуває у 

текстах китайських письменниць прямого значення. Так, Вей Хуей, описуючи 

творчий процес своєї героїні з роману «Дівчисько з Шанхаю», говорить: 我一直认

为写作与身体有着隐秘的关系。在我体形相对丰满的时候我写下的句子会粒粒都

短小精悍，而当我趋于消瘦的时候我的小说里充满长而又长，像深海水草般绵柔

悠密的句子。Я переконана, що творчість і тіло тісно пов’язані. Варто мені 
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трохи погладшати, як написані речення стають лаконічними і змістовними, а 

коли починаю худнути, – у моїх романах з’являються довгі плутані фрази, 

протяжні, наче морські водорості [519, с. 73]. 

На творчості письменниць-«красунь» дедалі більший вплив справляє масова 

свідомість та мотивація комерційним успіхом. Однак, на думку Ма Чуньхуа, 

молоді авторки відіграють особливу роль у розвитку постфеміністичного 

дискурсу жіночої літератури, який ґрунтується на розумінні «загальнолюдської» 

природи жінки [462, с. 27]. Смислове поле цієї літератури почасти окреслюється 

теорією «трансґендерної свідомості», яка трансформується в ігровому дискурсі 

постмодерного світосприйняття. Письменниці виходять за межі суперечок про 

ґендерну рівність або специфіку. В їхній свідомості залишаються стереотипні 

уявлення про «правильні» моделі ґендерних ознак та ролей, які, проте, втрачають 

свою однозначність. У суспільному просторі нового fin de siècle ґендерна 

парадигма неймовірно ускладнюється, виходячи далеко за межі бінарної системи 

«жінка – чоловік». Тому в жіночій літературі відображається сукупність квір-

ідентичностей: гомосексуалізм (найбільше – лесбійство), трансґендерність, 

транссексуальність, трансвестія, бісексуалізм тощо. У такий спосіб «нова 

генерація» письменниць «кидає виклик домінуванню гетеросексу-альних 

стосунків і двополюсної системи маскулінності – фемінності» [462, с. 27].  

Усі наведені характеристики вказують на суголосність творчості китайських 

письменниць-«красунь» західній літературі чикліт. Утім, існують і помітні 

розбіжності. Зокрема, чикліт-романи відносять до «формульної» літератури [295, 

с. 29; 194, с. 13], тобто такої, що бере за основу популярні, часто архетипні, 

формули, які виявляються на різних рівнях тексту: в зображенні головних і 

другорядних персонажів, у структурі сюжету, у використанні поетикальних 

засобів тощо. Американський дослідник масової літератури Джон Дж. Кавелті 

визначає літературну формулу як «комбінацію, або синтез, низки специфічних 

культурних кліше і більш універсальних оповідних форм та архетипів» [296, p. 6]. 

Учений обстоює думку, що літературна стандартизація лежить в основі художньої 
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комунікації: «загальноприйняті стуктури особливо важливі для створення 

формульної літератури, вони відповідають запитам читачів, письменників і 

посередників між ними» [296, p. 10]. Дж. Кавелті спростовує упереджений погляд 

на таку літературу та зневажливе ставлення до стандартизації. Він доводить, що 

використання формул не стоїть на заваді індивідуальній творчості та втіленню 

оригінальних ідей письменника. Навпаки – ефективність розкриття конвенційної 

формули та здатність митця привернути увагу читацької аудиторії залежить від 

того, наскільки унікальною й оригінальною є авторська версія формули. Кавелті 

зазначає, що «якість індивідуальної творчості залежить від спромоги автора 

віднаходити нові типи містифікацій у межах раціоналізму первинної формули» 

[296, p. 10]. Цей процес відбувається завдяки використанню двох основних 

художніх прийомів: «Уміння дати “нове життя” стереотипам та здатності 

змінювати сюжет і обставини дії, не виходячи за межі формули» [296, p. 10]. На 

нашу думку, такими прийомами послуговуються і представниці чикліт. Загалом, 

продуктивною у британських романах цього типу є така сюжетна схема: «втрата / 

розлука з коханим / первинна самотність героїні – зустріч із Чоловіком Мрії 

(щасливий фінал)» [194, с. 15]. Формульність дає підстави говорити про 

приналежність чикліт до масової розважальної літератури на противагу 

«міметичній» (високій). Не заперечуючи цього, ірландський дослідник Б. Байкан 

(як і Кавелті) зазначає, що формульність не свідчить про вади чикліт, а мисткині 

вдало змінюють усталені схеми, пристосовуючи їх до власних запитів [295, с. 29], 

зокрема долучаючи ігровий іронічний дискурс.  

Твори китайських письменниць «нової генерації» також пов’язують із 

розвитком комерційної масової літератури, яка вимагає від авторок орієнтації на 

смаки масового читача [525, с. 31]. Однак китайські дослідники не вбачають у них 

формульної основи, підкреслюючи індивідуалізм творчої манери письменниць та 

унікальність репрезентованого ними жіночого досвіду. Так, Сюй Цзє зазначає, що 

у 1990-ті роки розвиток китайської жіночої літератури сягнув періоду яскраво 

вираженого «індивідуалізованого» письма, підчас якого авторки осмислюють 
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індивідуальний світ у системі індивідуального бачення [534, с. 26]. Предметом 

зображення стає згадувана вище «альтернативна» спільнота, яка в китайській 

критиці отримала назву лінлеї (від 另 类  – «не такий, як усі, дивний»). 

Письменниці відкривають завісу життя марґіналів, де усі соціальні конфлікти 

максимально загострюються, породжуючи дух опору і протесту. У цьому 

середовищі відсутні будь-які обмеження, табу і «здоровий глузд», вони 

підкоряються первинним інстинктам, поринаючи в атмосферу божевілля, хаосу, 

руйнації, протиставляючи себе «звичайному», «поміркованому», «здоровому» 

загалу [534, с. 26]. З огляду на це, творчість письменниць «нової генерації» 

визначається в Китаї як «література іншого типу» (另类文学) [525; 534] (у працях 

американських синологів зустрічається назва «Glam Lit writers», або glamorous 

writers [311, p. 415]). Така особливість відрізняє її від західної чикліт, де яскраві 

та своєрідні героїні здебільшого є варіативним витвором стандарту глянцевих 

журналів і не протиставляють себе широкому загалу. Втім, на нашу думку, не 

варто категорично заперечувати наявність стандартизації у прозі китайських 

письменниць-«красунь», оскільки цей принцип, за Дж. Кавелті, лежить в основі 

художньої комунікації масової літератури. Формульність у творах Вей Хуей, 

зокрема, проявляється на образно-мотивному рівні. Письменниця часто 

звертається до традиційного мотиву «подорожі на захід» і використовує 

стереотипні уявлення сучасних китаянок про «західного чоловіка». Її героїні 

(наприклад, Коко з романів «Дівчисько з Шанхаю» та «Моє чань») поринають у 

любовні стосунки з різними чоловіками, а потім порівнюють культурно-

психологічні особливості коханців зі Сходу і Заходу (ці романи дещо нагадують 

західну Erotica Chicklit). Однак у просторі буття, змодельованому письменницею, 

присутні елементи «безладу, двозначності <…> й обмеженості» реального світу 

(фінал зазвичай відкритий, без happy end), що, за теорією Дж. Кавелті, є ознаками 

міметичної літератури [296, p. 13]. Отже, можна припустити, що творчість 

китайських жінок «нової генерації» за образно-мотивними характеристиками 
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тяжіє до західної чикліт, а за проблемно-тематичними особливостями синтезує 

ознаки масової та «високої» літератури. 

Важливо зауважити, що Е. Шовалтер розглядає чикліт серед явищ нового 

«вільного» періоду розвитку жіночої літератури (зокрема у США), який засвідчує 

необмежений вибір письменницями тем, об’єктів та засобів зображення (а отже – 

їхній вихід за межі жіночого досвіду). Такий висновок, на думку Сари Чорчвел, є 

найбільш суперечливим у працях дослідниці, оскільки «свобода вибору однієї 

жінки – це постфемінізм іншої» [297]. Е. Шовалтер також визнає, що феномен 

чикліт, попри можливості письменниць «досліджувати будь-які території», 

підносить «жіночий досвід і “жіночу літературу” на пік популярності» [331, 

p. 224]. Тому американські вчені (С. Чорчвел, Ч. Міллер), небезпідставно, на наш 

погляд, піддають сумніву появу в ХХІ ст. на теренах літературної творчості та 

споживання «безґендерного ринку» (gender-free marketplace) [297; 320]. Утім, 

певним виходом із ґендерних обмежень у літературі США стало перенесення 

акцентів із «жіночого питання» на проблеми етнічні, расові, мультикультурні, 

трансґендерні тощо, тобто активізація в літературі різноманітних форм іншості. 

Тому, за спостереженням Е. Шовалтер, на літературному ринку із чикліт починає 

конкурувати чикаліт (Chica Lit, від ісп. Chicano – «латиноамериканське населення 

на південному заході США»), тобто етнічно маркована романістика молодих 

представниць латиноамериканської спільноти. Окрім того, американські 

письменниці починають успішно працювати у жанрах, які традиційно вважалися 

чоловічими, – так з’являються жіночі варіанти вестернів. 

Проектуючи ці міркування на китайську літературу кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., доходимо висновку, що ґендерна проблематика в період глобалізації 

залишається важливою (а можливо, й домінантною) у жіночій творчості, хоча 

письменниці вдаються до окремих експериментів на жанрово-тематичному та 

образному рівнях. Зокрема, у зв’язку з пошуками жінкою шляхів до гармонії із 

собою та довкіллям посилюється національно-культурне забарвлення текстів. Так, 

Вей Хуей у романі «Моє чань» та Аньні Баобей у романі «Лотос» (《莲花》, 2006) 
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звертаються до постулатів буддизму. Йдеться не про інтерпретацію духовного 

вчення, а про особливості світосприйняття сучасної китаянки, яка шукає 

душевного заспокоєння у містично наснаженому просторі буддійських храмів на 

лоні природи. Так, героїня Вей Хуей Коко у стані розпачу й сум’яття шукає 

заспокоєння у Храмі благородного дощу на острові Путо, де вона народилася: «Ні 

шкодувань за минулим, ні тривог про майбутнє. Лише вічний спокій у 

непорушному океані часу. Безмежна чистота, в якій безслідно можуть зникнути 

усі похмурі спогади» (переклад наш – Н. І. з рос. перекладу О. Кудрявцевої) [35, 

с. 139]. Самотність як жіноча саморефлексія та долучення до «одвічної чистоти» 

святих місць описується і в романі Аньні Баобей. Її героїня – тяжко хвора дівчина 

Цін Чжао (庆昭) – шукає останнього прихистку в Тибеті. Долаючи випробування 

гірського шляху, вона усвідомлює власні сили й можливості, а також приймає 

самотність як звільнення від повсякденної метушні. Квітка лотоса (буддійський 

символ чистоти і досконалості) у тексті набуває значення кінцевої мети подорожі 

та оновлення душі героїні. Тобто в обох романах буддійські образи та локації 

постають як віддзеркалення психологічних станів жінки та спосіб усвідомлення 

власного буття. 

 Своєрідним художнім експериментом, на думку китайських учених Лі 

Шентао [417], Пань Хун [476], Ван Сюецяня [511], є роман Лінь Бай «Усе 

розквітає» (《万物花开》，2003). Письменниця прагне пережити й відтворити в 

художньому просторі «трансґендерний» досвід, ведучи оповідь від імені хворого 

сільського хлопця із пухлинами в мозку. Тяжка хвороба тут є засобом 

перетворення дійсності у свідомості героя (і самої письменниці) – у ній усі речі 

стають рівноцінними, здатними до взаємних перевтілень. У післямові до першого 

видання роману Лінь Бай так пояснює мету свого експерименту: «Працюючи над 

романом “Усе розквітає”, я насамперед прагнула задовольнити свої бажання 

потрапити туди, де ніколи не бувала, і перевтілитись у тих людей, яких ніколи не 

бачила» [432, с. 283]. Важливо, що авторка не оминає і ґендерну перспективу 

своєї праці, пояснюючи зміну сутності сучасних героїнь: «Таких жінок, які 
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зображалися в давніх романах, вже не існує; колись вони були дивними, 

загадковими, істеричними, самокритичними й самозакоханими, а також 

витонченими й сексуальними, однак нині вони зникли» [432, с. 283 ]. Лінь Бай 

намагається відтворити зв’язок і трансформації фемінного та маскулінного в 

потоці метаморфоз єдиного буття природи, людини, речей тощо. На наш погляд, 

тут очевидний зв’язок із китайською натурфілософією (передусім даоською), 

орієнтованою на «єдність [речей] із універсумом, що є “єдиним тілом”» [232, 

с. 86]. Поняття «річ» (дослівний переклад назви роману Лінь Бай – «Усі речі 

розквітають») у даосизмі – це «жива реальність, яка передує суб’єктно-об’єктній 

дихотомії як Хаос, тобто абсолютна єдність і цілісність первинного <...> 

світопорядку» [232, с. 86]. Очевидно, що Лінь Бай не прагне дошукатися 

філософської сутності речей, натомість творячи «художній хаос» (ігровий по суті) 

із випадкових фрагментів життя героя у природному оточенні сільського буття. 

Багатозначність образів і мотивів твору породжує його поліінтерпретацію в 

китайському літературознавстві. Так, Ван Сюецянь простежує в романі 

постмодерністську гру, засновану на зміненому стані свідомості, що відсилає 

реципієнта до «Нотаток божевільного» Лу Сіня [511, c. 20]; Пань Хун вбачає 

темний, сповнений первинних бажань, але правдивий світ, майстерно відтворений 

засобами карнавалізації (на образно-наративному рівні) [476, с. 16–17]; Лі Шентао 

описує втілення ідей сучасної еко-культури [417, с. 110–113] тощо. На наш погляд, 

висновки вчених, що доповнюють один одного, засвідчують розширення 

предметно-тематичних меж творчості Лінь Бай, хоча в наступних (після «Все 

розквітає») романах («Каталог жіночих балачок», 《妇女闲聊录》, «Змарнований 

час»,《空心岁月》тощо) письменниця знову в центр уваги ставлять жінку та її 

проблеми. Окрім того, відзначимо, що експерименти з переживанням 

«іншого» (не жіночого) досвіду здійснювалися письменницями й раніше – у 1980-

ті та 1990-ті роки. Так, представниця неореалістичного напряму Фан Фан у повісті 

«Краєвид» (《风景》，1987) розповідає від імені хлопчика (точніше – його душі), 
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який помер відразу після народження і споглядає життя своєї родини – батьків, 

братів і сестер – з потойбіччя [детальніше див. 84]; Тє Нін у повісті «Навпроти» 

(《对面》，1993) описує відчуття чоловіка, який стежить за жінкою у «вікні 

навпроти»; зрештою, вражаючим є сюжет повісті Хун Їн «Компроміс заради 

ніжності» (《你一直对温柔妥协》， 1994), де відтворюється психологічний 

досвід хлопця, який переживає інцестуозний потяг до матері (едипів комплекс), а 

також «теплі почуття» до вчителя Ґао [детальніше див.: 109, с. 18–22].  

Важливо відзначити, що китайська література з кінця 1990-х років постає 

(для іноземного читача) складним плетивом різноманітних художніх явищ. Важко 

не погодитись із професором Чень Сихе, який відзначає фрагментарність і 

плюралізм явищ сучасної літератури, зумовленої свободою вибору письменників 

та законами ринку [575, с. 322]. Розмиваються поняття «канон» і «канонізація», 

масова культура активно конкурує з «високою» (популярність літературних 

творів часто визначається екранізацією) тощо. В такому контексті жіноча 

література закінчує своє існування як цілісний субканон, розвиваючись за 

принципом ризоми. Це, на наш погляд, засвідчує формування нового періоду 

жіночої творчості, однак його межі (точніше – початок), а також характерні 

особливості, визначити наразі не вдається. Основну проблему вбачаємо в тому, 

що китайські дослідники досі не визначили корпус текстів, що репрезентує 

важливі (і визнані китайською читацькою аудиторією та / або фаховими 

критиками) явища жіночої літератури останнього десятиліття, а також не 

сформували «внутрішнього» погляду на цей процес. Отже, систематизація та 

інтерпретація китайської жіночої літератури ХХІ ст. в контексті «де-канонізації» 

національного письменства є перспективним напрямком подальших досліджень. 

Опрацьований матеріал дає підстави зробити висновок, що розвиток 

жіночої літератури в Китаї у другій половині ХХ ст. є складним процесом 

подолання суспільних стереотипів марґінальності «другої статі». У ньому можна 

виділити такі основні тенденції: 1) поступове розщеплення домінантного 

«великого канону» національної літератури унаслідок відмови письменниць від 
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ідеологізованого «великого» наративу; 2) переосмислення у жіночих творах 

концепції «жіночого звільнення» від соціально-політичного (санкціонована 

державним фемінізмом «ґендерна псевдорівність») до індивідуально-

психологічного (самовизначення жінки, звільнення жіночої свідомості – 

прихованих страхів і сподівань, руйнування жіночих стереотипів, реставрація 

жіночої духовної спадкоємності, ревізія та дегероїзація «великої історії» тощо) і 

зрештою – фізіологічного (реабілітація тілесності, визнання множинності тілесних 

практик, звернення до табуйованого суспільною мораллю сексуального досвіду, 

вивільнення первісних інстинктів, переживання афективних станів, пошук 

ідентичності у гедоністичному суспільстві, вихід за межі суперечок про ґендерну 

рівність та специфіку тощо); 3) докорінна зміна стратегій і практик «жіночого 

письма» від імітації домінантного «великого» наративу (прихований «фемінний» 

колорит через вкраплення чуттєвих описів) до  індивідуалістичного та тілесного 

письма (вихід за межі тенденційності, поєднання текстуальних практик західного 

постфемінізму та китайської «літератури іншого типу», відмова від раціональної, 

цілісної структури тексту, апеляція до хаотичності, алогічності, фрагментації, 

асоціативності тощо). 

 

2.2. Ґендерний напрям у китайському літературознавстві:  

основні тенденції 

 

Формування ґендерного підходу в китайському літературознавстві (як і в 

західному) засноване на ідеях феміністичної літературної критики. В Америці та 

Європі розвиток феміністичних теорій у різних галузях знань був логічним 

продовженням потужного руху за суспільні й політичні права жінок (терміни 

«фемінізм» і «суфражизм» на зламі ХІХ−ХХ ст. вживалися майже як синоніми). У 

Китаї ж «жіночі питання», які гостро постали ще на початку ХХ ст., 

розв’язувались у контексті національно-визвольного руху, що згодом закріпилось 

у комуністичній ідеології ґендерної рівності через «однаковість чоловіків і жінок» 
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(男女都一样) [487, с. 124]. Жіночий рух у Китаї був частиною державної політики, 

тому не виробив власної ідеологічної основи та стратегій розвитку.  

Про фемінізм (а точніше − теорії фемінізму) у Китаї активно заговорили 

лише у 80-ті роки ХХ ст., після закінчення «культурної революції» та 

запровадження політики «реформ і відкритості». Економічні реформи, активне 

долучення постмаоїстського Китаю до процесів світової глобалізації сприяло його 

участі у  світовому міжкультурному спілкуванні. У цей час до Китаю проникають 

ідеї західного фемінізму. Сучасна дослідниця Цзан Цзянь [546] зазначає, що з 50-х 

років ХХ ст. (тобто з моменту заснування КНР) суспільна свідомість китайців 

формувалась під впливом кардинально іншого, ніж на Заході, розуміння рівності 

статей та жіночої емансипації. Західні теорії фемінізму насамперед засуджують 

патріархатні закони чоловічого домінування і акцентують на існуванні нерівності 

прав за статевою ознакою. Натомість китайські ідеї жіночої емансипації або 

жіночого визволення (妇女解放), які зародилися ще у контексті  руху «4 травня» 

1919 року, ґрунтуються на критиці феодальних утисків і акцентують на соціальній 

нерівності за класовою приналежністю. Цьому сприяв і подальший «державний 

фемінізм» та марксистська теорія, згідно з якою, жіноче визволення є частиною 

соціальної революції і «загального звільнення людини» [567, с. 86].  

Цзан Цзянь наголошує, що західні теоретики фемінізму відстоювали 

особливу жіночу суб’єктивну позицію (女性主体地位) і суб’єктивну свідомість 

( 主体意识 ), протестуючи проти витіснення жінки на марґінеси суспільної, 

політичної та економічної діяльності. Натомість китайські ідеологи жіночого 

визволення наполягали на концепції «однаковості статей»: «те, що робить 

чоловік, здатна зробити й жінка» [547, с. 6], а отже – протестували проти 

відмінностей між статями. Соціальний експеримент «рівності через однаковість», 

на думку сучасних китайських феміністок, був оманливим, оскільки традиційні 

стереотипи ґендерних ролей та чоловічого домінування відкидалися без 

заперечення «помилкової універсальності чоловічих запитів і можливостей» [155, 
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с. 148]. Окрім того, цей експеримент у маоїстському Китаї зумовив появу 

«десексуалізації» (非性化) або «безстатевості» (无性别), тобто при виконанні 

однакових завдань (виробничих, партійних) зникли підстави для статевого 

розрізнення [412]. Так само в літературному середовищі жінки насамперед були 

«письменниками», і лише потім – жінками. Лінь Сяоюнь називає цей процес 

«маскулінізацією» (雄性化 ), підкреслюючи наслідування жінками чоловічого 

стилю в житті й літературній творчості [438, с. 73]. Отже, «міф про безстатевість» 

став однією з яскравих ознак китайського «державного фемінізму» 1950−70-х 

років, хоча, на думку російських учених, «культивування безстатевості» 

притаманне будь-якій тоталітарній владі [215]. Зрештою, західні теорії фемінізму 

вирізняються увагою до жіночої особистості. Цзан Цзянь зазначає, що на Заході 

центральним поняттям є «права людини», тому феміністки відстоюють особисті 

права жінки. Натомість китайці донедавна надавали перевагу колективним 

інтересам, тому вони захищали колективні права і загальне звільнення жінок.  

Крім ідеологічно мотивованих особливостей китайського усвідомлення 

жіночих питань, до початку 80-х років ХХ ст. (цей період, до речі, пов’язують із 

впливом «державного фемінізму» колишнього Радянського Союзу [547]), 

російський синолог Е. Сінецька називає ще й інші національні особливості 

китайського фемінізму. Зокрема ініціаторами дискусій про становище жінок у 

китайському суспільстві ще на початку ХХ ст. були чоловіки, які прагнули 

«включити жіночі проблеми у загальний комплекс суспільних конфліктів» [215]. 

Спираючись на праці китайських (материкових і тайваньських) дослідників, 

Е. Сінецька висуває припущення про відсутність у китайському фемінізмі 

підґрунтя для конфронтації між чоловіками та жінками (як у західному 

радикальному фемінізмі), що своєю чергою сприяло гармонійному переходу від 

феміністського до ґендерного осмислення стосунків між статями у сучасних 

китайських жіночих студіях. Більше того, вивчення жіночого питання у Китаї 

дотепер «не є цариною суто жіночої діяльності» – чоловіки беруть активну участь 

у розробці жіночої проблематики в різних наукових галузях, зокрема й 
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літературознавстві. Насамкінець Е. Сінецька відзначає тенденцію пов’язувати 

жіночі студії з національним корінням, передусім із конфуціанськими ідеями та 

цінностями, що прозвучали у монографії тайваньської феміністки Люй Сюлянь 

«Неофемінізм» ( 《 新 女 性 主 义 》 , 1986). Дослідниця наголошує, що у 

конфуціанських традиціях головним є усвідомлення власного обов’язку перед 

суспільством, тому «не можна зациклюватися на досягненні рівноправності, 

необхідно говорити про обов’язки жінок перед суспільством, тобто 

дотримуватися відповідного співвідношення категорій прав і обов’язків, 

спрямованих на розвиток людських ресурсів» [цит. за: 215]. Не всі китайські 

дослідники поділяють цю думку, звинувачуючи Люй Сюлянь у консерватизмі. 

Е. Сінецька також трактує цей погляд як традиціоналізм, що ставить інтереси 

держави вище, ніж інтереси людини. Проте, на думку Лін Чан та Чжоу І, 

національна культура (в її критичному переосмисленні) може стати в нагоді для 

розвитку жіночих студій. Суть гуманізму в китайській філософії, підкреслює Лін 

Чан, полягає в гармонійній єдності інь та ян, що репрезентують жіночий і 

чоловічий первні [155, с. 153]. На цьому ґрунтується теорія Чжоу І про 

взаємовигідність відмінностей між чоловіками і жінками та необхідність їхнього 

гармонійного співіснування [155, с. 152]. На наш погляд, китайська національна 

картина світу, яка формувалася упродовж віків, не могла докорінно змінитися під 

впливом ідей західної емансипації. Тому традиціоналістичні погляди китайських 

феміністок є формою адаптації цих ідей на національному ґрунті. 

Отже, до початку 80-х років ХХ ст. у свідомості китайців сформувався 

ідеологічно мотивований та національно зумовлений комплекс уявлень про 

сутність і шляхи розв’язання «жіночого питання». З одного боку, він влився у 

досвід запровадження феміністичного дискурсу в китайський науковий простір. З 

іншого боку, цей комплекс потребував кардинального критичного перегляду в 

період засвоєння численних теорій західного фемінізму. Розвиток феміністичної 

літературної критики у Китаї виявився складним і багатоаспектним процесом, що 

включає постійне порівняння китайських і західних уявлень про сутність 
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феміністичних та ґендерних підходів до вивчення жіночої творчості. Насамперед 

це стосується термінології, що з’явилась у Китаї внаслідок перекладу з 

англійської або, рідше, інших європейських мов. Різні інтерпретації та досить 

довільне вживання низки основних термінів ускладнює розуміння китайських 

теорій, тому майже кожне китайське дослідження починається із тлумачення 

основних понять, які розглянемо нижче. 

Термін «фемінізм» (feminism) з’явився у Китаї в 20-х роках ХХ ст. у 

контексті руху «за нову культуру» і мав багато варіантів перекладу. До наукового 

обігу увійшли два з них: 女权主义 (ключове поняття 女权 – «жіночі права, жіноча 

рівноправність» [384, с. 1503]) і 女性主义 (ключове поняття 女性 – «жіноча стать; 

особа жіночої статі» [384, с. 1504]). Перший варіант пов’язують із західними 

теоріями фемінізму та жіночими рухами. Донині його вживають на позначення 

явищ західного фемінізму (女权主义文学理论 «феміністична теорія літератури», 

女 权 运 动  «феміністський рух») [487, с. 124]. У 1980-ті роки цей термін 

сприймають досить упереджено, розуміючи його як боротьбу за владу та 

«саморекламу» радикально налаштованих жінок [442, с. 20], або ж як боротьбу за 

жіночі права у суспільно-політичному сенсі [401, с. 15]. У літературознавстві 

віддають перевагу нейтральному терміну 女性主义, за яким закріпилося значення 

«ідейно-культурного напряму та суспільної практики, де із чітких жіночих 

позицій критично переосмислюється система патріархату та маскуліноцентрична 

культура» [574, с. 10]. Береться до уваги також формування жіночої суб’єктності, 

зміна концепції жінки як «другої статі», зрештою – досягнення культурного 

простору гармонійного співіснувавня статей. Отже, у феміністичній концепції 

китайського літературознавства імпліцитно окреслюється ґендерна проблематика. 

Концептуалізація поняття «жіноча література» та його термінологічне 

позначення викликає в Китаї численні дискусії. Найпоширенішим став термін 女

性文学 (女性 «жіноча стать» + 文学 «література»), який, однак, не отримав чіткої 

дефініції. Професор Цзінь Веньє називає його найбільш суперечливим і 
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багатозначним поняттям у літературознавстві. Так, під «жіночою літературою» 

різні дослідники розуміють: 1) твори, написані жінками із зображенням жіночого 

життя; 2) твори, що висвітлюють особливості жіночого життя, незалежно від статі 

автора; 3) будь-які твори, написані жінками, незалежно від тематики та стилю 

письма; 4) написані жінками твори, які віддзеркалюють особливості жіночої 

свідомості [400, с. 16]. Перелік можна продовжити. Але останнім часом китайські 

літературознавці віддають перевагу терміну 女性文学 у широкому та вузькому 

значеннях. У широкому значенні «жіноча література» включає усі твори, написані 

жінками, від давнини до нашого часу, у вузькому – жіночі твори ХХ ст. (тобто 

написані після руху «4 травня»), які втілюють принципи гуманістичного 

мистецтва [472, с. 3]. Найчастіше звертаються до вузького значення, мотивуючи 

це тим, що з початку ХХ ст. відбувається «пробудження жіночої свідомості», яка 

уможливлює відокремлення жіночого дискурсу в літературі від домінантного 

чоловічого. Лі Сюйцінь називає «жіночу свідомість» ( 女性意识 ) важливим 

поняттям у феміністчиній літературній критиці, оскільки саме вона визначає 

«ментальну основу жіночої літератури» [414, с. 91]. Жіноча свідомість, на думку 

дослідниці, розкриває суто жіноче сприйняття власної природи, оцінки власного 

суспільного становища та довкілля. Більшість китайських дослідників пристають 

до такого погляду і вважають «пробудження» жіночої свідомості на початку 

ХХ ст. початком повноцінної жіночої творчості. Водночас є і прихильники 

вживання терміна «жіноча література» у широкому значенні. Так, Ван Чуньжун 

зазначає, що стать автора (а точніше − статева відмінність письменників та 

письменниць) вказує «не лише на біологічні відмінності, а передусім на 

відмінності способу життя, психології, естетики, а отже – і художніх творів» [508, 

с. 12]. Подібної думки дотримується і Лю Цзє, яка у ґрунтовній праці «Китайське 

жіноче письмо: історія розвитку культурного мислення» вживає термін «жіноче 

письмо» (女性写作)32  у значенні, близькому до широкого розуміння поняття 
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«жіноча література». Авторка зазначає, що твори письменниць відображають 

жіночу психологію і спосіб життя, незалежно від часу їх написання [443, с. 12].  

У 80-ті роки ХХ ст. поширюється термін 女性主义文学  («феміністична 

література»), котрий спочатку вживається як синонім до поняття 女性文学 

(«жіноча література»), а згодом набуває вужчого значення. Жень Імін не вбачає 

посутньої різниці між цими поняттями, лише зазначає, що феміністичній 

літературі притаманна гостра й радикальна критика патріархату, тобто 

письменниці-феміністки «виступають проти традиційної системи відносин між 

статями та прагнуть деконструювати основи маскуліноцентричної культури» [574, 

с. 10]. Такої ж думки дотримується Цяо Іґан, наголошуючи, що феміністична 

література у Китаї виникла на спільній ідейній основі (рівності статей) із жіночою, 

але під значним впливом західних теорій фемінізму, що й виявилося в її стилі [475, 

с. 3]. Останнім часом китайські вчені зосереджуються на ґендерній проблематиці 

феміністичної літератури, а не лише на її «радикальному критицизмі». Так, 

професор Цзінь Веньє вважає феміністичну літературу одним із «феноменів 

культури міжстатевого спілкування» (性别文化现象). На його думку, цінність 

такої літератури визначається, з одного боку, її «деструктивним» і «руйнівним» 

характером, а з другого – активною участю у творенні нової концепції стосунків 

між статями [401, с. 15]. Таким чином, термін «феміністична література» набуває 

значення ґендерно мотивованого радикального дискурсу жіночої літератури. 

1993 року у Тяньцзінському педагогічному університеті на феміністському 

семінарі, що проводився з ініціативи Китайського осередку Центру 

соціологічного вивчення жінок, до наукового обігу було введене поняття «ґендер» 

(gender), а також започаткована дискусія про сутність ґендерного підходу в 

жіночих студіях. Згаданий термін китайською мовою зазвичай перекладають як 

社会性别 («соціальна стать»), інколи з уточненням – 社会文华性别 («соціально-

культурна стать»), протиставляючи його біологічній статі 生物性别 [414, с. 93; 

438, с. 206; 574, с. 8]. Водночас у наукових текстах вживаються і скорочені 
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відповідники – 性 («стать») та 性别 («ґендер»). Так, Лі Сяоцзян у розвідці «Про 

багатозначність поняття Gender у перекладі» доводить, що в китайській мові 

слово 性  позначає фізичну стать, а 性别  вказує на соціальне становище, 

породжене відповідною статтю. Ґендерна ідентичність (性别身份) є неоднорідною 

і поєднує в собі біологічну та соціальну статі. У їх нероздільності Лі Сяоцзін 

вбачає китайську специфіку поняття «ґендер» [422, с. 8]. Нині в китайському 

літературознавстві співіснують дві тенденції осмислення і вживання поняття 

«ґендер». Перша з них – сприйняття ґендеру як терміна, запозиченого із західної 

гуманітаристики, і тлумачення його відповідно до праць Е. Оуклі, Р. Столлера, 

Г. Рубін, Дж. В. Скотт, Б. Хукс та ін. [438, с. 203−205]. Друга тенденція засвідчує 

прагнення науковців підкреслити принципову відмінність традиційного 

китайського та західного підходів до розуміння міжстатевих стосунків. Китайські 

дослідники намагаються пояснити значення понять «ґендер» і «ґендерні 

відносини» крізь призму традиційних філософських учень, зокрема концепції інь-

ян, яка відображає «ситуативність світосприйняття» китайців. Провадиться думка 

про істину як мінливість, постійне перетікання протилежностей одна в одну, 

«тому інь-ян не дорівнюють біному жіноче-чоловіче» [169, с. 30]. Китайська 

дослідниця Ян Сяоянь доводить, що у китайській культурі поняття 性 («стать») 

здавна було складною філософською категорією, яка у різні часи виражала: 

1) сутність людської природи; 2) моральні якості (схильність людини до добра чи 

зла); 3) психологічні характеристики (свавілля, примхливість); 4) апелювання до 

«правди» (складне поєднання почуттів); 5) пристрасть між чоловіком та жінкою 

[292, с. 137–138]. Таким чином, поняття «стать» у сучасній китайській культурі 

важко інтерпретувати як суто біологічне чи соціальне, тому важко розмежувати і 

протиставити терміни «стать» і «ґендер». Окрім того, Ян Сяоянь, спираючись на 

роботи Роджера Т. Еймса, зауважує, що в естетиці даосизму (а зрештою – і 

конфуціанства) найважливішим є вдосконалення природи «абстрактної людини», 

яка повинна мати всі «характеристики, що містяться між двома полюсами інь та 
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ян і доповнюють одна одну», натомість західна культура схильна ділити їх на 

маскулінні та фемінні [292, с. 141]. Отже, китайська модель відносин між статями 

ґрунтується на принципах рівноваги і гармонії, а не поляризації та 

протиставлення. Тож і в сучасних китайських ґендерних дослідженнях 

з’являється тенденція домінування загальнолюдських гуманістичних принципів 

над статеворольовими. Це формує у наукових колах уявлення про жіночу 

літературу як таку, що приховує трансґендерну свідомість ( 超性别意识 ) і 

трансґендерне світобачення (超性别视角), а отже, відтворює не лише сенс та 

естетику жіночого буття, а і його загальнолюдську природу [574, с. 10].  

Проблема термінологічної неоднозначності на сучасному етапі розвитку 

ґендерних підходів у китайському літературознавстві засвідчує складний процес 

інкорпорації китайської науки у світову. Він розпочався ще у період руху 

«4 травня», однак набув активного розвитку лише наприкінці ХХ ст., завдячуючи 

потужному впливові західних теорій. У становлення ґендерних підходів у 

китайському літературознавстві можна, таким чином, виділити два періоди: 

перший (1920-ті – кінець 1970-х рр.) – до-теоретичний, коли відбувається збір та 

упорядкування корпусу жіночих текстів, а також формування самої проблеми 

жіночого дискурсу в літературному процесі; другий (початок 1980-х – нинішній 

час) – теоретичний, коли формується теоретико-методологічна основа вивчення 

жіночої літератури з її активним залученням до аналізу художніх текстів та 

укладання історії жіночого письменства. 

Найдавніші записи про китайських жінок-письменниць та їхні твори 

знайдені ще в каталогах історичної хроніки династії Хань (260 до н. е. – 20 н. е.) 

«Ханьшу» (《汉书》), а також у каталогах канонічної поезії та прози династії Суй 

(580–618) «Суйшу» (《隋书》) [527, с. 2]. Однак тисячолітня історія китайської 

культури залишила обмаль згадок про талановитих жінок та їхні здобутки у 

суцільному «чоловічому» зібранні канонізованих текстів. Причину цього сучасні 

дослідники вбачають, по-перше, в тому, що залишити своє ім’я в історії мали 
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шанс лише шляхетні дівчата із благородних сімей ґуйсю (闺秀), які займалися 

переважно поезією, а по-друге, упорядники збірок жіночої поезії доскіпливо і 

досить упереджено відбирали твори, багато з яких вважали не вартими уваги. 

Початком поважних наукових досліджень жіночої літератури у Китаї 

вважаються розвідки, що з’явилися на початку ХХ ст. під впливом ідей руху 

«4 травня» [437; 438]. Вони були спрямовані на упорядкування і вивчення давніх 

текстів жіночої літератури, а також – дослідження сучасних тенденцій жіночого 

письменства. Найбільш ґрунтовними і систематизованими у 1920−30-ті роки 

вважаються три праці з історії давньої жіночої літератури: «Історія китайської 

жіночої літератури» Сє Уляна (谢无量《中国妇女文学史》 , 1916) , а також 

однойменні роботи Тань Чженбі (谭正璧《中国女性文学史》 , 1930) та Лян 

Ічженя (梁乙真《中国妇女文学史纲》, 1932). Усі три праці досліджують твори, 

написані жінками, від давнини («Книга пісень», XI–VI ст. до н. е.) до початку 

ХХ ст. Автори звертають увагу на умови й уклад життя письменниць, мотивацію 

їхньої творчості, зв’язок з історичною ситуацією та можливості визначення 

особливого жіночого стилю письма. Сє Улян у передмові до «Історії» [527, с. 1−2] 

зазначає, що до початку ХХ ст. жіночій творчості не було приділено належної 

уваги: не встановлено достовірність жіночих текстів, не вказані джерела їхнього 

походження, не визначено жанрово-стильову систему тощо. Тому вчений ставить 

за мету описати китайську жіночу літературу від давнини до нового часу, 

відстежуючи її розквіт і занепад упродовж різних історичних періодів. Особливу 

увагу він приділяє розмежуванню автентичних жіночих текстів та їх стилістичних 

імітацій. Ідеї Сє Уляна вплинули і на праці пізніших дослідників. Тань Женбі 

поглиблює думку про необхідність визначення належного місця жінок в 

історичному та літературному процесах, а також критикує упередження, 

породжені традиційними переконаннями про «зверхність чоловіка над жінкою» 

(男尊女卑). Професор Лінь Шумін зауважує, що цінність усіх трьох «Історій 

китайської жіночої літератури» полягає, насамперед, у тім, що автори показують 
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вагомий внесок жінок у становлення та розвиток китайської літератури, 

переважно поетичних жанрів. По-друге, вони описують численні суспільні, 

релігійні, родинні та економічні перешкоди, які доводилося долати жінкам на 

шляху до літературної творчості, а також намагаються визначити характерні риси 

жіночої літератури [437, с. 295–297]. Так, Лян Ічжень крізь призму західних 

теорій психоаналізу досліджує жіночі любовні пісні (古情歌 ) періоду Шести 

Династій (六朝, ІІІ–VII ст.). Він зазначає дві яскраві особливості цих пісень, які 

вирізняють жіночу літературу Шести Династій із-поміж літературних творів 

інших періодів, а саме: «феномен сп’яніння» (麻醉的现象) і «сексуальні фантазії» 

(性欲的想象). У цьому, на думку автора, полягає цінність жіночої літератури 

вказаного періоду, хоча конфуціанські літератори тих часів ставилися до неї з 

презирством [425, с. 145–146]. Варто зауважити, що в цілому автори не 

визначають спільні тенденції та загальні особливості жіночого письма, які 

відрізняли б такі тексти від чоловічих. Дослідники здебільшого обмежуються 

специфікою творчості окремих письменниць, даючи досить абстрактні 

характеристики на кшталт: Лі Цінчжао «найбільш талановита у написанні поезії 

ци, її твори витончені та непересічні, кожне слово філігранне, а в майстерності 

володіння пензлем вона перевищила Су [Ши] і Сінь [Ціцзі]» [425, с. 278]. Такі 

описи не відтворюють сутності жіночої поезії, як і не руйнують традиційних 

підходів до оцінювання художніх явищ. Хоча у всіх трьох «Історіях китайської 

жіночої літератури» звучить чимало суголосних добі ідей про ґендерну рівність, 

дослідники не позбуваються маскуліноцентричного погляду на літературу. 

Зокрема, Сє Улян у 1918 році видає «Історію великої китайської літератури» 

(《中国大文学史》 ), де окреслює «великий чоловічий канон», у якому не 

знайшлося місця творам навіть найвидатніших письменниць-жінок. Але праці Сє 

Уляна, Тань Женбі та Лян Ічженя всеж привернули увагу дослідників до 

феномену жіночої літератури (нехай і за межами «великого» канону).  
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Водночас закладаються основи досліджень творчості сучасних китайських 

письменниць, що вийшли на літературну арену під час руху «4 травня». Чимало 

видатних культурних діячів цього періоду – Лян Цічао, Чень Дусю, Ху Ши, Лу 

Сінь, Мао Дунь та ін. – присвячують «жіночому питанню» свої праці, в яких 

приділяють увагу і літературознавчій проблематиці. Так, Лу Сінь у листах та 

розвідках 1930-х років побіжно розглядає творчість молодих письменниць Фен 

Юаньцзюнь, Лін Шухуа, Сяо Хун та Ґе Цін. На думку сучасних дослідників [437, 

с. 305], Лу Сінь окреслює проблеми, які у 70-ті роки ХХ ст. стануть предметом 

запеклих суперечок у феміністичній критиці. Він послідовно заперечує поділ 

літератури на «чоловічу» і «жіночу» на підставі біологічної статі авторів [451, 

с. 162]. У руслі демократичних ідей Лу Сінь обстоює необхідність виховання 

особистості жінок із культивуванням загальнолюдських цінностей. Ґендерні ролі, 

до яких звикли китайські жінки, є, на думку Лу Сіня, пережитками 

ортодоксального суспільства. Тому китаянки повинні змінюватися разом зі 

змінами суспільства в цілому.  

Вагомий внесок у дослідження новітньої жіночої літератури зробив Мао 

Дунь. Загалом його погляди близькі до лусінівських, і найбільше – у питаннях 

соціалізації жінки та її участі в революційних змінах суспільства і культури. 

Проте Мао Дунь приділяє значно більше уваги дослідженням художнього 

доробку письменниць з урахуванням їхньої творчої біографії, а також прагне 

з’ясувати особливості жіночого стилю письма. Упродовж 1920–1950-х років він 

присвячує свої праці творчості таких письменниць, як Бін Сінь, Чень Їн, Дін Лін, 

Лу Їнь, Юй Жу, Лін Шухуа, Сяо Хун, Жу Чжицзюань, Ян Мо та ін. Мао Дунь 

використовує соціологічний метод дослідження, тому основними критеріями 

оцінки жіночих текстів стають: суспільна проблематика, ідейна вмотивованість 

героїв та реалістичний метод відтворення дійсності. У статтях 1930−1940-х років 

жіночі твори часто розглядаються у зв’язку із поняттями «національна 

свідомість», «антифеодальний рух» та «зміна світогляду» [463, с. 154; 464, с. 111]. 

Мао Дунь прагне вписати творчість жінок у загальний контекст літератури «4 
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травня», і водочас намагається визначити особливості жіночого стилю. Такі 

характерні риси дослідник знаходить у прозі Бін Сінь: «витончена мелодійність, 

що часто навіює блідо-жовтий смуток» [465, с. 215]. Як бачимо, характеристика 

розмита, але очевидною є домінанта почуттєвості. Мао Дунь не розглядає жіночу 

літературу як цілісний процес, що розвивається за власними законами, натомість 

він віддає перевагу «дослідженню окремих письменниць» (作家论 ). Сучасні 

китайські літературознавці визнають, що розвідки Мао Дуня уможливили 

виокремлення двох періодів в історії новітньої жіночої літератури: зародження 

( 崛起期 ), пов’язане з рухом «4 травня», і мовчання ( 沉寂期 ), спричинене 

маоїстською ідеологізацією літературного дискурсу [437, с. 307–308]. Визначаючи 

вагомий внесок Мао Дуня у розвиток жіночих студій, все ж варто підкреслити, що 

домінантний у його вислідах соціологічний метод обмежив заглиблення у 

сутність жіночого письма як особливої форми вираження жіночої свідомості. 

Відхід від соціологічного методу спостерігається у праці Хуан Їна 

«Китайські письменниці новітнього часу» (黄英《现代中国女作家》, 1933), де 

творчість окремих письменниць вивчається у контексті загальної картини жіночої 

літератури 20-х років ХХ ст. Автор здійснює порівняльний аналіз творчої манери 

мисткинь і визначає спільні тенденції та особливості жіночої літератури. На 

думку Хуан Їна, для жіночого письма характерні: емоційність та ліризм оповіді, 

біографічність сюжету, що ґрунтується на індивідуальному досвіді письменниць, 

а також домінування почуттів над розумом [391, с. 90−91]. Варта уваги також 

колективна праця «Сучасні китайські письменниці» під редакцією Хуан Женьїна 

(黄人影《当代中国女作家论》, 1933), де зібрані розвідки про творчість дев’ятьох 

найвідоміших письменниць 1920−30-х років. У вступній статті І Чжень уперше в 

історії китайської літератури об’єднує авторок у три групи за особливостями 

їхнього світогляду: 1) «шляхетні жінки», що оспівують кохання згідно із 

традиціями конфуціанської моралі (Бін Сінь, Люй І); 2) «нові шляхетні жінки», 

що вагаються між новими тенденціями і ортодоксальними традиціями (Лін 
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Шухуа); 3) «нові жінки», що прагнуть «вільного кохання» (Фен Юаньцзюнь) [544, 

с. 1–36]. На жаль, дослідник враховує здебільшого соціально-історичне підґрунтя 

творчості письменниць, однак у цій системі простежуються важливі тенденції: 

1) усвідомлення жіночої літератури як відображення жіночого досвіду, посутньо 

відмінного від чоловічого; 2) визначення провідної теми жіночої прози – кохання; 

3) визнання давніх традицій жіночої творчості. Останнє пов’язане із поняттям 

«шляхетні жінки» (ґуйсю), під яким тривалий час розумілося «виховання і 

самовдосконалення талановитих жінок в особливому культурному середовищі». У 

зв’язку з цим ґуйсю стали «знаком культури минулих часів» [383, с. 2]. Бін Сінь, 

Люй І, Лін Шухуа також виховувались у шляхетних родинах, де культивувалися 

конфуціанські традиції, що не могло не вплинути на їхню творчість. 

1933 року побачила світ праця Тао Цюїн «Китайські жінки і література» (陶

秋英《中国妇女与文学》 ), яка започаткувала формування жіночої думки у 

літературній критиці. Дослідниця різнобічно аналізує проблему жіночої творчості 

у традиційному Китаї. Праця присвячена здебільшого особливостям життя 

китаянок в умовах патріархатних порядків та конфуціанської моралі (береться до 

уваги виховання, освіта, шлюб, родинний і соціальний статус тощо). Оглядово 

подається також зародження і розвиток жіночої літератури в Китаї. Тао Цюїн 

звертає увагу на досягнення письменниць у різних жанрах «високої» (оди, 赋, 

листи, 书牍 , поезія ши і ци, 诗词 ) та «низької» літератури (розповідь, що 

супроводжується піснями таньци сяошо, 弹词小说). Лінь Сяоюнь зауважує, що 

Тао Цюїн вдалося переконливіше, ніж чоловікам, показати ті труднощі, які долали 

китайські письменниці в минулому, оскільки вона співчуває їм, а не переймається 

лише питанням «жіночих прав», як це роблять дослідники-чоловіки [388, с. 10]. 

Однак у післямові Тао Цюїн висловлює сподівання, що в майбутньому «жіноче 

питання» вичерпає себе, а отже, зникне необхідність виділяти «жіночу 

літературу» або ж досліджувати творчі здобутки жінок окремо від чоловічих [493, 

с. 306–307]. Тобто жіночий погляд поступово розчиняється в тогочасному 
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дискурсі соціальної рівності. Така тенденція простежується і в інших нечисленних 

жіночих дослідженнях, які так і не змогли остаточно сформувати альтернативний 

підхід до вивчення жіночих текстів. Як приклад можна навести збірник праць 

Хуей Цюнь «Жінки та література» (辉群《女性与文学》, 1934). 

Отже, дослідження жіночої літератури у Китаї першої половини ХХ ст. 

вирізняються домінуванням чоловічого погляду на сутність, розвиток і 

перспективи жіночого письменства. Важливими здобутками цього періоду стало: 

1) формулювання самої проблеми визначення й аналізу жіночої літератури як 

художнього феномену; 2) визнання давнього коріння жіночого письменства, що 

мотивує дослідження давніх і сучасних жіночих текстів; 3) попри домінування 

соціологічного методу досліджень, що акцентує на зв’язку творчості письменниць 

із соціально-історичним тлом, часом залучаються й інші підходи (компаративний, 

біографічний, психологічний, філологічний), які уможливлюють визначення 

окремих характерних особливостей «жіночого письма»; 4) спроби систематизації 

досліджень творчості низки письменниць. На основні недоліки та прорахунки 

жіночих студій цього періоду вказує Цяо Іґан: по-перше, обмаль уваги науковців 

до текстового аналізу, а отже – нестача досліджень, що розкривають особливості 

вираження в літературі жіночої свідомості та фемінного досвіду; з огляду на це, 

не обґрунтовуються підстави для осмислення жіночої творчості як цілісного 

літературного феномену; по-друге, у літературознавчих працях 1920−40-х рр. 

переважає ідейно-соціальна мотивація і бракує ґрунтовної теоретичної основи, 

тому в цілому дослідження жіночої літератури цього періоду досить спрощені та 

поверхові [481, с. 75–82]. 

У 1950−70-ті роки комуністична ідеологія в Китаї набуває державної ваги і 

стимулює розвиток державного фемінізму з культивуванням безстатевості. 

Література та літературна критика розчиняються у дискурсі політичної 

пропаганди, залишаючи поза увагою «жіноче питання». Тому дослідження 

творчості жінок (поза політичним контекстом «класової боротьби») зводяться 

нанівець. Незначний виняток становлять висліди давньої жіночої літератури. Так, 
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1957 року з’являється праця Ху Венькая «Дослідження творчості письменниць 

давнини» (胡文楷《历代妇女著作考》). Водночас інший літературознавець, Чень 

Іньке, пише розвідку про життя відомої поетеси кінця мінської – початку цінської 

доби Лю Жуши. Із політичних причин ця праця під назвою «Неофіційна біографія 

Лю Жуши» (陈寅恪《柳如是别传》) була надрукована лише у 1980 році. Однак ці 

студії сутнісно не змінили ситуацію в літературознавстві. 

 Після майже тридцяти років «мовчання» у 1980-ті роки починається новий 

період розвитку жіночих досліджень у китайському літературознавстві, який 

можна умовно назвати теоретичним. Саме тоді у Піднебесній активно 

засвоюються різноманітні західні теорії та методологічні підходи до вивчення 

художнього матеріалу, чільне місце серед яких посідає феміністична літературна 

критика. Вона повною мірою відповідає тогочасним запитам подолання засад 

вульгарного соціологізму та маскуліноцентризму в літературознавстві, а також 

уможливлює нове прочитання творів давньої та сучасної жіночої літератури і 

визначення нових критеріїв її поцінування. 

Процес засвоєння у Китаї теоретичних засад західного фемінізму відбувався 

у кілька етапів, що включали переклад, інтерпретацію та адаптацію іноземного 

матеріалу на китайському ґрунті [400, с. 180–188; 442, c. 21; 457, с. 244–250]. 

Перший етап (1981−1987) знаменує початок освоєння феміністичних теорій 

китайськими літературознавцями у контексті знайомства із творчістю західних 

письменниць. 1981 року перекладач і фахівець із зарубіжної літератури Чжу Хун 

у передмові до вибраних творів американських письменниць, надрукованих у 

четвертому номері журналу «Світова література» ( 《世界文学》 ), уперше 

знайомить китайських читачів з особливостями західної феміністичної літератури 

(朱红《美国当前的“妇女文学”》). 1983 року ця ж дослідниця упорядковує збірку 

оповідань американських письменниць і додає ґрунтовну передмову, де описує 

розвиток американської жіночої літератури у контексті «другої хвилі» 

феміністського руху. Чжу Хун також подає короткий огляд праць В. Вулф 
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«Власний простір», С. де Бовуар «Друга стать», Б. Фрідан «Містика жіночності», 

К. Міллет «Сексуальна політика», С. Гілберт і С. Губар «Божевільна на горищі» 

тощо. Важливо, що авторка вводить до наукового обігу одне з важливих понять 

фемінізму «жіноча свідомість» (妇女意识), яке, на її думку, має наддержавну, 

наднаціональну і надсоціальну природу. Услід за розвідками Чжу Хун з’являється 

низка статей, присвячених літературознавчим аспектам західного фемінізму. 

Найпоказовіші серед них: «Жінки і романістика» Хуан Мей (黄梅《女人与小说》, 

1980), «Пробудження жіночої літератури у Британії» Лі Сяоцзян (李小江《英国女

性文学的觉醒》, 1986), «Роздуми про феміністичну критику» Ван Фенчжень (王

逢振《关于女权主义批评的思索》, 1986), «Роздуми про західну феміністичну 

літературну критику» Лі Хуей (黎慧《谈西方女权主义文学批评》 , 1987), 

«Загальний огляд “феміністської” критики» Чжу Хун (朱虹《“女权主义”批评一

瞥》, 1987) тощо. Звісно, ці студії досить спонтанні і не мають чіткої наукової 

стратегії, проте вони демонструють активність китайських дослідниць та 

формування жіночого погляду на літературний процес. Цьому сприяє і переклад 

оригінальних текстів класиків західного фемінізму. Так, 1986 року виходить книга 

С. де Бовуар «Друга стать», яку називають «вихідною точкою західної 

феміністичної літературної критики на теренах Китаю» [442, с. 21]. Вислів 

французької дослідниці про те, що «жінкою не народжуються, нею радше 

стають,» − найбільш цитований у працях сучасних китайських дослідників. 

Другий етап (1988−1995) засвідчує систематизацію засвоюваних у Китаї 

ідей західного фемінізму, їх осмислення як осібного напряму літературознавчих 

досліджень із власною парадигмою методів і стратегій. Ці методи починають 

поступово залучатися до практичного аналізу текстів китайської літератури (як 

жіночих, так і чоловічих). Починаючи з 1988 року в Китаї помітно зростає 

кількість відповідних публікацій34. Наукові огляди феміністичних теорій 

послідовно з’являються у фахових періодичних виданнях, як-от: «Літературна 

критика» ( 《文学评论》 ), «Зарубіжна література» ( 《外国文学评论》 ), 
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«Літературна критика у Шанхаї» (《上海文论》), «Теоретичні студії з літератури 

і мистецтва» (《文艺理论研究》) тощо. Окремими виданнями та у складі збірок 

з’являються переклади таких знакових праць, як «Містика жіночності» Б. Фрідан 

(1988), «Власний простір» В. Вулф (1989), «Жінка-євнух» Ж. Ґрір (1991), 

«Феміністична критика у пущі» Е. Шовалтер (1991), «“Чиста сторінка” та 

проблема творчих можливостей жінок» С. Ґубар (1991), «Сексуальна /текстуальна 

політика: феміністська літературна теорія» Т. Мой (1992), «Сміх медузи» Е. Сіксу 

(1992), «Дзеркало і жінка-вамп: роздуми про феміністичну критику» С. Ґілберт і 

С. Ґубар (1992), «Наша власна критика: чорношкірі американки та феномен 

автономності й асиміляції у феміністській теорії літератури» Е. Шовалтер (1993) 

тощо. Таким чином, у китайському науковому просторі формується система 

уявлень про основні напрями та моделі розвитку феміністичної літературної 

критики на Заході, що включає ідеї англо-американської та французької шкіл, 

теорії «жіночого читання» та «жіночого письма», квір-теорії, критичні моделі 

«чорного фемінізму» / «вуменізму» та фемінізму «третього світу» тощо. У такому 

контексті з’являється низка досліджень новітньої китайської літератури, зокрема 

«Божевільна бранка своєї “ролі”» та «Широкий простір жіночої літератури» 

Чжу Хун (朱虹 《禁闭在“角色”里的疯女人》, 1988;《妇女文学——广阔的天地》, 

1989), «Трагічна жіноча стать: критика жіночих образів, створених 

письменниками-чоловіками» Люй Веньсінь та Ван Цяофен (吕文辛，王巧凤《悲

剧性别：女人——论男性作家所塑造的女性形象》, 1989), «“Нора” промовляє: 

путівник задумів китайських письменниць новітнього часу» Лю Сицянь (刘思谦

《“娜拉”言说——中国现代女作家心路纪程》 , 1993) тощо. Особливої уваги 

заслуговує ґрунтовна праця Мен Юе і Дай Цзіньхуа «Повернення в історію: 

розвідки про новітню жіночу літературу» (孟悦, 戴锦华《浮出历史地表——现代

妇女文学研究》, 1989), у якій автори поєднують стратегії феміністичної критики 

із семіотичним аналізом, теорією структуралізму, деконструкції та читацької 

рецепції, і з таких позицій порівнюють чоловічі та жіночі твори новітньої 
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китайської літератури. На думку Лінь Шуміна, ця праця уперше ставить під 

сумнів універсальність чоловічих традицій у літературі, а також показує 

специфіку жіночої літератури, виявляє суб’єктивну свідомість письменниць тощо 

[437, с. 348]. Дедалі частіше звучать висновки китайських дослідників про 

національні особливості розвитку феміністичних теорій у Китаї. Так, Дун 

Чжилінь зазначає, що, на відміну від західних феміністок, які переймаються 

насамперед проблемами індивідуальних змін у бутті жінки, китайські дослідники 

віддають перевагу реконструкції усієї системи суспільних обставин та культурних 

традицій [376, с. 115]. На необхідності поєднання суспільно-історичного та 

культурно-психологічного методів у жіночих студіях наполягає Лю Сицянь [445, 

с. 25−26]. Чжу Хун своєю чергою зазначає важливість критики 

маскуліноцентричної культури [581, с. 58] тощо. 

1995 року в Пекіні відбувається Четверта Всесвітня конференція ООН зі 

становища жінок, у якій беруть участь представниці 189-ти країн світу. Цей захід 

став проміжним підсумком наукових здобутків у Китаї і стимулював контакти 

китайських учених із феміністками всього світу, а також пошуки власного шляху 

розвитку жіночих студій. У такому контексті 1995 року  з’являється кілька серій 

художніх видань сучасної китайської жіночої прози35, а також авторитетні 

літературні журнали «Письменники Китаю» ( 《 中 国 作 家 》 ), «Народна 

література» (《人民文学》), «Політ на небо» (《飞天》), «Усі» (《大家》), 

видають спеціалізовані номери, присвячені сучасній жіночій літературі та 

літературній критиці. 1995 рік став підсумковою межею другого етапу розвитку 

феміністичного напряму в китайському літературознавстві, який засвідчив 

здобутки у системному засвоєнні західних теорій, але виявив труднощі адаптації 

цих теорій до китайського культурного й літературного матеріалу. Лю Хунвей 

зауважує, що сліпе захоплення ґендерними аспектами тексту, а також довільне 

використання готових шаблонів, залишає поза увагою дослідників жіночу 

естетику, принципи національної теорії літератури та національні особливості 

осмислення міжстатевих стосунків [442, с. 27]. 
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Третій етап (із 1995 року) засвідчив зростання наукового авторитету 

жіночих студій у Китаї. У цей час розширюється парадигма теоретичних і 

методологічних підходів до вивчення жіночої літератури, простежується перехід 

від обмеженого бачення особливостей жіночої творчості до виявлення у ній 

широкої ґендерної проблематики. Переклад і дослідження зарубіжних 

феміністичних теорій збагачується працями з теорії ґендеру, зокрема «Ґендерна 

соціологія» Л. Девідсона і Л. К. Ґардона (перекладено ще у 1989 році), «Ґендерний 

клопіт» Дж. Батлер (2009) тощо. Активно перекладаються японські жіночі студії, 

як-от: «Фемінне самовираження: жіночий літературний процес новітнього часу» 

Норіко Мізута (水田宗子《女性的自我与表现：近代女性文学的历程》, 2000), 

«Зухвалість: декларація інакшої тілесності» Касахара Мічіко (笠原美智子《招

摇：另类人体宣言》, 2004) тощо. Поступово з’являються синтезовані і системні 

праці, в яких осмислюється процес і закономірності розвитку феміністичної теорії 

літератури і літературної критики на Заході та в Китаї. Найавторитетніші з них 

такі: «Феміністична теорія літератури» Чжан Яньбін (张岩冰《女权主义文论》, 

1998), «Бунт і тупий кут: феміністична літературна критика у Китаї» Чень Чжихун, 

(陈志红《反抗与困境—女性主义文学批评在中国》 , 2002), «Феміністична 

літературна критика на Заході і в Китаї» за загальною редакцією Ло Тін (《女性主

义文学批评在西方与中国》/ 罗婷编, 2004), «Феміністична літературна критика у 

парадигмі інтерпретацій» Лінь Шуміна (林树明《多维视野中的女性主义文学批

评》, 2004) тощо. Збагачуються й урізноманітнюються теоретико-методологічні 

підходи до вивчення китайської літератури. Незважаючи на те, що китайські 

дослідники продовжують працювати за лекалами західної моделі, вони вдаються 

до пошуку автентичних основ китайської жіночої літератури та літературної 

критики. Такими, зокрема, є праці Лю Хуейїн «Вихід за межі патріархатних 

традицій: критика патріархатної свідомості у літературі» (刘慧英 《走出男权传统

的樊篱:文学中男权意识的批判》, 1995), Чень Шуньсінь «Нарація та ґендер у 
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сучасній китайській літературі» (陈顺馨 《中国当代文学的叙事与性别》, 1995), 

Лінь Данья «Історія сучасної китайської жіночої літератури» (林丹娅《当代中国

女性文学史论》, 1995), Ся Сяохун «Жінки кінця династії Цін та Китай новітнього 

часу» (夏晓红《晚清女性与近代中国》 , 2004), Ван Фей «Приголомшливі 

свідчення (1851–1930): спосіб мислення китайських жінок та розвиток 

літератури» (王绯《空前之迹——1851–1930：中国妇女思想与文学发展史论》, 

2004), Дай Цзіньхуа «Човен, що пливе за течією: китайська жіноча творчість і 

культура нового часу» (戴锦华《涉渡之舟——新时期中国女性写作与女性文化》, 

2007) тощо. 

1995 року починає свою діяльність Комітет з питань сучасної китайської 

жіночої літератури36, який забезпечує постійний обмін науковою інформацією 

на жіночих симпозіумах, наукових конференціях і семінарах. У багатьох вишах 

Китаю поступово запроваджуються спецкурси з китайської жіночої літератури 

новітнього (1911−1949) і сучасного (1949−2000) періодів, а також із історії 

розвитку феміністичної літературної критики на Заході і в Китаї37. Розділи про 

жіночу літературу з’являються в університетських підручниках з історії 

китайської літератури ХХ ст. 

У вищеописаному контексті складається національна модель ґендерного 

літературознавства. Китайські дослідники роблять спроби розмежувати поняття 

«феміністичні» та «ґендерні» дослідження літератури, підкреслюючи, що останні 

концентруються «на вивченні відображених у літературі владних відносин між 

статями, а також встановленні сутнісних особливостей ґендерної свідомості» 

[524]. Важливо, що останні 20 років у китайських дослідженнях ґендерна 

проблематика активно співіснує з феміністичною. Науковці виходять далеко за 

межі з’ясування суто жіночої специфіки і традицій літератури, натомість 

вдаючись до порівняльного аналізу способів відображення чоловічої та жіночої 

свідомості в художніх текстах. Крім того, нерідко жіночий дискурс у китайській 

літературі (передусім давній) визначають за тематикою і проблематикою 
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чоловічих творів. «Ґендерний підхід» ( 性别视角 ), на думку Лінь Сяоюнь, 

окреслює перспективу зміни розвитку феміністичної літературної критики  від 

міжстатевого протистояння до гармонізації [438, c. 219]. 

 Отже, у другій половині 1990-х років формується китайська модель 

ґендерного літературознавства. Вона вирізняється строкатістю і різноманіттям 

дослідницьких методів та матеріалу. Основними напрямами досліджень стали: 

1) критика жіночих образів у літературі з погляду стратегій «жіночого читання»; 

2) дослідження жіночої естетики літературних творів із погляду відображення 

специфіки «жіночого письма»; 3) реставрація історії жіночої літератури на основі 

визначення традицій жіночої творчості (здебільшого ХХ ст.) [400; 437; 438]. 

Критика жіночих образів продемонструвала найбільші можливості синтезу 

західних теорій феміністичної критики з китайськими традиціями коментування 

художніх текстів (тобто виявлення сукупності символічних значень). Цей напрям 

склався під впливом ідей К. Міллет, С. Ґілберт і С. Ґубар, А. Річ, С. Дж. Куллера 

та ін. – із акцентом на формуванні свідомості письменника під впливом 

соціально-історичних обставин. У Китаї критика жіночих образів не набула 

яскраво вираженого, як у західному фемінізмі, політичного сенсу і ґрунтується 

здебільшого на суб’єктивній свідомості дослідниць. Лінь Сяоюнь називає три 

аспекти осмислення жіночих образів у китайській літературі: 1) визначення 

символічних жіночих типів у творах письменників-чоловіків із метою 

спростування хибних уявлень про природу жінки; 2) критика сюжетних моделей 

давньої та сучасної літератури, які виявляють маскуліноцентричний характер 

образної системи творів; 3) поєднання двох названих стратегій [438, c. 44−62]. 

Перший аспект висвітлений у працях Мен Юе [468; 469], Лі Лін [410; 411], 

Чень Шуньсінь [351] та ін. Дослідниці не лише критикують чоловічу 

стереотипізацію жіночих образів від давнини до ХХ ст., але й показують динаміку 

розвитку цих образів, їх мотивацію, культурне маркування, типологію, вплив на 

жіноче самоусвідомлення у різні часи тощо. Так, Мен Юе у праці «Два 

тисячоліття: жінки як біла пляма історії» [468], ґрунтуючись на культурно-
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історичному аналізі, доводить, що у давні часи образ жінки в суцільно чоловічому 

літературному дискурсі відповідає природі ґендерних ролей у патріархатному 

суспільстві. Спостерігається «уречевлене» ( 物 品 化 ) зображення жінки, що 

демонструє чоловіче «прагнення влади» (欲望权) і бажання «стерти» у жінці 

будь-які ознаки спротиву, непокори. Так, у давній літературі (переважно поезії) 

з’являється низка однотипних красунь, зовнішність яких змальовується через 

усталені образи лілей, золотих лотосів, тремтливої верби, м’якої яшми тощо, і 

цю красу можна зірвати, зламати, сплюндрувати, викинути. Мен Юе показує, що 

справжня сутність жінки була прихована за цими образами, подібно до того, як її 

буття залишилось «білою плямою в історії давнього Китаю» [468, с. 49–54].  

Нова стереотипізація жіночих образів відбувається на початку ХХ ст. у 

прозі активних діячів руху «4 травня» – Лу Сіня, Мао Дуня, Чень Цунвеня та ін. 

Мен Юе доводить, що жіночі образи у цій літературі стають визначниками 

чоловічого розуміння соціальних та психологічних змін людини нового часу і не 

мають жодного стосунку до суб’єктивних відчуттів самої жінки. Так, на думку 

дослідниці, образи «традиційних жінок» у творах Лу Сіня та «нових жінок» у 

прозі Мао Дуня різняться за характером, але подібні за типом авторського 

моделювання, тобто вони втілюють душевний біль і розчарування китайської 

інтелігенції того часу. Зокрема, фізичні страждання і смерть лусінівських героїнь 

відтворюють глибоке обурення письменника, його засудження ортодоксальних 

норм життя та спростування застарілої системи цінностей. Духовні страждання 

«нових жінок» у творах Мао Дуня розкривають його власну втрату віри в ідеали 

буржуазної революції. Мен Юе підсумовує, що «письменники за допомогою 

жіночих образів здійснюють символічне звільнення від [власного] душевного 

тягаря <…>. Замість того, аби вважати їх [образи] фемінними типами тієї доби, 

доречніше було б говорити, що ці образи є квінтесенцією сприйняття жінок 

тогочасними митцями-чоловіками» [468, с. 66]. 

Ще один крок на шляху альтернативного читання чоловічих текстів першої 

половини ХХ ст. зробила Лі Лін у праці «Ґендерна свідомість у новітній 
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китайській літературі» [410]. Насамперед дослідниця відзначає, що ідеї 

просвітництва помітно вплинули на погляди чоловіків щодо ролі та місця жінки у 

тогочасному суспільстві. Тому письменникам вдалося змінити традиційний 

розподіл жіночих образів у літературі за трьома категоріями: порядна дружина і 

гарна матір (贤妻良母 ), талановита дівчина і вишукана красуня (才女佳人 ), 

розбещена жінка (淫妇沷妇) [410, с. 117]. Проте нова система жіночих образів у 

творах Лу Сіня, Лао Ше, Ба Цзіня та ін., на думку Лі Лін, є лише новим циклом 

маскуліноцентричної культури, в якому знову нівелюється «логіка жіночого 

буття» і притлумлюється жіноча суб’єктивність. Так, письменники, ґрунтуючись 

на власному емоційному сприйнятті жінок (співчуття, жаль, захоплення, зневага, 

рочарування) моделюють ілюзорні художні образи і, як раніше, залишають 

реальних жінок німою «другою статтю» [410, с. 3]. Так з’являються чотири типи 

жінок нового часу, в яких Лі Лін вбачає імпліцитне відображення патріархатної 

свідомості. Перший тип – «жінки-янголи» (天使型女性) – це продовження (з 

незначними трансформаціями) традицій зображення покірних красунь. Другий 

тип − «жінки-відьми» ( 恶女型女性 ) – це образи, що втілюють чоловічий 

підсвідомий страх і ненависть до жіночої статі. Третій тип – «позитивні 

незалежні жінки» (正面自主型女性 ) – це образи самодостатніх жінок, які у 

чоловічій системі цінностей дістали схвалення і підтримку. На думку Лі Лін, вони 

відображають міфологізацію жінки у свідомості гуманістів революційної доби. Ці 

образи за своєю суттю – ілюзорні, далекі від реальних обставин життя. 

Четвертий тип – «несвідомі жінки» ( 落 后 型 女 性 ) – це образи, що 

віддзеркалюють побутове мислення жінок та їхнє прагнення «поетизувати життя». 

Вони можуть подаватись як із позитивною, так і негативною конотацією. Головне 

− вони репрезентують складність чоловічих поглядів щодо сутності міжстатевих 

стосунків, а також «нечіткість їхніх переконань та безсистемність оцінок, коли 

чоловіки зіштовхуються із повсякденними проблемами та життєвими потребами, 

які мають загальнолюдський характер» [410, с.116]. Очевидно, що ідеї Лі Лін 
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ґрунтуються на концепції С. Ґілберт і С. Ґубар про моделювання жіночих образів 

у чоловічих текстах за принципом протиставлення «янгол − відьма» і водночас 

розширюють її, враховуючи соціальний та психологічний фактори. Однак два 

останні типи жіночих образів, які виділяє дослідниця, видаються надто 

розмитими і неоднозначними. Їхня ідентифікація залежить від індивідуального 

сприйняття реципієнтів. Лі Лін уникає однозначності в оцінці чоловічого погляду 

на жінку і показує, що жінка може бути не лише об’єктом чоловічої влади, а і 

заложницею невизначеності власних життєвих переконань. 

Концепція С. Ґілберт і С. Ґубар відображена й у розвідці Чень Шуньсінь 

«Нарація та ґендер у сучасній китайській літературі» [351]. Показовим є розділ 

«„Єва” і „Божа Мати” на жертовному вівтарі: жінки у драмі Цао Юя». Дослідниця 

аналізує п’єси відомого драматурга Цао Юя (曹禺, 1910−1996), маючи на меті 

виявити авторську мотивацію жіночих образів. Вона розділяє героїнь відомих 

драм Цао Юя на два протилежні типи, які відображають психічний стан 

письменника у різні періоди його життя. Перший тип («Єва») − це жінки, наділені 

жагою до життя і звабливістю, вони втілюють «божевілля і загадковість». 

Представницями цього типу є героїні п’єс 1930-х років (Фань І з «Грози», Чень 

Байлу зі «Світанку», Хуа Цзіньцзи з «Дикого поля»). У цей час Цао Юй прагне 

висловити своє власне «Я» через осягнення радощів життя і свободи, бунту проти 

утисків та заборон. Другий тип («Божа Мати») − це героїні, наділені здатністю 

самовіддано кохати, але позбавлені жаги і зваби; вони добропорядні, цнотливі, 

жертовні. Представницями цього типу є героїні п’єс 1940−70-х років (Су Фан із 

«Пекінців», Жуй Юе із «Сім’ї», Ван Чжаоцзюнь із однойменної драми). У цей 

період драматург звертається до власного досвіду кохання і створює традиційні 

образи покірних та жертовних красунь. Чень Шуньсінь висновує, що Цао Юй, 

якого називають «письменником жіночого типу» („女性化”作家), також суто по-

чоловічому об’єктивізує жінку. «Обидва образи – „Єви” і „Божої Матері”, − 

зазначає дослідниця, − неминуче стають жертвами на духовному вівтарі 

письменника-чоловіка, назавжди втрачаючи свою власну природу» [351, с. 70]. 
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Таким чином, в «опірному читанні» чоловічих текстів дослідниці виявляють, 

що жіночі образи є виразниками владного дискурсу патріархатної культури або 

імпліцитного андроцентризму нового часу, позаяк ці образи хибно 

представлялися традиційною критикою як віддзеркалення жіночого досвіду. 

Очевидно також, що китайські дослідниці намагаються не лише залучити західні 

моделі альтернативного прочитання текстів, але й розширити їх, зважаючи на 

особливості національної культури та історії, а також враховуючи біографічні та 

психологічні фактори творчого процесу. 

Друга стратегія осмислення жіночих образів у чоловічих текстах 

реалізується через аналіз сталих сюжетних моделей. Яскравим прикладом такого 

дослідження є праця Лю Хуейїн «Розрив обмежень патріархатної традиції: 

критика андроцентричної свідомості в літературі» [441]. На матеріалі давньої та 

сучасної літератури (переважно «чоловічої») дослідниця виділяє три сюжетні 

моделі, що репрезентують сталі уявлення про ґендерні ролі. Перша модель − 

«талановитий юнак та вишукана красуня» (才子佳人 або 郎才女貌) – найбільше 

представлена у класичній драмі цзацзюй (杂剧 ) та сюжетній прозі, зокрема 

танських новелах чуаньці (传奇) та сунських повістях хуабень (话本). У різних 

фабульних варіаціях ця модель репрезентує поєднання ідеальної пари за 

принципом основного протиставлення ґендерних характеристик: «чоловіча 

активність, сила, розум ↔ жіноча слабкість, витонченість, краса». Означником 

жінки виступає її зовнішність, що усуває будь-які можливості суб’єктивізації  

класичних героїнь, скажімо, Цуй Їн-їн із драми Ван Шифу «Західний флігель» (王

师傅《西厢记》, ХІІ ст.). Друга модель − «сюжети про зваблення» (诱奸故事) – 

теж реалізується переважно у традиційній літературі. Це трагічні історії про 

молодих доброчесних але бідних красунь, які потрапляють у залежність від 

заможних чоловіків, що позбпвляють їх цноти і покидають. Лю Хуейїн виявляє у 

цій моделі приховані патріархатні критерії жіночої краси (зовнішня врода та 

цнотливість) і доброчесності (здатність до самопожертви). Ця модель 
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відрізняється від попередньої відсутністю навіть ілюзорної можливості жінки 

вплинути на свою долю. Письменники не зважають на істинні жіночі прагнення 

та бажання, ставлячи долі героїнь у залежність від соціального статусу та 

історичних обставин. Третя модель − «соціальне визволення» (社会解放 ) –

представлена у літературі новітнього часу. Вона демонструє заміну жіночої 

свідомості героїнь «класовою» і «революційною», а отже – її остаточне стирання. 

Дослідниця показує, що шаблонність і трафаретність героїв та фабульних моделей 

свідчать про соціальне «зрівнювання чоловіків і жінок» і стирання ґендерних 

відмінностей. Лю Хуейїн вибудовує ланцюг «усунення» істинної природи жінки у 

домінантному літературному каноні, а саме: наслідування патріархатних канонів 

жіночності («талановитий юнак та вишукана красуня») → самозречення жінки, 

втрата власного «Я» («сюжети про зваблення») → заперечення жіночої природи, 

перетворення жіночих образів на «потенційну порожнечу» («соціальне 

визволення») [441, с. 16–59]. 

Ще більше заглиблюється у дослідження сучасної літератури Чень 

Шуньсінь, яка поєднує критику жіночих образів і фабульних моделей. У розділі 

«Образи героїчних жінок та чоловіча стилістика» згадуваної праці [351] 

дослідниця розкриває особливості чоловічих стратегій письма у моделюванні 

образів «героїчних жінок» у літературі т. зв. «сімнадцятилітнього періоду» після 

утворення КНР (1949−1966). Авторка бере за основу динаміку літературної 

героїзації жінок в американській та британській літературах, запропоновану 

К. Пірсон і К. Поуп, однак зауважує, що західна схема, орієнтована на 

індивідуальні особливості характеру героїнь, не відображає сутності 

досліджуваного періоду китайської літератури, де домінує колективна свідомість. 

Дослідниця вказує три характерні ознаки героїзації жінок у творах Ван Веньши 

«Хей Фен» (王汶石《黑凤》), Фен Деїна «Квіти салату» (冯德英《苦菜花》), Лян 

Шенбао «Історія початку» (梁生宝《创业史》) тощо. Цими ознаками є втілення 

чоловічих стратегій письма шляхом «уподібнення жінок чоловікам» ( 雄化 ), 
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змалювання їхньої «високої моральності» (道德化) та «вихід за межі родинного 

життя» (非家庭化). Дослідниця відзначає внутрішню суперечність і утопічність 

таких жіночих образів, оскільки чоловіки прагнуть поєднати традиційні ознаки 

фемінності (зовнішню красу, слабкість і цнотливість) із набуттям маскулінних рис 

у процесі соціалізації. Загалом Чень Шуньсінь доходить висновку, що домінантна 

у літературі цього періоду «чоловіча нарація „маскулінізує” жінку, а отже, у зовні 

„десексуалізованому” суспільстві культурні домінанти тиснуть лише на 

„фемінінність”, а не на стать взагалі, тому виокремлюється чи то залишається – 

„маскулінність” <…> як  єдиний маркер статі» [351, с. 24]. 

Таким чином, три аспекти альтернативного прочитання чоловічих текстів 

дозволили китайським дослідницям спростувати міфи про жінку у «великому» / 

чоловічому каноні, показати ілюзорність критеріїв жіночності у чоловічому 

сприйнятті за будь-яких культурно-історичних обставин. Це своєю чергою 

окреслює перспективи формування жіночої системи координат в оцінці художніх 

текстів (написаних жінками і чоловіками), а також у визначенні сутності жіночого 

дискурсу в літературному процесі. Авторки виходять за межі феміністичної 

критики і осмислюють феномен «жіночої літератури» крізь призму різних теорій 

(здебільшого західних). Показовою є ґрунтовна праця У Люмінь «Літературна 

критика у жіночому світоглядному просторі» (吴旒鸣《女性视野下的文学批评》, 

2006 ), у якій дослідниця поєднує методологічні підходи феміністичної критики з 

теорією архетипів Н. Фрая та психоаналітичними теоріями З. Фройда і К. Юнґа 

[523]. Вона намагається визначити «таємний код жіночої долі» в історії 

китайської літератури, досліджуючи реалізацію архетипних образів38 та мотивів у 

давніх та сучасних текстах. Зокрема, авторка виділяє архетипний образ 

«терплячої невістки, що згодом стає жорстокою господинею» (十年媳妇熬成婆), 

мотив «порядна дівчина стає супутницею шляхетного мужа» (求窈窕淑女,君子好

逑), а також метафору «забинтованих ніжок» (裹脚), простежуючи варіативність 

їхнього втілення у літературі різних часів. На відміну від попередніх дослідників, 
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У Люмінь не лише розкриває патріархатні основи архетипного образотворення, 

але й аналізує особливості жіночого самосприйняття і репрезентації жінок у 

літературі. Так, метафора «забинтованих ніжок» виявляється не лише у класичній 

літературі, але й у творах сучасних письменниць через образи героїнь, які 

визнають домінування чоловіків і прилаштовуються до них [523, с. 67].  

Другому напряму ґендерних досліджень у Китаї притаманне вивчення 

жіночої естетики в літературі як відображення специфіки «жіночого письма». Цей 

напрям склався під впливом ідей Е. Сіксу, Л. Іріґарай, Ю. Крістевої, які 

привернули увагу китайських дослідників до особливостей тематики та 

стилістики жіночих текстів. 

Тематика китайської жіночої літератури ХХ ст. складна і різноманітна, тому 

її наукове осмислення не зводиться до універсальних систем та класифікацій. 

Дослідники підходять до цього матеріалу із власних позицій і пропонують різні 

критерії виділення тематичних груп. Вони розглядають жіночу літературу, з 

одного боку, як частину загального літературного процесу, що відображає 

соціальне життя та психологічний стан китайців упродовж ХХ ст., а з другого – як 

особливий ґендерно маркований феномен із власним соціальним підґрунтям та 

художньою вартістю [438, с. 78]. Авторитетна дослідниця Цяо Іґан пропонує 

визначати тематику жіночої літератури за соціально-психологічним фактором 

(тобто виходячи із відображених у тексті подій зовнішнього світу та 

внутрішнього стану письменниць). Вона виділяє три тематичні поля у жіночій 

літературі ХХ ст: 1) соціальні теми, які відображають роль жінки у соціальних 

процесах (включаючи періоди революцій та реформ); 2) фемінні теми, що 

відтворюють тілесний та духовний досвід жінки, демонструючи суто жіноче 

світосприйняття та суб’єктивний світогляд; 3) філософські теми, котрі охоплюють 

роздуми письменниць над одвічними проблемами [479, с. 1–14]. Очевидно, що 

така класифікація надто абстрактна, з дуже слабким визначенням ґендерної 

специфіки у соціальному і філософському полі тематизації. Тут відчувається 

розмежування загальнолітературної та ґендерної проблематики і розуміння 
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жіночої літератури у широкому сенсі – «будь-яка література, написана жінками». 

Натомість Чжао Шуцінь [570] пропонує конкретизацію фемінних тем, 

ґрунтуючись на основних концептах традиційної жіночої сфери буття, – тобто 

ставиться акцент на жіночому досвіді та світосприйнятті. Дослідниця виділяє 

шість провідних тем (їх краще визначити як концепти) жіночої літератури: 

1) кохання (性爱 ) – ствердження суб’єктивних відчуттів; 2) смерть (死亡 ) – 

відтворення жіночого досвіду і міфологічної свідомості; 3) втеча (逃离) – пошук у 

межах родини свого власного простору; 4) статевий потяг (爱欲) – зображення 

пристрасті як «шалених танців у темному царстві»; 5) народження і виховання 

дітей (孕育) – сучасний міф про творення нового життя; 6) мова (言说) – жіноча 

нарація жаги і тривоги [570]. Очевидно, що дослідниця відходить від 

загальнолітературного соціального дискурсу, зосереджуючись на емоційній, 

інтимній стороні життя. Наведені класифікації взаємодоповнюють одна одну і 

демонструють можливості подальшої конкретизації тих чи інших тематичних 

особливостей жіночої літератури. Варто зазначити, що класифікація другого типу 

більше відповідає завданням ґендерного літературознавства і частіше залучається 

до наукової практики [457, с. 294]. Водночас китайські літературознавці не 

прагнуть визначити універсальну тематичну систему жіночої літератури. Кожен 

називає ті тематичні групи, які найбільше відповідають конкретним завданням 

ґендерного аналізу. Для прикладу, Лінь Сяоюнь зауважує, що останнім часом 

простежується послаблення уваги критиків до предмета зображення у жіночих 

текстах, натомість на перший план виходить спосіб зображення, тобто 

особливості жіночого стилю письма [438, с. 82]. 

Наприкінці 1990-х років у китайських літературних колах під впливом ідей 

Е. Сіксу розгортаються запеклі дискусії навколо питання про «тілесне письмо» як 

ознаку стилю жіночої літератури (насамперед прози). Сутність цих дискусій 

детально аналізує Ло Тін у праці «Феміністська літературна критика на Заході і в 

Китаї» [457, с. 293–325]. Вона зауважує, що теорія «тілесного письма» викликала 
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критику з боку тих науковців, які обстоюють соціально-історичну вартість та 

моралізаторську функцію літератури. Крім того, сумнівним видається теза про 

«тілесне письмо» як спосіб вираження розкріпаченої свідомості жінки, її 

самоствердження, а також виклик чоловічій культурі, її нормам і традиціям. 

Відверті описи й емоційно насичена стилістика жіночих текстів викликає 

підсвідому цікавість чоловіків і знову перетворює жінок на «об’єкт споглядання 

та задоволення». Комерційна мотивація і автобіографічний контекст жіночої 

тілесності у текстах провокує до ототожнення героїнь із авторками, які у 

чоловічому сприйнятті стають «письменницями-красунями» ( 美女作家 ) або 

«письменницями з напудреними шийками» (粉颈作家). Дай Цзінхуа зауважує, що 

«жіночий досвід, особливо тілесний, у сповненому пережитків андроцентричного 

[світосприйняття] суспільстві або приховується, або стає об’єктом споглядання і 

бажання <…> Жінки знову потрапляють у пастку патріархатної культури» [цит. 

за: 457, с. 298]. Далі Ло Тін наводить роздуми Хуан Байґан (黄柏刚) і Чжао Юн 

(赵勇) про те, що «тілесне письмо» у сучасній китайській жіночій літературі 

перебуває під подвійним тиском: з одного боку, воно розвивається на основі 

наявних наративних практик, а отже, є модифікацією «чоловічої мови», з іншого 

ж – наслідує західні стратегії феміністичного письма і коригується західними 

теоріями феміністичної критики. Виникають сумніви щодо можливості 

особливого словесного вираження жіночого єства і національної ідентичності в 

літературі. Зрештою, «тілесне письмо», на думку Ло Тін, обмежує смислові та 

виражальні можливості жіночої літератури. Письменниці надто захоплюються 

приватним життям, індивідуальним досвідом, власною особистістю, позбавляючи 

себе можливості зануритись у сутність міжстатевих та соціальних взаємин. Вони 

відмежовуються від зовнішнього світу у власному просторі. Цай Шилянь 

зауважує, що приватний простір «заґратовує жіночу душу <…> Бездіяльність і 

нудьга, з одного боку, дають відчуття індивідуальної свободи, з іншого − 

занурюють у порожнечу, яку нічим не можна заповнити. Ці відчуття й 
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переживання згодом виявляються у „війні одиначки”» [345, с. 105]. Сутність такої 

війни розкриває в однойменному романі Лінь Бай, вдаючись до практики 

«тілесного письма»: 一个人的战争意味着一个巴掌自己拍自己，一面墙自己挡住

自己，一朵花自己，一朵花自己毁灭自己。一个人的战争意味着一个女人自己嫁

给自己。  Війна одиначки − це долоня, яка плескає сама себе, це стіна, яка 

заступає сама себе, це квітка, яка нищить сама себе. Війна одначки апелює до 

жінки, яка виходить заміж сама за себе [433, с. 1]. Мотиви нарцисизму і 

лесбійського кохання, породжені прагненням «писати тілом», засвідчують 

остаточне звільнення жінки, проте звужують її творчі можливості. 

Попри критичні зауваження щодо «тілесного письма», китайські дослідники 

все ж визнають необхідність його вивчення як невід’ємної репрезентативної 

складової сучасної жіночої літератури. Чжао Шуцін, зокрема, підкреслює, що 

китайські письменниці не лише наслідують західні феміністичні концепції письма, 

але й поєднують їх із традиціями «нової китайської жіночої культури», 

започаткованої рухом «4 травня». Тому китайське жіноче письмо не губить 

власної національної специфіки, демонструючи закономірну й активну стратегію 

розвитку [570, с. 125]. Ло Тін наполягає на важливості вільного самовираження 

жінок, що уможливлює їхній вихід за межі одвічних конфуціанських правил і 

моделей поведінки, включаючи табу, пов’язані з фізіологічними особливостями 

жінки (цнотливість, вагітність, здатність народжувати дітей тощо) [457, с. 305]. 

Твори письменниць періоду «4 травня» руйнують усілякі обмеження і стереотипи, 

а відвертий стиль авторок 1980−90-х років доводить цей процес до логічного 

завершення: реабілітує жіночу тілесність, запроваджуючи нову естетику 

художньої творчості. Нань Фан зазначає, що одним із завдань жіночої літератури 

є знищення традиційних упереджень стосовно «тілесного письма», запровадження 

нових законів творчості, керованих досвідом власного тіла, що «дозволить жінкам 

моделювати власні образи відповідно до власних сподівань» [474, с. 172].  
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Спірною особливістю жіночого письма є його «замкненість», відмежування 

від зовнішніх соціальних проблем, однак ці риси можуть бути і позитивними. Так, 

Ло Тін показує, що символічна «власна кімната» В. Вулф стала замкненим 

духовним простором китайських мисткинь, де вони мають можливість зануритись 

у самоаналіз, дошукатися сутності речей, зрештою – поєднати фрагменти 

власного чуттєвого досвіду та емоційних вражень. Дослідниця зауважує, що 

«власна кімната» В. Вулф − це лише вихідна точка жіночого письма, від якої 

необхідно рухатись у широкий простір, окреслений Е. Сіксу [457, с. 309–310].  

Нарешті переосмислюється і найбільш епатажний момент жіночого письма 

– зображення оголеного тіла з ефектом підглядання. Варто зазначити, що 

тілесність часто подається як знакова особливість літератури та мистецтва ХХ ст. 

Найбільше цьому сприяв бурхливий розвиток західного модернізму, у межах 

якого відкривається «заборонена зона» міжстатевих стосунків. Простежується 

тенденція до естетизації фізіологічних подробиць, чим знаменита поезія 

французьких символістів, зокрема Ш. Бодлера, що справила неабиякий вплив на 

розвиток китайської поезії «4 травня» [183]. Отже, тілесність жіночої літератури 

органічно вписується в загальну тенденцію, що бурхливо розвивається у 

китайській літературі кінця ХХ ст. Однак жіноча тілесність виявляє і власні 

особливості. По-перше, вона здатна репрезентувати гармонійні стосунки між 

статями навіть за неможливості остаточного подолання андроцентричного 

способу мислення [467, с. 118]. По-друге, «тілесне письмо» у китайській жіночій 

літературі містить протиріччя: прагнення приховати і водночас продемонструвати 

тіло. Розв’язання цього протиріччя криється у феномені «бікінізму» (比基尼主义), 

який умовно встановлює межу відвертості у тексті. Ло Тін висловлює сподівання, 

що «китайське жіноче “тілесне письмо” назавжди залишиться в бікіні, <…> адже 

не можна повертатися до стану „синіх мурашок”39, як не можна і перетворюватися 

на „стриптизерок”» [457, с. 314].  

Як бачимо, дослідження жіночого письма у Китаї не набуло системного 

характеру. Китайські вчені визнають відсутність глибоких теоретичних розробок і 
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чіткої методологічної бази [470, с. 79]. Вони послуговуються західними теоріями 

«тілесного письма» як непорушною цілісністю, не намагаючись врахувати 

зображальну сутність ієрогліфічних знаків. Китайські дослідники досить широко 

тлумачать сам термін «тілесне письмо» (躯体写作), змішуючи його із ширшими 

поняттями – «жіноче письмо» (女性写作), «індивідуалізоване письмо» (个体化写

作) тощо. Тому предмет їхніх досліджень розширюється від конкретного тексту 

до історичного тла, соціальних обставин, культурного середовища, а також 

філософських та психологічних аспектів жіночої творчості. 

Ще один важливий напрям досліджень – це вивчення історії жіночої 

літератури. Китайські вчені, на відміну від західних, не прагнуть «розколоти» 

єдиний літературний процес і змоделювати «жіночий» канон як альтернативний 

«чоловічому». Так, Лінь Сяоюнь зазначає, що «історія жіночої літератури» 

наслідує дослідницьку модель «традиційної історії літератури». Така модель не 

передбачає руйнування маскуліноцентричного дискурсу, а вносить у нього 

ґендерний аспект, отже – зміна усталеного домінантного наративу дозволяє 

визначити «жіночий життєвий простір» у літературі [438, с. 116]. Тривалий час 

цей простір залишався непоміченим істориками літератури, оскільки жіноча 

творчість витіснялася за межі усталених критеріїв «художньої вартості». Як 

зазначають Р. Веллек і О. Воррен, у роботі історика літератури «оцінні судження 

присутні вже під час вибору матеріалу» [240, с. 59]. Внаслідок такого вибору 

частка письменниць в історії літератури (особливо у давні часи) виявилася 

мізерною. Ті ж твори, що потрапляли до «історії», часто були не надто 

показовими у вираженні особливостей жіночого світобачення. Це стосується, 

зокрема, літератури «4 травня», де в оцінці жіночих творів зазвичай домінували 

соціальні мотиви. Отже, постала необхідність залучити нові критерії вибору та 

визначення вартості художніх текстів, які цілком представляли б жіночий дискурс 

в історії літератури.  
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Найбільше ґендерний підхід позначився на працях з історії китайської 

літератури ХХ ст. Передусім – це історія сучасного періоду (1949−2000), де 

жіноча література подається як окремий художній напрям 1980−90-х років. Так, 

Хун Цзичен у своїй «Історії» (洪子诚 《中国当代文学史》, 2007) виділяє жіночу 

прозу на підставі стрімкого зростання у 1980-ті роки кількості письменниць, 

творчість яких сприяла якісним змінам у літературному процесі. Специфіку цієї 

прози автор визначає досить узагальнено: у тематиці − «дослідження жіночого 

досвіду в історії та сучасності», у стилі − «відтворення жіночої „суб’єктивної 

свідомості”» [395, с. 307]. Загалом творчість знакових письменниць подається 

дуже стисло, без аналітичного заглиблення. Натомість Чень Сяомін у праці 

«Основні напрями сучасної китайської літератури» (陈晓明《中国当代文学主

潮》, 2009) виділяє «феміністичну прозу», зазначаючи, що «будь-якій жіночій 

творчості притаманна феміністична свідомість (女性主义意识), під якою варто 

розуміти набуту жінкою від народження ґендерну ідентичність» [362, с. 398]. 

Особливості вираження «феміністичної свідомості» втілюються, за Чень 

Сяоміном, у трьох періодах розвитку жіночого письменства: 

 1) 1980-ті роки: «жіночий досвід у контексті історичних подій ХХ ст.» – у 

центрі уваги жіноча особистість, індивідуальна свобода та самореалізація у 

суспільстві (творчість Чжан Цзє, 张洁, Чжан Сінсінь, 张幸欣, Цань Сюе, 残雪, 

Ван Аньї, 王安忆, Тє Нін, 铁凝, Чжан Канкан, 张抗抗);  

2) початок 1990-х років: «дискурс жіночого самоаналізу» – відтворення 

внутрішнього стану жінки під впливом ідей західного фемінізму (творчість Чень 

Жань, 陈染, Лінь Бай, 林白, Чи Цзицзянь, 迟子建, Сюй Сяобінь, 徐小斌, Хун Їн, 

红影, Хай Нань, 海男, Сюй Кунь, 徐坤); 

3) кінець 90-х років: «модно-епатажне жіноче письмо» представниць 

покоління «постсімдесятих» (творчість Вей Хуей, 卫慧, Мянь Мянь, 棉棉,  Чен 

Ке-і, 盛可以, Аньні Баобей, 安妮宝贝) [362, с. 399–412].  
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Варто зазначити, що обидва дослідники розмежовують жіночі тексти за 

ступенем ґендерного маркування, однак, це суперечить вищеподаному розумінню 

Чень Сяоміном «феміністичної свідомості». Творчість деяких письменниць 

розглядається у межах загальнолітературних напрямів поряд із чоловічими без 

урахування ґендерної специфіки. Так, Шу Тін (舒婷) подається як представниця 

«туманної поезії», Лю Сола (刘索拉) – модерністської прози, Фан Фан (方方) і Чи 

Лі (池莉 ) − «неореалістичної прози» тощо. Таким чином, жіноча література 

втрачає свою цілісність і розвій, до того ж звужується її жанрово-стилістична 

парадигма. Проте праці Чень Сяоміна і Хун Цзичена демонструють новий 

чоловічий погляд на сутність жіночої літератури; вчені визнають неуникність 

ґендерної перспективи у літературознавчих дослідженнях. 

Інша концепція історії китайської жіночої літератури наразі формується 

низкою спеціальних розвідок, виконаних переважно дослідницями-жінками. 

Їхньою спільною рисою є визнання жіночої літератури феноменом ХХ ст., 

сутнісні особливості якого формувалися під впливом соціально-історичних 

чинників, а також у контексті двох періодів загального розвитку літератури – 

новітнього (1911−1949) і сучасного (1949−2000). Так, Лінь Сяоюнь звертається до 

періодизації з «Історії китайської літератури ХХ ст.» за редакцією Чен Їн і Цяо 

Іґан (《20 世纪中国女性文学史》/ 盛英、乔以钢主编, 1995). Вона має 5 періодів: 

перший (від початку ХХ ст. до руху «4 травня») – народження жіночої літератури 

як результат пробудження жіночої свідомості; другий (кінець 1920-х – 30-ті рр.) − 

вихід жіночої літератури за межі замкненості у широкий простір соціальної 

проблематики; третій (кінець 1930-х – 40-ві рр.) – розвиток жіночої літератури в 

контексті війни з Японією і територіального розмежування; четвертий   

(1950−60-ті рр.) – розвиток жіночої літератури за двома різними моделями після 

загострення політичного конфлікту між материковим Китаєм і Тайванем; п’ятий 

(із кінця 1970-х рр. донині) – розквіт жіночої літератури у процесі стрімкого 

звільнення і розвитку жіночої свідомості [438, с. 118–158]. Лінь Сяоюнь зауважує, 
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що така періодизація наслідує вже існуючу «чоловічу» модель і вписує жіночу 

творчість у контекст чоловічого владного дискурсу [438, с.158-159]. Проте варто 

зазначити, що більшість праць є комплексними дослідженнями, які поєднують 

різноманітні аспекти аналізу, тому динаміка і мотивація розвитку літератури є 

лише їхньою складовою частиною. Це відображається і в назвах, де поняття 

«історія літератури» фігурує не завжди, а виявляється лише у процесі знайомства 

з роботою. Так, Лей Шуйлянь у праці «Комплексний аналіз китайської жіночої 

літератури новітнього і сучасного періодів» (雷水莲 《中国现当代女性文学的整

合审视》, 2013) виділяє 5 періодів розвитку, подібних до вказаних вище, але 

аналізує жіночу літературу не лише у зв’язку з культурно-історичним тлом, але й 

із основними категоріями розвитку: традиційне / нове, нове / сучасне, 

національне / світове. Це дає можливість визначити сутність традицій жіночої 

літератури, надґендерну (跨越性) природу її розвитку на сучасному етапі, а також 

«збереження національної специфіки та автономності у контексті глобалізації» 

[405, с. 203–232]. Як бачимо, жіноча література розглядається як «автономне 

явище», що не потребує постійного протиставлення чоловічому дискурсу і має 

власні перспективи розвитку та змін.  

Таким чином, ґендерний напрям є одним із пріоритетних у китайському 

літературознавстві зі значними перспективами подальшого розвитку. Його 

здобутками є: 

− формування теоретико-методологічного підґрунтя, що включає переклад, 

інтерпретацію та адаптацію західних теорій фемінізму на китайському ґрунті; 

− ревізіоністське прочитання творів «великого» / чоловічого канону з метою 

виявлення хибних уявлень про природу жінки; 

− послідовна увага до особливостей прояву жіночого дискурсу в літературному 

процесі на рівні тяглості традицій жіночої культури, формування образно-

символічної системи, використання наративних моделей тощо. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проаналізований матеріал засвідчує, що китайська жіноча література має 

давні витоки і тривалу історію. Її становлення і розвиток відбувався у три періоди 

за моделлю «субкультури» (Е. Шовалтер). 

Перший період – «фемінінний» (від давнини до початку ХХ ст.) – є 

імітацією жінками-письменницями домінантних моделей письма та естетичних 

норм конфуціанського канону. Літературною творчістю займаються шляхетні 

жінки у межах нормативного «жіночого стилю» високої літератури 

(найпослідовніше − у поетичних жанрах). Авторкам вдається оживити рафіновані 

прозовий і поетичний стилі, виходячи за межі скорботно-депресивного дискурсу 

та девіантної ідентичності. На формальному рівні авторки вдаються до 

розмивання приписів нормативного жанротворення, змішування маскулінних і 

фемінних символічних кодів, поєднання емоційного та логічного письма,  

розширення меж чуттєвої саморефлексії, переосмислення історії тощо. Жіночі 

романи-наслідуванн продемонстрували потенційні можливості репрезентації 

жіночого досвіду. Однак, усі жіночі «експерименти» не спрямовані на руйнування 

загальної системи «великого» / конфуціанського канону. 

Другий період – «феміністичний» (1912−1949 рр.) − починається в руслі 

позитивної дискримінації і поступово переходить на позиції державного 

фемінізму, культивуючи образ звільненої жінки із «розкріпаченою свідомістю» та 

прагненням самореалізації. Залежно від інтерпретації емансипованої жінки 

китайська жіноча проза першої половини ХХ ст. розвивається у двох напрямах. 

Перший – т. зв. «унітарний фемінізм», який тяжіє до втілення радикального гасла 

«жінка й чоловік однакові». У творах Цю Цзінь, а також «письменниць-

патріоток» 1930−40-х років з’являється образ мілітаризованої жінки, яка наслідує 

чоловічу систему цінностей і поведінкових моделей. Остаточно редукується 

жіноча «іншість». Другий – «феміністичні рефлексії», які віддзеркалюють 

розщеплену ідентичність жінок, їхнє психологічне роздвоєння. Авторки 
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переживають протиріччя, викликані необхідністю відмови від патріархатних 

традицій та засвоєння західних ідей жіночої емансипації. Письменниці періоду 

«4 травня» у своїх текстах не послуговуються принципами політичної боротьби за 

жіночі права, а відтворюють власний внутрішній досвід переживання конфлікту 

традиційного і новаторського, що виражається у мотивах професійної реалізації 

жінок, подолання «трансцендентної несвободи», участі у «параді ідентичності», 

осмислення складності зв’язку поколінь (передусім «мати − дочка»), викриття вад 

інституту шлюбу тощо. Прикметною для цього періоду є поява «матріархатних 

утопій», які на китайському ґрунті набувають рис «спільноти слабких шляхетних 

жінок», ідеальної родини в обрисах «дитинного сприйняття» тощо. Творчість 

Чжан Айлін 1940-х років є соціально-психологічним зануренням у розщеплену 

суб’єктивність  (а також схиблену природу) жінки. 

У першій половині ХХ ст. паралельно з розвитком жіночої літератури 

зароджується і розвивається науковий інтерес до її вивчення, зокрема формується 

проблема дефініції жіночої літератури як художнього феномену, визначаються її 

витоки, фрагментарно досліджуються особливості жіночого письма тощо. У цей 

час здебільшого використовується соціологічний підхід до вивчення літературних 

явищ, хоча бракує теоретико-методологічного підґрунтя і текстологічного аналізу. 

Загалом домінує чоловічий погляд на сутність і перспективи жіночої літератури. 

Третій період – «фемінний» (від 1949 року до початку ХХІ ст.). 1949−1977 

роки – це «мертва зона» жіночої літератури, яка остаточно абсорбується 

домінантним каноном соцреалізму. Однак у період курсу «подвійної сотні» 

(1956−1958) зароджуються тенденції суб’єктивного самовираження жінок, які 

розвинуться після закінчення «культурної революції». Наприкінці 1970-х років 

мисткині починають усвідомлювати власний досвід як джерело автономної 

творчості з відмінними від чоловічої способами та стратегіями репрезентації. 

Жінки відмовляються від ідеологізованого «великого» наративу, виробляючи 

індивідуальний стиль та звертаючись до «тілесного письма» (апеляція до 

хаотичності, алогічності, фрагментації, асоціативності тощо); авторки 
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переосмислюють соціально-політичну концепцію «жіночого звільнення» у 

психофізіологічному дискурсі (реабілітація тілесності, звернення до табуйованого 

сексуального досвіду, вивільнення первинних інстинктів, переживання 

афективних станів, пошук ідентичності у постмаоїстському суспільстві тощо). 

Починаючи з 1980-х років ґендерне літературознавство в Китаї постає як 

окремий напрям гуманітаристики. Активно формується теоретико-методологічне 

підґрунтя шляхом перекладу, адаптації та систематизації західних літературних 

теорій фемінізму на китайському ґрунті. У другій половині 1990-х років 

основними напрямами досліджень стають: 1) критика жіночих образів у чоловічій 

літературі з погляду стратегій «жіночого читання»; 2) дослідження особливостей 

жіночих текстів з погляду критеріїв «жіночого письма»; 3) реставрація історії 

жіночої літератури на основі визначення традицій жіночої творчості. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРИВАТНИЙ ПРОСТІР ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ҐЕНДЕРНОЇ НАРАЦІЇ 

 

3.1.  Духовний вимір кохання поза шлюбом: 

оповідь як засіб ритуалізації 

 

Історії кохання здавна визначають жіночий дискурс у національній 

літературній традиції, будучи сталою ментальною ознакою жіночої літератури. На 

думку Чжоу Є, упродовж віків кохання не лише репрезентує особливий жіночий 

простір, але й виступає єдиним або ж основним інструментом здійснення усіх  

сподівань жінки [580, с. 61]. Послуговуючись любовним сюжетом, письменниці 

вибудовують власну аксіологічну систему і репрезентують ґендерно чутливий 

досвід особистісного буття. Окремі китайські дослідники, зокрема Ван Юнься, 

аналізують смислові аспекти феномену кохання у жіночій прозі, визначаючи 

художній простір самовираження жінки як такий, що відокремлюється і 

віддаляється від глобальних тем чоловічого ґранднаративу за рахунок 

заглиблення у внутрішній світ людини [516, с. 17]. Моделюючи та руйнуючи 

ілюзії ідеальних стосунків між статями, жінки-письменниці реалізують 

можливість сформувати альтернативний погляд на стан сучасного суспільства у 

ґендерних перспективах. Любовні сценарії у жіночих текстах розглядаються як 

відображення сукупності реалій жіночого буття, насамперед – нове / «інше» 

осмислення одвічного конфлікту «кохання – шлюб». Дослідники простежують 

трансформації любовних сюжетів у китайській жіночій прозі, а також їхні 

кореляції з відповідними проблемно-тематичними напрямами літератури: 

поверненням втраченої жіночності (з початку 1980-х), визначенням «нової 

локалізації» в суспільстві (із середини 1980-х), «конструюванням» внутрішнього 

світу сучасної жінки (1990-ті) [423, с. 66–67]. Любовна тематика постає як простір 
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формування нової художньої концепції жінки. Констатується факт існування 

альтернативного знання про жіночу екзистенцію.  

За спостереженням російського психолога В. Руднєва, будь-які сценарії 

кохання завжди суперечать нормі, тобто «кохання як прояв аксіологічної 

модальності протиставлене обов’язкові як прояву деонтичної модальності» [202, 

с. 160]. Проекція міркувань дослідника на літературну творчість актуалізує 

письменницькі стратегії (насамперед жіночі) як спосіб формування 

альтернативного змісту щодо прийнятого нормативного дискурсу. На це звертає 

увагу Г. Улюра, констатуючи, що любовний сюжет у жіночій літературі завжди 

свідчить про «контракт щодо репрезентації ґендерної розбіжності» [237, с. 26]. 

Порушення цього контракту породжує ряд підривних практик жіночого письма 

відносно домінантного стилю. Спираючись на праці західних представників 

феміністичної критики, дослідниця називає три види практик: вираження 

спротиву шляхом особливої репрезентації / типологізації досвіду, пов’язаного із 

переживанням статі (за Н. Чодороу), формування моральної (або іншої) 

багатозначності тексту через дотримання імітативних установок (за М. Якобус) і 

«домагання пригнобленого» через непослідовність жіночого тексту, пов’язану зі 

«сплесками неконтрольованої чуттєвості» (за К. Міллет) [237, с. 26]. Висновки 

Г. Улюри цілком переконливі, однак зауважимо, що окремі аналізовані практики 

письма виявляються неоднозначними. Зокрема, К. Міллет, аналізуючи стиль 

роману Ш. Бронте «Вільєт», звертає увагу на загравання автора «з болотом 

сентиментальщини», зумовленим необхідністю зважати на суспільного і свого 

внутрішнього (репресованого) цензора [178, с. 242]. Тобто письменниця наслідує 

домінантний стиль вікторіанського роману з його щасливою розв’язкою-шлюбом. 

Втім такий компроміс обертається штучністю сентиментальних мотивів і 

виражальних засобів, що стають підґрунтям сатиричних стратегій внутрішнього 

опору. «Ті уступи, − підсумовує К. Міллет, − можна читати як сатиру або 

цинічний трактат проти кохання» [178, с. 243]. Отже, практика «домагання 

пригнобленого» приховує імпліцитний, але усвідомлений спротив усталеним 
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нормам ідентифікації жінки (через кохання і шлюб). Проблематизація жіночої 

романтичної оповіді у міркуваннях Н. Чодороу пов’язана не лише із «владними 

структурами, що визначають ґендерну розбіжність» (на що вказує Г. Улюра), але 

й із психосоматичними особливостями обох статей. Удаваність жіночого 

романтизму – емоційна та ідеологічна реакція на економічну залежність жінки від 

чоловіка, і водночас – відображення різниці між жіночим і чоловічим едипальним 

досвідом [270, с. 233–234]. Жінка схильна ідеалізувати чоловіка у любовних 

стосунках, спираючись на образ батька, що, на думку Н. Чодороу, провокує до 

штучності почуттів і «нереального ставлення до чоловіка взагалі» [270, с. 234]. 

Владно-економічне підґрунтя тут відступає на другий план. Таким чином, жіночі 

практики письма демонструють балансування між імітацією домінантного стилю і 

його деструкцією (часом імпліцитною). З погляду змісту вони чинять опір 

владному / нормативному дискурсові, реалізуючи множинність жіночих 

«афективних зв’язків» (Н. Чодороу) та плинність / мінливість жіночого досвіду. 

Це відображається у китайській жіночій прозі, що розробляє різні сценарії 

сучасних історій кохання. 

 

3.1.1. Жіноче кохання у дзеркалі імітативної ритуальності 

 

Наприкінці 1970-х років китайські письменниці, долаючи приписи 

соціально мотивованого «великого» наративу, отримують можливість 

висловлювати власні погляди на проблеми жінок. Загальний контекст визнання 

цінності людської особистості та унікальності індивідуального досвіду спричиняє 

увагу до приватного життя та внутрішнього світу людини. Тема кохання 

якнайкраще репрезентує інтимний простір, протиставляючи його суспільному. 

Тому любовні сюжети стають інструментом письменницького самоаналізу, а 

також визначення глибинних конфліктів жіночого буття, що з’являються при 

поєднанні традиційних / патріархатних уявлень про систему ґендерних відносин із 

новими приписами суспільної моралі. У цей час тема кохання набуває авторських 
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інтерпретацій у творчості Чжан Цзє, Чжан Канкан, Цзен Пу, Ван Аньї та ін. Серед 

них на особливу увагу заслуговує доробок Чжан Цзє, де самовизначення жінки 

завжди пов’язується із болісним переживанням досвіду кохання. Китайські 

літературознавці приділяють увагу вивченню таких аспектів ранньої творчості 

письменниці, як моделювання власної концепції «ідеального кохання» [379; 580], 

відтворення трагізму жіночої долі в конфлікті особистісних почуттів і моральних 

законів суспільства [500], висловлення жіночих міркувань щодо проблеми 

кохання та шлюбу [535] тощо. У більшості праць визначені смислові особливості 

ґендерно чутливого досвіду письменниці. Натомість російська дослідниця 

А. Саховська [207] віддає перевагу культурно-історичному методу, вписуючи 

ранню творчість Чжан Цзє у реалістичний контекст китайської літератури кінця 

1970-х років. Нерозкритими зостаються наративні стратегії письменниці, які 

дають змогу простежити механізми руйнування традиційної моделі кохання і 

шлюбу. 

1979 року виходить у світ оповідання Чжан Цзє «Кохання не можна забути» 

(《爱，是不能忘记的》), яке китайські критики визначають знаковим твором, що 

транслює жіночі уявлення про ідеальне кохання [379; 580]. Цим не вичерпуються 

новаторські якості твору, оскільки тема оповідання кидає виклик моральним 

стереотипам суспільства: авторка доводить етичну неоднозначність проблеми 

кохання поза шлюбом; вона ідеалізує відверті почуття, виносячи їх за межі 

профанного оцінювання. Текст оповідання постає багатовимірним простором, де 

одвічна проблема кореляції між коханням і шлюбом подається у проекції на 

конкретний жіночий досвід. 

Чжан Цзє ставить під сумнів засади традиційної китайської родини, які 

засновані не на чуттєвих взаєминах чоловіка і жінки, а на зв’язках поколінь. 

Етичні категорії традиційного «шлюбного контракту» – «обов’язок» (义) і «повага 

до старших» (孝) − не залишають місця для такого регулянта, як кохання [170, 

с. 58]. Марно було б стверджувати, що пуританська мораль конфуціанства 
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позбавляла китайців можливості відчувати природні емоції, зокрема й кохання. 

Як зазначає Л. Васильєв, конфуціанці «виправили» сутність поняття «любов», 

вживаючи його на позначення глибоких почуттів до батьків, старших, імператора, 

рідних, і лише наостанок – до жінки [30, с. 137–138]. Сутнісно інший підхід до 

проблеми шукає Чжан Цзє. Вустами своєї героїні письменниця дорікає 

сучасникам, що і наприкінці ХХ ст. для більшості китайців шлюб залишається 

«засобом продовження роду, інструментом обміну та продажу» [559, с. 155]. 

Оповідання Чжан Цзє фіксує переломний момент у свідомості сучасної жінки: 

вона інтуїтивно відчуває внутрішній спротив і прагне з’ясувати, «чи є щось 

міцніше і надійніше, ніж закон та мораль», що могло б поєднувати людей [559, 

с. 155]. Шукаючи відповіді на це питання, Чжан Цзє творить «ілюзорний світ 

чистого кохання» [500, с. 70], який протиставляється суспільним законам та 

моралі й оприявлює жіночі потреби у чуттєвих стосунках між статями та 

духовному єднанні. Таким чином, художній простір оповідання будується за 

принципом двосвіття «духовне / ідеальне – реальне / перебутнє». Зв’язок між 

цими світами авторка відтворює через ритуалізований опис побуту. 

М. Бахтін відзначає нерозривний зв’язок реального побуту та символічного 

обряду, що приховує виражальний потенціал літературного твору: «Людський 

побут завжди оформлений, і це оформлення завжди ритуальне (хоча б 

“естетично”). На цю ритуальність і може спиратися художній образ» [17, с. 359]. 

Такий підхід набуває особливого значення у китайській літературі, яка відображає 

традиційний ритуалізм способу життя і ментальності китайців. Як зазначає 

В. Малявін, «знання ритуалу» в Китаї означає уміння відкривати «небесне» 

(внутрішнє, безмежне) в людському. Поняття «ритуал» пов’язується із 

принципами символічного світорозуміння. Тому знаки культури виявляють свою 

цінність лише як «скорочена, навіть викривлена, зникома транскрипція 

реальності» [167, с. 22–23]. Символізація речей та дій у китайській літературі є 

способом вираження одвічного, цілісного через фрагментарне, плинне. 

Прикметно, що ритуалізоване побутописання пов’язують із техніками жіночого 
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письма [237, с. 36], спрямованими на «розмивання» універсальних символів та їх 

перекодування у системі жіночих цінностей. Таким шляхом іде і Чжан Цзє, 

ритуалізуючи нове сприйняття феномену кохання як на сюжетно-мотивному рівні, 

так і на рівні наративних конструкцій. 

Сюжет оповідання заснований на історії кохання двох жінок – матері Чжун 

Юй (钟雨) і доньки Шаньшань (珊珊). Прикметна символіка імен: Чжун Юй в 

перекладі з китайської означає «Дощ дзвонів», Шаньшань – «Бряцання 

нефритових [підвісок]». Звукова динаміка імен об’єднує жінок різних поколінь в 

одну групу, демонструючи їхнє спільне прагнення визначити пріоритети жіночого 

буття. «Дощ» і «нефрит» − амбівалентна пара символів, що викликає множинні 

асоціації з кодами традиційної культури. Це діалектичне протиставлення 

жіночого / прихованого і чоловічого / явного первнів, і водночас комплементарна 

пара жіночої символічної неоформленої потенції (вода) [233, с. 43] і жіночої 

тілесності (нефрит) [236, с. 307]. Відносини, окреслені символічно, зумовлюють 

появу нових жіночих ритуалів, що стосуються феномену кохання. Шаньшань 

(образ героїні збігається з образом оповідача) перебуває в болісному пошуку 

відповіді на запитання: що по-справжньому може об’єднувати чоловіка й жінку? 

Дівчина прагне прояснити трагічний досвід кохання своєї матері, про який 

тривалий час лише здогадувалася (адже ранній і недовгий шлюб її батьків не 

передбачав любовної історії). Наративно цей процес оформлюється як ритуальне 

здобуття таємного знання. По смерті матері донька порушує її заборону і читає 

«інтимний щоденник» Чжун Юй, який називається «Кохання не можна забути». 

Номінативний збіг назв оповідання Чжан Цзє і «щоденника» репрезентує 

циклічність жіночого часу та змішування наративних кодів автора, оповідача та 

персонажів.  

Зі «щоденника» матері Шаньшань дізнається про її божевільне кохання до 

одруженого чоловіка − старого кадрового працівника. Важливо, що його шлюб з 

іншою подається як благородний жест і моральний обов’язок, який змушує 

зректися власних почуттів (отже, герой ідеалізований). Чжун Юй провела разом із 
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коханим менше доби, однак до самої смерті вона  залишалась у стані «духовного 

єднання з ним» [500, с. 70], що відображається у низці ритуальних дій. Вона 

щодня читала вибрані твори із зібрання А. Чехова, колись подарованого коханим, 

і робила записи у своєму «щоденнику». Прикметно, що за формою цей текст не 

подібний ні до щоденника, ні до нотаток чи листів. Це – радше віддзеркалення 

вільного потоку думок закоханої жінки (класичний зразок жіночого афективного 

письма), сублімація почуттів у творчому процесі (Чжун Юй також була 

письменницею). Зібрання творів А. Чехова і «щоденник» – сакральні атрибути 

ритуальної дії, які Чжун Юй ретельно оберігає і не дозволяє торкатися навіть 

найближчим людям. Окрім того, жінка заповідає спалити речі разом із її тілом 

після смерті. Тут актуалізується давній китайський ритуал поховання, згідно з 

яким у труну клали дорогоцінні речі небіжчика, зокрема й книги [30, с. 150]. 

Дочка порушила заповіт матері стосовно «щоденника», поставивши під сумнів 

основну етичну категорію родинності − «повагу до старших». У сприйнятті 

Шаньшань материн «щоденник» – це фрагментований, розірваний текст зі 

смисловими лакунами, які можуть бути заповнені уривчастими спогадами самої 

дівчини. Так твориться спільний духовний простір, де донька бере участь у 

ритуалах матері, подумки занурюючись у почуття й оцінюючи стани жіночого 

любовного переживання. 仿佛遭了这凄凉而悲惨的爱情的是我自己。<…> 别管它

多么美，多么动人，我可不愿意重复它！ Здається, − говорить Шань-шань, − я 

сама переймаюся цим болісним і трагічним почуттям. <…> Нехай воно 

прекрасне і зворушливе, однак я не згодна пережити це знову! [559, с. 170]. 

Важливою складовою ритуальних дій Чжун Юй є чекання. У традиційній 

культурі цей процес визначає суто жіночі чесноти – жертовність, самозречення, 

присвяту себе чоловікові (варто згадати міфічний образ жінки, яка, дожидаючи 

чоловіка, перетворилась на «скелю чекання»). Героїня оповідання моделює 

подвійну ситуацію. Щоразу, повертаючись із відрядження, вона забороняє дочці 

зустрічати її, оскільки «прагне залишитися на самоті, плекаючи ілюзію, що він 

[коханий] прийде її зустрічати» [559, с. 165]. Щоразу вона переживає відчуття 
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тотальної порожнечі, яку неможливо заповнити, однак знову і знову змушує себе 

повертатись до уявної ситуації взаємного чекання. Ця ситуація зрештою перетікає 

у трансцендентну площину. В передсмертному зверненні до коханого, який 

передчасно пішов із життя, Чжун Юй мовить: 倘若真有所谓天国，我知道，你一

定在那里等待着我。我就要到那里去和你相会，我们将永远在一起，再也不会分

离。Якщо справді існує Царство Небесне – я знаю, ти неодмінно чекаєш на мене. 

Я вже готова йти на зустріч із тобою, ми будемо навіки разом, більше не 

розлучатимемося (виділення наше – Н.І.) [559, с. 170].  

Категорія чекання визначається у межах взаємності. У такий спосіб авторці 

вдається похитнути традиційно асиметричну модель ґендерних ролей кохання: 

жертовну жіночу і приймальну чоловічу. Китайська дослідниця Ван Айхуа 

стверджує, що утопічна модель взаємного кохання героїв – це втеча від реальності 

у духовний світ, яка мотивується саме традиційними моральними та естетичними 

приписами й табу. Кохання між Чжан Юй та старим кадровим працівником 

репрезентує ґендерні взаємини, які відповідають усталеній концепції: 发乎情，止

乎礼。 Почуття розвиваються, допоки це дозволяє ритуал40 [500, с. 71]. Іншої 

думки дотримується Ґо Хуайюй, котрий акцентує на вагомих зрушеннях в 

аксіологічній системі ідеалізованого кохання у творах Чжан Цзє. Головними 

передумовами такого кохання дослідник вважає: 1) обожнювання (崇拜) жінкою 

чоловіка; 2) демонстрацію чоловіком своєї надійності / вірності (可靠); 3) взаємну 

повагу закоханих (尊重); 3) здатність почути одне одного та відгукнутися (呼应) 

[379, с. 214]. Очевидно, що тільки перша умова (обожнювання жінкою чоловіка, а 

не навпаки) може бути співвіднесена із традиційними жіночими ролями, котрі 

передбачають служіння і поклоніння. На наш погляд, у самих підставах 

обожнювання Чжун Юй свого коханого простежується вихід за межі традиційної 

опозиції «господар – служниця». Усі чесноти чоловіка зазвичай подаються як 

віддзеркалення внутрішнього світу закоханої жінки, і це уточнюється через 

коментарі та роздуми Шаньшань. Дівчина доходить висновку, що він підкорив 
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матір потужною силою духу (精神力量), широтою мислення, наполегливістю у 

праці та прагненням духовно-мистецького вдосконалення [559, с. 163]. Усе це 

імпонує самій Чжун Юй, відображаючи її моральні та культурні пріоритети. Про 

це свідчать і спогади Шаньшань, яка в дитинстві випадково побачила старого 

кадрового працівника: 他给人一种严谨的，一丝不苟的、脱俗的、明澄得像水晶

一样的印象。特别是他的眼睛，十分冷峻地闪着寒光，当他急速地瞥向什么东西

的时候，会让人联想起闪电或是舞动着的剑影。要使这样一对冰冷的眼睛充满柔

情，那必定得是特别强大的爱情，而且得为了一个确实值得爱的女人才行。Він 

справляв враження суворої, відповідальної, витонченої та кришталево чистої 

людини. Особливо прикметними були його очі, які випромінювали холодний блиск. 

Коли він раптом кидав погляд, здавалося, що спалахнула блискавка або промайнув 

меч. Наповнити теплом ці крижані очі могло лише надзвичайно сильне почуття – 

кохання до жінки, яка насправді варта цього (виділення наше – Н.І.) [559, 

с. 161]. Портретні характеристики контрастні і символічні з акцентом на 

маскулінних рисах вдачі героя (промовистою є метафора меча), однак останні 

подаються не як самоцінні позитивні якості, а як непряме означення чеснот 

героїні та гармонійне їх доповнення.  

Концепція взаємовіддзеркалення і взаємодоповнення образів чоловіка та 

жінки у коханні стає провідною для Шаньшань. Материнські ритуали 

обожнювання коханого змінюються в її свідомості на культивування духовної 

єдності чоловіка і жінки. Ця єдність набуває символічного осмислення в 

категоріях природного перебігу життя і протиставляється законам та моралі 

людської спільноти. Шаньшань використовує пантеїстичний краєвид аби 

сакралізувати єднання матері з її коханим у потойбіччі: 千百年过去，只要有一朵

白云追逐着另一朵白云；一棵青草傍依着另一棵青草；一层浪花打着另一层浪

花；一阵轻风紧跟着另一阵轻风……相信我，那一定就是他们。Минуть 

тисячоліття, і щойно одна біла хмарка наздоганятиме іншу, одна молода 

травина схилятиметься до іншої, одна морська хвиля розбиватиме іншу, один 
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подих вітру летітиме за іншим… Повірте мені – це будуть вони [559, с. 170]. 

Розгорнута символічна метафора віддзеркалює даоське світовідчуття, яке, за 

спостереженням Л. Васильєва, завжди відображало присутність містичного, 

ірраціонального, індивідуального в людській психіці і не вписувалося в суворі 

обмеження раціоналізму й авторитаризму [30, с. 218]. В оповіданні Чжан Цзє не 

йдеться про філософську доктрину, лише – про мимовільні асоціації, які 

руйнують як патріархатний конфуціанський дискурс, так і владний ґранднаратив 

соцреалізму. Авторка вживає традиційні образи природи із символікою 

сексуальності (вітер) та плодючості (хмара) [233, с. 40, 244; 300, с. 40, 280], 

водночас продукуючи нові контекстуальні значення – природної парності 

суб’єктів буття, їх рівноцінності та взаємодоповнюваності. 

Зрештою Шаньшань переосмислює сакралізовану матір’ю ритуальну 

категорію чекання. Вона звертається до західного літературного досвіду, цитуючи 

вислів британського письменника Томаса Гарді: 呼唤人的和被呼唤的很少能互相

应答。Серед тих, хто кличе і кого кличуть, дуже мало людей відгукуються одне 

до одного [559, с. 170]. Вже усвідомлена взаємність у коханні переміщується у 

свідомості героїні у площину надзвичайного, дивовижного, такого, що не може 

бути оціненим із погляду повсякденної моралі. На думку Ґо Хуайюя, саме 

взаємний «перегук душ» Чжун Юй і старого кадрового працівника робить їхню 

історію кохання ідеальною, казковою [379, с. 215]. Це акцентовано і в ритуалі 

постійних прогулянок героїні стежкою, де колись відбулось її єдине побачення. 

Шаньшань сприймає цей ритуал як зустріч матері з душею коханого, однак її 

одвічне чекання осмислює по-своєму: ритуал вірності й відданості 

перетворюється на процес пошуку спорідненої душі. Донька вважає, що чекати 

варто того самого «взаємного відгуку», про який говорив Т. Гарді: 如果我们都能

够互相等待，而不糊里糊涂地结婚，我们会免去多少这样的悲剧哟！Якби ми всі 

могли дочекатись одне одного і не виходили б заміж навмання, то скількох 

трагедій можна було б уникнути! [559, с. 170–171]. Ця думка є лейтмотивом 
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оповідання, що звучить у сумнівах, роздумах, порівняннях і висновках. Тут 

сходиться досвід старшого покоління (матері) і прагматичні міркування молодого 

(дочки). Втім, жодного однозначного висновку із цієї історії авторка не пропонує, 

оскільки дискурсивні настанови тексту спрямовані на сумніви, вагання та 

індивідуальний вибір. Цьому сприяє і постійне використання риторичних 

запитань: 我想，我们切不可忽略世界上任何一个最不起眼的小角落，谁知道呢？

那些意想不到的小角落会沉默地缄藏着多少隐秘的痛苦和欢乐呢？ Напевно, ми 

ні в якому разі не повинні оминати увагою найменші непримітні закутки нашого 

світу, хто ж знає? Скільки таємних страждань і радощів приховують вони у 

своєму мовчанні?  [559, с. 169]. 

Таким чином, ритуалізована нарація оповідання Чжан Цзє фіксує мінливість 

жіночого досвіду і неоднозначність моральних норм самовизначення жінки у 

прагненні до взаємного кохання. Актуалізується, але остаточно не розв’язується 

конфлікт між коханням (як феноменом духовного, ідеального) і шлюбом (як 

інституцією прагматичної реальності, що відображає моральні норми 

патріархатного суспільства). Втім, у тексті оповідання формується жіноча 

аксіологічна система, де чільне місце посідають взаємні почуття і духовне 

єднання чоловіка й жінки.  

У процесі подальшого осмислення конфлікту «кохання − шлюб» Чжан Цзє 

вдається до імітативних технік письма, що відображають традиційну асиметричну 

модель кохання. Тань Аошуан, досліджуючи концепт «кохання» у китайській 

класичній любовній ліриці, доходить висновку, що фокусом емпатії – суб’єктом, 

наділеним можливістю споглядання світу очима іншої людини [268, с. 277] – у ній 

виступає не чоловік, а жінка. Тому у традиційній китайській ментальності 

об’єктом кохання і піклування є чоловік, а прояви почуттів ґендерно 

нерівнозначні. У поетичній традиції це засвідчує звернення жінки до чоловіка 君 

мій повелитель / господар з відповідною самоідентифікацією 奴 ваша служниця; у 

фразеологічному фонді китайської мови є вираз «чоловік насолоджується, а 
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жінка піклується про нього» (男欢女爱) [224, с. 158]. Ґендерна роль жінки у 

проявах кохання тісно пов’язується із жертовністю. Саме цей моральний концепт 

обирає Чжан Цзє для імітації канонічної моделі кохання у повісті «Смарагд» 

(《祖母绿》 , 1984). На думку Ван Айхуа, у цьому творі трагічний ідеалізм 

письменниці змінюється зображенням щирого кохання жінки, яка не сподівається 

на взаємність [500, с. 71]. Імітативні техніки письма дають можливість авторці 

перекодувати традиційні ритуали і символи жіночої ідентичності. 

Сюжет повісті будується на любовному трикутникові: дві жінки, Лу Бейхе 

(卢北河) і Цзен Лін’ер (曾令儿), закохані в одного чоловіка, Цзо Вея (左葳). 

Символіка жіночих імен варіативна, оскільки семантика складових лексем має 

омонімічну природу, а отже – низку можливих інтерпретацій. Серед останніх − Лу 

Бейхе може означати «Чорна північна ріка» [25, с. 384; 27, с. 302; 384, с. 76, 838], 

тобто поєднання темряви і води – традиційних символів фемінності − у природі 

героїні; якщо ж Північну Ріку розглядати як сузір’я, то помічаємо синтез 

темного / інь і світлого / ян начал. Ім’я Цзен Лін’ер може перекладатись як 

«Застільний наказ [предків]» (тобто штрафний наказ гостю випити келих вина) 

[25, с. 570, 753; 384, с. 1320, 2566], що наділяє героїню маскулінними рисами, 

пов’язаними з ритуалами волі предків. Натомість ім’я головного героя досить 

розмите і позбавлене повноти змісту. Його можна перекласти як «слабкі / дивні 

повислі віти рослин» [25, с. 73; 27, с. 261; 384, с. 2113, 2769]. Морфема вей (葳) 

семантично несамостійна і може вживатися лише у поєднанні з іншими 

морфемами на позначення рослин. Отже, ім’я героя виражає недовершеність і 

аморфність його натури. Імітація традиційного прийому ідентифікації героїв за 

символікою імен дає можливість Чжан Цзє запрограмувати внутрішню руйнацію 

двох нормативних моделей любовних стосунків: традиційну (описану вище) і 

«нову» / ідеологічну, пов’язану із конструюванням любовних / родинних 

стосунків як співпраці соратників.  
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Традиційна модель проектується на стосунки Цзен Лін’ер і Цзо Вея. Героїня 

закохується в однокурсника, який здається їй талановитим і непересічним. Свої 

почуття вона виражає через самозречене опікування Цзо Вея, що сприймається як 

ритуал. Ризикуючи своїм життям, вона врятовує хлопця з морського виру. Цей 

вчинок стає осбливою місією, зумовленою роздумами Лін’ер про відповідальність 

за його життя. У розпал «культурної революції» вона бере на себе його провину 

(необачно написану крамольну листівку) та їде на виправні роботи. Осуд героїні 

спільнотою передається традиційною метафорою жіночої жертовності: 曾令儿站

在台上，像一株被暴雨狂风肆意揉搓的小草，却拼出全力用她几片柔嫩的细茎，

为左葳遮风挡雨。Цзен Лін’ер, стоячи на сцені, нагадувала молоду траву, 

понівечену зливою та вітром, яка з останніх сил намагалася прихистити своїми 

ніжними стебельцями Цзо Вея від бурі [560, с. 40]. Втім, жертовність слабкої 

жінки не фокусується у тексті на постаті чоловіка, а подається як засіб її 

самовизначення. Цзен Лін’ер, на відміну від героїні попереднього твору (Чжун 

Юй), не сподівається на взаємність у коханні та відмовляється від шлюбу із Цзо 

Веєм, на який хлопець погоджується із вдячності. Лін’ер народжує від нього 

позашлюбного сина Таотао (陶陶 ), якому віддає всю свою любов, допоки 

трагічний випадок не позбавляє дитину життя (за іронією долі він тоне у ставку). 

Стійкість і наполегливість, які проявляє Лін’ер у засланні, руйнує традиційний 

стереотип страдницької покинутої жінки. Тут активізується символіка імені – 

героїня терпляче випиває гірку чашу своєї долі. Змінюється і любов Лін’ер: вона 

синтезує материнську іманентну безумовність і природність почуття та 

батьківську відповідальність за пізнання дитиною «дороги у світ» [254]. У своєму 

шкільному творі Таотао написав: 我的爸爸就是我的妈妈，我的妈妈就是我的爸

爸。因为我的妈妈比别人的爸爸做的事情还多。她什么都会做。 Мій тато – це 

моя мама, моя мама – і є мій тато. Адже вона виконує більше справ, аніж 

батьки інших дітей. Вона уміє все [560, с. 69]. 
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Отже, з розвитком сюжету повісті «Смарагд» традиційна модель кохання, 

сфокусована на об’єкті прояву почуттів, переформатовується на модель з 

акцентом на здатності кохати. Вона розширює межі самого почуття (від 

сексуального до материнського і всеохопного) та робить його ознакою  

непересічної особистості Лін’ер. Китайська дослідниця Ян Сяошуан порівнює 

героїню з Богоматір’ю, наділеною даром «невичерпного кохання» [535, с. 91]. У 

тексті оповідання особливість характеру Лін’ер передається за допомогою 

транскультурного архетипного образу моря та індивідуально-авторського 

символу – смарагда. Героїня є втіленням моря як первинного джерела життя, 

відродження і материнства [233, с. 227–228]; до того ж, вона наділена властивістю 

самоочищення, «виштовхування всього брудного» [560, с. 107]. Цей образ 

пов'язаний із символічним зображенням внутрішнього стану героїні через 

мариністичні пейзажі: 海，越走越远了，越来越干净了。碧澄澄地、清澈澈地在

朝阳下闪着宁静的光辉。曾令儿惊喜地呼出：我智慧的海啊…… Море – чимдалі  

чистіше. Темно-синє, кришталево-прозоре, воно спокійно виблискує під сонцем. 

Цзен Лін’ер захоплено вигукує: моє мудре море… [560, с. 106]. Образ смарагда, 

нейтральний у китайській культурі, авторка наділяє символічним значенням, 

пов’язаним із зодіакальним знаком, під яким народилася героїня. Смарагд – 

рідкісний і коштовний камінь, що в тексті символізує «кохання без меж» (无穷思

爱) і проектується на духовну сутність героїні, яка після довгих страждань не 

втрачає здатності любити: 在我心中恢复的，不过是爱的感觉罢了。爱海湾，爱

礁石，爱不相干的旅伴，爱记忆，爱逝去的年华，爱我年轻时爱左葳的那颗心，

爱微型电子计算机，爱微码编制组，爱一切…… Те, що відроджується в моєму 

серці, − це всього лиш відчуття любові. Любові до морської затоки і скель, до 

випадкового подорожнього, до своїх спогадів, до втраченої юності, до того серця, 

яким я покохала Цзо Вея, до міні-комп’ютерів, до наукової групи, що 

розроблятиме мікрокод, до всього… [560, с. 94–95]. Реалізація різних іпостасей 

любові репрезентує жіноче звільнення і самодостатність. Традиційна 
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односпрямована модель кохання жінки до чоловіка перетворюється на 

різноаспектну модель усезагальної любові, у центрі якої перебуває жінка. 

Варта уваги й інша модель «кохання у шлюбі», представлена парою Лу 

Бейхе та Цзо Вея. Вона синтезує традиційну конфуціанську і нову т. зв. 

«ідеологічну» традицію взаємин у шлюбі, що зрештою виливається у показні 

«ідеальні» родинні стосунки. Чжан Цзє знову використовує імітативні техніки 

письма, що перетворюються в суцільну театралізацію поведінки героїв. Закохана 

у Цзо Вея Лу Бейхе одружується з ним, не розраховуючи на взаємне почуття й 

усвідомлюючи, що вона для нього – лише підтримка у складних соціальних 

обставинах. Взаємини героїв побудовані на імітації: 尽管左葳装出一副如痴如狂

的钟情样子，她也姑且装出一副为他的情爱所动的样子。就这样，他们演了几十

年的戏。演到现在，连他们自己也相信了，或是也习惯了：这大概就是真的。

Хоча Цзо Вей лише вдавав, що шалено закоханий у неї, вона своєю чергою робила 

вигляд, що дуже зворушена його почуттями. Так вони грали ці ролі упродовж 

кількох десятиліть, допоки не повірили, або ж не звиклися з думкою: усе це, 

напевно, і є правдою [560, с. 30].  Гра для Лу Бейхе є ритуалом жертовності: її дії 

спричинені лише інтересами і життєвими потребами чоловіка (односпрямована 

модель кохання). Автор подає в образі Лу Бейхе дві жіночі ролі – зразкової 

дружини / покірної невістки і активного громадського діяча / секретаря партійної 

організації (остання трансформує подружні взаємини у стосунки соратників). 

Обидві ролі представлені як такі, що пригнічують жіночу індивідуальність, 

призводять до втрати ідентичності. У кожній із них героїня прагне забезпечити 

життєві вигоди і кар’єрне зростання чоловіка, який не здатен оцінити принесену 

заради нього жертву.  

Роль секретаря партійної організації розкривається як нормативне тавро 

героїні, яке знеособлює і десексуалізує жінку. Це позначається на зовнішності Лу 

Бейхе: 她一直是一头齐耳的短发，清汤挂面似地挂在头上，还卡着一个像大号铁

钉一般粗细长短的黑色发卡。衬衣的颜色，不是浅灰、浅蓝，就是白。小翻领，
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胸前还有两个掩护线条的大口袋。深蓝或深灰色的长裤。脚上是一双带绊的黑布

鞋。Вона завжди [носила] коротке (до вух), схоже на локшину волосся, яке 

заколювала чорною шпилькою завбільшки з великий гвіздок. Колір її сорочки − як 

не сірий чи блакитний, то білий; маленький комірець і дві великі кишені на грудях; 

темно-сірі або темно-сині брюки. На ногах − чорні черевики з ремінцями [560, 

с. 28]. Така зовнішність приховує внутрішнє спустошення героїні, котра весь час 

тамує свої почуття: 她永远像带着一副假面，就连睡觉的时候，也不肯脱掉。

Здається, що вона завжди перебуває в масці, якої не може позбутися навіть уві 

сні [560, с. 38]. Отже, ритуали, передбачувані соціальною і родинною масками, 

заступають собою реальне життя Лу Бейхе і призводять до остаточної руйнації її 

особистості. 

Таким чином, любовний трикутник у повісті «Смарагд» розкриває 

множинність проявів жіночого кохання, що прагне вирватися за межі умовного 

соціального контракту. Чоловік виступає як об’єкт вияву почуттів, він 

позбавлений здатності любити («існує такий тип людей, у яких відсутній 

нервовий центр, що відповідає за кохання» [560, с. 28]). Байдужість і аморфність 

Цзо Вея зумовлює трагізм життя обох героїнь, загострюючи протиріччя між 

стереотипними ролями і внутрішнім досвідом жінок. Шляхом постійного 

зіставлення своїх героїнь Чжан Цзє показує оманливість і приреченість жіночого 

кохання у системі традиційних (андроцентричних) цінностей. Руйнується 

конфліктна опозиція «кохання – шлюб», яка розуміється як «руйнація – 

ствердження», «загибель – успіх». На перший погляд, успішна Лу Бейхе 

(соціальні атрибути успіху – кар’єра, родина) гостро відчуває марність власного 

життя, порівнюючи його із «блуканням серед міражів» без будь-якої мети. 

Натомість Лін’ер залишається самодостатньою у своїх почуттях та цілях (не 

одягає маски умовностей, не зрікається власної самості), хоча і дорого платить за 

це. Протилежних за характером героїнь об’єднує їх здатність до жертовності. 

Е. Фромм розглядає жертовність як прояв активного характеру кохання через акт 
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«віддавання» («giving»). Дослідник відзначає подвійний сенс поняття «давати» у 

зазначеному дискурсі: 1) продуктивне – «це вищий прояв сили», переживання 

високої життєздатності (без відчуття втрати); 2) рецептивне – це відмова від 

чогось, переживання втрати [254, с. 10]. Із рецептивним сенсом пов’язується 

доброчинність віддавання через принесення жертви. Остання культивувалась у 

Китаї від давнини до ХХ ст. як жіноча чеснота і була гіпертрофована до стадії 

суїциду (самогубство вдів вважалося проявом істинного кохання до чоловіка і 

доказом вірності). У повісті Чжан Цзє жертовність залишається жіночою 

чеснотою, поєднуючи при цьому обидва значення поняття «давати». Однак 

письменниця піддає сумніву цю чесноту, проектуючи її на жіночу гідність. Так, 

наприкінці твору Лу Бейхе звертається до Лін’ер зі словами: 多少年来，我们争夺

着同一个男人的爱，英勇地为他做一切牺牲，到头来发现，那并不值得。而他对

我们的牺牲，全然不觉，或是他认为我们理应如此。Багато років ми боролися за 

кохання одного чоловіка, заради нього героїчно приносили жертви, а зрештою 

виявилося, що цього не варто було робити. Адже він зовсім не помічав нашої 

жертовності або ж сприймав усе як належне [560, с. 100]. Актуалізація 

проблеми доцільності жертв остаточно руйнує традиційну модель кохання, 

оскільки вимагає від чоловіка активної позиції «давання», а не лише «здобуття / 

отримування». Проаналізовані тексти Чжан Цзє засвідчують альтернативну 

позицію жінки щодо «нормативних» уявлень про сутність кохання. 

Отже, Чжан Цзє вибудовує багатоаспектну концепцію кохання, яка визначає 

сутність жіночого буття. Вузькі межі «трагічного ідеалізму» розширюються до 

екзистенційної природи жіночого кохання, яке виходить за межі статево-рольової 

парадигми. Ілюзія ідеального кохання твориться через імітацію традиційних 

ритуалів – здобуття таємного знання (читання забороненого тексту), звернення до 

«сакральних» атрибутів, сприйняття очікування як прояву жертовності й 

самозречення, ідентифікація героїв та «програмування» їхніх відносин за 

символікою імен тощо. Імітативні стратегії оповіді синтезують давню 
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конфуціанську та «нову» ідеологічну модель подружнього життя, в якій 

домінують маскарадні, театралізовані форми міжстатевих взаємин (ритуал 

витісняє життя). Авторка вдається до «розмивання» ритуалів (перекодування 

символів) з метою руйнування асиметричної моделі ґендерних ролей. 

 

3.1.2.  Мотив «права на кохання» у трагічній  

та іронічній нарації 

 

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років не всі жіночі твори мали чітко 

виражене ґендерне маркування. Це пояснюється особливостями розвитку 

китайського літературного мейнстриму як посттравматичного, тобто такого, що 

концентрується на проблемах реанімації деформованої соціальним тиском 

особистості людини. У цей час розвиваються такі напрями, як «література 

шрамів» (伤痕文学), «література роздумів» (反思文学), «література реформ» (改

革文学), у яких письменники (Ван Мен, 王蒙, Лю Сіньу, 刘心武, Фен Цзіцай, 冯骥

才, Лі Ґовень, 李国文, Чжан Сяньлян, 张贤亮 та ін.) шукають шляхів подолання 

кризи ідентичності, простежують процес становлення нової особистості. У центрі 

уваги – осмислення сутності людини, відмежованої від політики та ідеології. 

Митці приділяють увагу зображенню людських характерів, їхньої неповторності, 

емоційної та інтелектуальної своєрідності [156, с. 14]. Тема кохання набуває 

актуальності як простір творення (або повернення) духовних цінностей та 

психологічного розкріпачення людини. У цьому контексті жінки-письменниці 

осмислюють феномен кохання не лише в ґендерному аспекті, а й у колі ширшої 

проблематики, пов’язаної із світоглядними засадами молодого покоління 

(одвічний вибір між правдою і брехнею, свободою і закостенілістю, матеріальним 

і духовним тощо). У такому руслі написані оповідання Чжан Цзє «Кому жити 

краще» (《谁生活得更美好》, 1979), «Був собі юнак» (《有一个青年〉》, 1979), 

«Сором’язлива трава» (《含羞草》, 1979), «Каяття» (《忏悔》, 1979), оповідання 
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Чжан Канкан «Право на кохання» (《爱的权利》, 1978), «Літо» (《夏》, 1980), 

повість «Північне сяйво» (《北极光》, 1981) тощо.  

Рання творчість Чжан Канкан досить тенденційно розглядається 

китайськими дослідниками як така, що відображає ідейно-тематичні зміни 

літературного мейнстриму і чітко вписується у загальнолітературний 

реалістичний контекст, втілюючи нову концепцію соціальної дійсності [378, 

с. 282]. Лінь Сяоюнь категорично оцінює твори Чжан Канкан початку 1980-х 

років як «жіночу прозу, що відображає безґендерну свідомість» (无性别意识的女

作 家 写 作 ) [439]. Такі міркування спровоковані висловлюваннями самої 

письменниці. Зокрема, у статті «Нам потрібні два світи» (《我们需要两个世界》) 

вона зізнається: «Я пишу про проблеми “людини”, про життєву і духовну кризу 

що стосується <…> як чоловіків, так і жінок. Упродовж “десяти років безладу” 

(тобто “культурної революції” – Н. І.) ганьбилися людські почуття, 

плюндрувалася людська гідність та індивідуальність, притамовувалося мислення; 

з настанням нового часу відбувається духовне розкріпачення людей та 

становлення нової системи цінностей <…> [Усі ці проблеми] посідають у моїй 

свідомості значно важливіше місце, ніж думки про жіночу долю» [563, с. 191]. Це 

дає підстави китайському літературознавцеві Ґо Лі стверджувати, що увага до 

«людини» змушує письменницю не зважати на жіночі проблеми, а значить – 

героїні її творів є лише «умовними знаками ґендеру» (性别符号), «беззмістовними 

символами» (空洞能指) у наративних моделях [378, с. 286–287]. Тема кохання в її 

творах часто розкривається як духовне відродження нації. Особистісний вимір 

любові передається через випробування героїнь почуттями, внаслідок чого вони 

можуть визначити власну цінність лише завдяки здійсненому виборові (тобто 

залежно від власної здатності реалізувати себе у стосунках із чоловіками). Ґо Лі 

наполягає, що любовні почуття у творах Чжан Канкан − це особливий наративний 

потенціал у межах творення загальнолітературної алегоричної концепції 

соціальної дійсності [378, с. 286]. Із цією досить радикальною думкою, на наш 
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погляд, можна погодитись лише частково, оскільки наративні стратегії і практики 

текстів Чжан Канкан імпліцитно втілюють особливості жіночого бачення та 

переживання загальнонаціональних проблем (насамперед через тему кохання).  

У повісті «Право на кохання» письменниця осмислює вічне почуття як 

важливу складову структури особистості. Услід за Чжан Цзє Чжан Канкан 

наповнює феномен кохання широким сенсом, включаючи любов до протилежної 

статі, до професії, до Батьківщини, до людей загалом. Головна героїня Шу Бей (舒

贝) та її брат Шу Мо (舒莫) внаслідок політичних репресій під час «культурної 

революції» втрачають батьків – представників творчої інтелігенції. На прикладі 

життя старшого покоління (через спогади і відповідні інтерпретації дітей) 

письменниця показує ґендерні відмінності в переживанні приниження особистості 

та позбавлення її «права на кохання». Для увиразнення цих розбіжностей Чжан 

Канкан звертається до мотиву суїциду: мати героїні – відома співачка, не 

витримавши моральних знущань, зводить рахунки із життям.  

Феномен самогубства творчих непересічних жінок став предметом 

дослідження Ю. Крістевої, яка аналізує відповідні біографічні факти відомих 

письменниць ХХ ст. – В. Вулф, М. Цвєтаєвої та С. Плат – і порівнює їх із 

«чоловічою філософією самогубства», запропонованою Ф. Достоєвським у романі 

«Біси». За спостереженням Ю. Крістевої, чоловічий сценарій самогубства 

будується на прагненні затвердити власну волю у трансцендентному просторі, по 

суті – дорівнятися до Бога (йдеться про непересічні особистості з яскраво 

вираженою персоналістичною домінантою). Мета жіночого самогубства, зокрема 

М. Цвєтаєвої, посутньо інша: «не стати духом, а звільнитися від буття як 

такого, витіснити його із мови, душі і власного Я» [403, с. 37], іншими словами – 

прагнути не смерті, а звільнення від нестерпного буття. Ю. Крістева у такий 

спосіб тлумачить передсмертну записку М. Цвєтаєвої, переказуючи її таким 

чином: «Я не хочу помирати (mourir), я лише не бажаю жити (être)» [403, с. 37]. 

Слушність висновків дослідниці підтверджує поезія М. Цвєтаєвої останніх років, 

зокрема «О слезы на глазах!...» (1939): Отказываюсь  − быть. / В Бедламе 
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нелюдей / Отказываюсь – жить / С волками площадей <…> / Не надо мне ни дыр 

/ Ушных, ни вещих глаз. / На твой безумный мир / Один ответ – отказ [266, 

с. 354]. Саме в такому сенсі Чжан Канкан показує самогубство матері головної 

героїні, яка у передсмертній записці занотовує: 人们，我爱你们。但是你们要警

惕呀！Люди, я люблю вас! Але будьте пильні! [561, с. 205]. Любов є невід’ємною 

частиною світогляду і життя героїні; це почуття може зникнути лише разом із ним. 

Вона залишається до кінця вірною собі, тому у сприйнятті молодого покоління 

таке самогубство − не прояв слабкості жінки, а спротив дійсності: 她的死是对摧

残艺术，侮辱人格的社会的一种抗议。她的死恰恰是因为她爱人生、爱祖国爱得

太深。不让爱，毋宁死。 Її смерть – це спротив суспільству, що знищує 

мистецтво і принижує людину. Вона пішла з життя саме тому, що надзвичайно 

любила людей, любила Батьківщину. Смерть [для неї] краща, ніж неможливість 

любити [561, с. 206]. Натомість її чоловік (батько героїні) після заборони 

займатися музикою, яку він любив понад усе, не вдається до такого радикального 

кроку (його особистість не надто сильна й цілісна). Він приймає нестерпність 

буття і згасає поступово у зневірі й ненависті. Батькові передсмертні настанови 

дітям відображають прагматизм спустошеної душі та суголосність внутрішнього 

світу героя із травматичними зовнішніми обставинами. Він заповідає дітям не 

займатися музикою, триматися осторонь політики, бути пересічними людьми, і 

головне − не любити. Обставини втрати батьків породжують глибокий внутрішній 

конфлікт головної героїні Шу Бей. 

Ми вважаємо спрощеними оцінки китайських дослідників, які сприймають 

образ Шу Бей як «безстатевий» відбиток соціальних обставин [378, с. 286]. 

Наративні стратегії тексту Чжан Канкан показують невідповідність внутрішнього 

досвіду жінки та нав’язаного зовні сценарію «буття без кохання». Пережитий 

страх утрати близьких людей змушує дівчину прийняти настанови батька як 

непересічну істину. Батьківський заповіт стає ритуальним текстом, до якого 

героїня звертається щоразу, коли вступає в суперечки із братом або закоханим у 
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неї Лі Сінем (李欣 ). Вчинки і міркування Шу Бей – це імітація чоловічого 

раціонального / прагматичного дискурсу, який часто подається в авторській 

нарації «часткового знання»: 一个人生活在这个世界上为什么要爱呢？她难道不

是可以举出一百个这样的例子，说明凡是热爱人生的人都没有好的结局，而那些

坏人从来没有爱，或者只爱他们自己，倒反而平步青云吗？尽管“四人帮”是打倒

了，这样的人不是还都在吗？<...> 所以爸爸的遗属是对的。Чому людина, що 

живе у цьому світі, неодмінно повинна любити? Хіба вона [Шу Бей] не 

спроможна навести сотні прикладів на доказ того, що всі люди, які палко любили 

життя, погано закінчили – натомість негідники, які ніколи не любили, або ж 

любили тільки себе, отримують усе без будь-яких зусиль? Хіба вони кудись 

поділися після повалення «банди чотирьох»? <...> Отож батьківський заповіт 

правдивий [561, с. 208]. Роздуми перериваються численними риторичними 

питаннями, які вказують на прагнення героїні переконати саму себе, 

притамовуючи жіночі бажання і потреби. Важливо, що з розвитком подій текст 

стає непослідовним, з’являються «сплески неконтрольованої чуттєвості» (за 

К. Міллет) в авторській нарації. Породжені ними сентиментальні мотиви 

вивільняють притамовану чуттєвість героїні, показуючи її внутрішню 

невідповідність обраній соціальній масці. Так, героїня постійно відмовляє 

закоханому в неї студентові Лі Сіню, керуючись батьківською настановою «не 

кохати», «вийти заміж за простого робітника». Втім, підсвідомо вона відчуває 

потяг до нього, що у тексті передається емоційною метафорою: 她同他深情的目

光相遇了。好像一股电流流过全身，她惊慌失措的想到了爱，意识到了几年来自

己一直回避的感觉。 Вона зустріла його погляд, сповнений глибоких почуттів. 

Здається, усе її тіло пронизав електричний струм, – і вона збентежено подумала 

про кохання, якого уникала всі ці роки [561, с. 201]. Згодом звучить і відверте 

зізнання героїні у формі імпульсивного пориву, несподіваного прояву 

афективного стану дівчини (як у поведінці, так і в мові). Коли Лі Сінь, остаточно 

зневірившись переконати Шу Бей у своїх почуттях, збирається йти, героїня 
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раптом зі сльозами на очах кидається до нього, обіймає за плечі й вигукує: “我爱

你。” <…> “我是爱你的。从来没有一个人使我爱得这样深！我一直渴望着……

除了你以外，我再不能爱别的人了……” “Я кохаю тебе” <…> “Так, я кохаю 

тебе. Я ніколи нікого не кохала так сильно! Я завжди хотіла… нікого, окрім тебе, 

я не зможу більше покохати…” [561, с. 210]. Такі емоційні злами розкривають 

внутрішній стан героїні як відповідний природі, протиставляючи штучній системі 

соціальних упереджень. Чжан Канкан, на відміну від Чжан Цзє, не дошукується 

сутності феномена кохання (у ґендерному сенсі), а зосереджує увагу на здобутті 

права особистості на приватний простір. Втім, письменниці вдається показати 

неможливість регламентації жіночого «права на кохання» зовнішніми чинниками 

– суспільно-політичними (тиск тоталітарної влади), традиційними (непорушне 

виконання заповіту батьків) тощо. Це стає зрозумілим у контексті вчинків і 

роздумів чоловічих персонажів Шу Мо та Лі Сіня – важливим чинником змін у 

їхній свідомості стає повалення «банди чотирьох», що надає сміливості героям і 

уможливлює повернення їм «права на кохання». На відміну від них, головна 

героїня не позбувається страхів і вагань, вона переконується у необхідності 

звільнення своїх почуттів лише шляхом пережитого власного досвіду. 

У повісті Чжан Канкан «Північне сяйво» проблема «права на кохання» 

поглиблюється через протиставлення «кохання – шлюб». Головна героїня Лу 

Ціньцінь (陆芩芩) є представницею молодого покоління, вона переживає процес 

дорослішання в контексті ейфорії свободи. Чжан Канкан зазначає, що у повісті 

«Північне сяйво» намагалася висловити сподівання на здатність молоді 

визначитися з ідеалами, зміцнити віру в себе, «від непевності і вагань прямувати 

до світла» [564, с. 16]. Прагнення Ціньцінь народжуються у зіткненні 

прагматичних настанов суспільства, що сповідує традиційні уявлення про жіночі 

ролі (зокрема у шлюбі) та домінування «матеріальної культури», із власним 

ідеалістичним баченням взаємин між статями, які ґрунтуються на духовній 

єдності. 
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Втілення авторського задуму вийшло за межі поставленої мети і наразилося 

на критику китайських літературознавців. Так, у статті «Легковажність гонитви за 

коханням: роздуми про “Північне сяйво”» Цзен Чженьнань зазначає, що 

письменниця відходить від реалістичного зображення дійсності і вдається до 

символічного, абстрагованого відтворення її власного суб’єктивного бачення 

життя китайської молоді. Він підкреслює, що Ціньцінь – це образ «піднесеної над 

мирською метушнею жінки, яка відсторонюється від проблем реального життя і 

вдається до переживання та смакування власної самотності й душевної 

порожнечі» [347]. Такі оцінки, на наш погляд, засвідчують розщеплення 

літературного мейнстриму за принципом вираження ґендерно маркованого змісту. 

Чжан Канкан позасвідомо висловлює сподівання на самовизначення насамперед 

нового покоління жінок. Однак пріоритетні для них проблеми (родини, шлюбу, 

кохання, здобуття знань тощо) видаються Цзен Чженьнаню дріб’язковими і 

«відірваними від дійсності» на тлі соціальної проблематики «літератури шрамів» 

та «літератури реформ». Утім, саме жіночі проблеми визначають зміни у 

свідомості та світосприйнятті нового покоління китаянок. 

Ціньцінь шукає компроміс із суспільством, традиційні настанови якого 

штовхають її до згоди на «вигідний шлюб без кохання». Вона намагається 

сприймати все як належне («усі так роблять, отже – так годиться»), втім, у душі 

героїні поступово наростає занепокоєння – вона інтуїтивно відчуває 

неприродність власної згоди. Конфлікт «кохання − шлюб» по-новому 

висвітлюється в іронічному дискурсі. Роздуми Ціньцінь про нареченого Фу 

Юньсяна ( 傅 云 祥 ) і майбутнє весілля показують абсурдність шлюбу за 

традиційною домовленістю родин, що зводиться до виконання низки умовностей: 

“永远？” 她忽然让自己这个一闪而过的念头吓了一跳。过两个月，难道她就真的

要永远地和他生活在一起了吗？完成这项每个人都必须完成的“历史使命”——结 

婚 <…> 她不是已经在那张永远的证书上签上了自己的名字，否则没法子登记家

具呀，这就是他同意她继续上业大的“交换”条件，唉……  «Навіки?» – вона 
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раптом злякалася думки, що промайнула в її голові. Невже через два місяці вона 

справді назавжди поєднає з ним своє життя? Здійсниться обов’язкова для 

кожної людини «історична подія» – весілля. <…> Вона вже поставила свій 

підпис у тому «вічному» формулярі – інакше б їх не зареєстрували на придбання 

меблів. Це така собі умова «обміну»: його згода на те, щоб вона продовжувала 

відвідувати заняття у вечірньому університеті… [562, с. 21]. «Сухі» 

канцеляризми створюють комічний ефект у жіночих роздумах про майбутнє 

весілля і спростовують загальноприйнятий сенс цієї «історичної події». Іронізація 

та опобутовлення «сакрального дійства» дає можливість письменниці уникнути 

трагізму і жертовності головної героїні. Втім, Чжан Канкан не обходить мотиву 

«уречевлення жінки». Ціньцінь переймається думкою: 好像连她也是他买到的一

件什么东西。只是他从不小气，舍得花钱。Вона є річчю, яку він [Фу Юньсян] 

збирається придбати, не шкодуючи для цього коштів [562, с. 41]. Неприйнятність 

такої ролі не заводить героїню у глухий кут фатального приречення, а швидше дає 

поштовх до остаточного розриву з нареченим, який у тексті є втіленням збірного 

образу міщанства. 

Руйнація традиційної парадигми жіночих чеснот у шлюбі вимагає 

заміщення, тобто формування альтернативної гносеологічної системи. Це є 

найбільшою проблемою повісті, оскільки проекція жіночого досвіду в тексті 

розмиває системність. Цзен Чженьнань справедливо зауважує, що Ціньцінь – не 

типова представниця молодого покоління, адже більшість її подруг не схильні 

замислюватись над сутністю життя, кохання і шлюбу. Вони воліють «пливти за 

течією» (зміни у світосприйнятті та ціннісних орієнтирах відбуваються у межах 

пристосовництва). Одна з них − Суна (苏娜) – відверто говорить: 什么爱情不爱

情，我早就看得透透的了，趁早甭要什么爱情，结婚就是结婚，情人就是情人，

两码事！Яке там кохання! Я давно збагнула, що треба користатися моментом, 

а не думати про кохання. Заміжжя − це заміжжя, а почуття − це почуття, це 

різні речі! [562, с. 65].  Отже, потреба змінювати ставлення до кохання і шлюбу є 
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суто індивідуальною для тієї частини жінок, що гостро переживають становлення 

власної особистості в умовах домінування колективної свідомості.  

До зазначених вище жінок належить Ціньцінь. Її роздуми про кохання 

пов’язані з пошуком власної ідентичності. Ідеалізований внутрішній світ героїні 

відтворюється у романтично-символічному дискурсі з використанням казкових 

мотивів41. У його основі – символічний образ північного сяйва, що втілює духовні 

ідеали героїні на противагу вульгарному, брудному, міщанському світу. Ціньцінь 

дізналася про сяйво в дитинстві від дядька, який запевняв: «Той, хто побачить 

північне сяйво, обов’язково знайде своє щастя» (тут виникають асоціації із 

мотивом червоних вітрил з однойменної повісті-феєрії О. Гріна, або ж з мотивами 

чарівних речей із казок Г. Х. Андерсена). У процесі дорослішання героїня розуміє 

важливість прагнення людини до високого і неперебутнього. 这生命之光，只有她

自己能看得见，只有她知道它在哪里。<…> 不能没有它！失去它便失去了真正的

生活和希望。Це світло її долі, лише вона здатна побачити його, лише вона знає, 

де його шукати. <…> Воно їй конче необхідне! Без нього зникає справжнє 

життя і губляться надії [562, с. 75]. Важливу складову повноцінного життя 

героїня вбачатє у коханні, пов’язуючи його з можливістю знайти в обранцеві 

віддзеркалення свого внутрішнього «Я». Таким чином, особливості жіночого 

характеру та світобачення стають домінантними у визначенні образу «ідеального 

обранця / героя» (чоловік віддзеркалює внутрішній світ жінки, а не навпаки). 

Цінь-цінь, відповідно до своєї романтичної натури, прагне знайти чоловіка, 

який би так само мріяв побачити північне сяйво. Цей символ стає основою 

ритуалу, що має архетипне коріння: у багатьох казках народів світу зустрічається 

мотив випробування нареченого, найчастіше – через відгадування загадок. У 

тексті Чжан Канкан цей мотив трансформується у знімання соціальних масок 

потенційних наречених героїні, відкриття їхнього справжнього обличчя через 

ставлення до дивовижного явища (за своїм функціональним призначенням 

північне сяйво співмірне з чарівними речами з казок Г. Х. Андерсена, котрі часто 
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згадуються в тексті). Цей символ, таким чином, стає критерієм типологізації 

чоловіків у жіночій (індивідуальній!) системі цінностей. Перший тип – грубий, 

приземлений, прагматичний Фу Юньсян. Ім’я героя (傅云祥) дослівно означає 

«повчати, як [дістатися] хмарини щастя» (云祥 – інверсія традиційного поняття 祥

云 «благовісні хмари, або хмари, що є щасливим знаменням» [384, с. 2234]). В 

іронічному дискурсі підкреслюється традиціоналізм персонажа, його стереотипна 

«позитивність», закарбована у колективній свідомості міщанської спільноти. 

Хлопця дратують розмови про північне сяйво. Він вважає це явище маячнею, від 

якої – жодної користі: 要是菩萨的灵光，说不定还给它磕几个头，让它保佑我早

点返城找个好工作…… Якби це було сяйво святого Будди, тоді варто було б 

схилити голову й попросити, щоб воно допомогло повернутися з села у місто і 

знайти гарну роботу… [562, с. 34]. Такі роздуми характеризують персонажа як 

«чужого», «іншого» у заданій гносеологічній системі. Другий тип – талановитий і 

ерудований студент Фей Юань, що є, однак, самозакоханим песимістом і 

скептиком. Ім’я  героя (费渊) перекладається як «вичерпувати / витрачати без 

меж» [384, с. 609, 2521]. Очевидним є домінування наукового / раціонального 

сприйняття життя і тамування чуттєвого / ірраціонального. Для студента північне 

сяйво – це атмосферне явище, яке має чітке наукове пояснення. Він визнає красу й 

унікальність цього явища, проте не вірить у можливість споглядати його. Він 

зневірений у всьому. Ціньцінь імпонує ерудованість Фей Юаня, але відштовхує 

його байдужість і порожнеча душі. Тож герой визначається як образ «втрачених 

сподівань» і зрештою переходить у категорію «чужих». Третій тип –  хлопець-

робітник Цзен Чу, який навчається у вечірньому університеті. Його ім’я (曾储) 

складається із двох багатозначних лексем / морфем, що не вживаються самостійно. 

曾 має значення «належати до найстаршого покоління» (відповідає префіксу пра- 

у словах на позначення спорідненості) [384, с. 2566]; 储 – «накопичення, запас», 

або «послідник, спадкоємець престолу» [384, с. 303]. Низка асоціацій відносить 

персонажа до категорії людей з нерозкритими можливостями. На його долю 



257 

 

 

випало чимало нещасть, однак він не втратив віру в людей. Цзен Чу має власні 

погляди на актуальні проблеми сучасності; до того ж, здатен до активних дій та 

сміливих учинків. Він працює сантехніком і подекуди відчуває зневагу в 

суспільстві, однак сповнений жаги до життя і прагне змін: в університеті він 

самовіддано вивчає економіку, пише аналітичні статті, збирає гурт однодумців 

для обговорення питань, пов’язаних із програмою реформ та модернізації тощо. 

Його ставлення до життя надихає Ціньцінь і зміцнює віру у власні можливості та 

переконання. Визначальними для героїні стали роздуми Цзен Чу про північне 

сяйво: 科学证明北极光确实是出现过的，我看过图片资料，简直比我们所见到过

的任何天空现象都要美……无论你见没见过它，承认不承认它，它总是存在的。

在我们的一生中，也许能见到，也许见不到，但它总是会出现的。Наукою 

доведено, що північне сяйво справді існує, я бачив його на світлинах − це 

найпрекрасніше природне явище, що їх ми можемо спостерігати у небі. Бачила 

ти його чи не бачила, визнаєш чи ні, воно безсумнівно існує. У нашому житті ми, 

можливо, побачимо його, а можливо – ні, однак воно все ж таки може з’явитися 

[562, с. 108]. Отже, Цзен Чу втілює мрії героїні про ідеального чоловіка. 

Подана типологізація героїв відображає процес пошуків героїні, нагнітання 

і розвіювання її сумнівів. Описані типи чоловіків не відповідають узвичаєним у 

суспільстві уявленням про кохання та шлюб, де найбажанішим нареченим («на 

заздрість подругам») є прагматичний Фу Юньсян. Чжан Канкан пропонує новий 

погляд на вибір ідеального чоловіка, де жінка шукає не доповнення і злагода (як 

це було у Чжан Цзє), а намагається з’ясувати для себе найбільш прийнятне 

розуміння сутності життя та шляхів реалізації в ньому. 

Отже, на відміну від Чжан Цзє, Чжан Канкан осмислює феномен кохання як 

складову процесу становлення особистості «нової жінки» постмаоїстської доби та 

виборювання нею права на приватний простір. Домінування авторського 

соціологічного підходу над психологічним в аналізованих текстах зумовлює 

характер основного конфлікту – між чуттєвим досвідом жінки та нав’язуваними 
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зовні прагматичними сценаріями «буття без кохання». Ритуали відтворюються на 

сюжетно-мотивному рівні, посилюючи ґендерні особливості нарації.  

Трагічна нарація (повість «Право на кохання») виявляє розкол жіночої 

психіки між двома полюсами: суїцидальним спротивом матері (за збереження 

«права на прояв почуттів») та колабораційними заборонами батьківського 

«сакрального тексту» (заповіту). Запропонований соціумом «маскарад 

прагматизму» не здатний розв’язати проблему жіночого самовизначення. Іронічна 

нарація (повість «Північне сяйво») відображає жіноче усвідомлення абсурдності 

шлюбу (і життя загалом) «за домовленістю / колективним стандартом», що 

зводиться до низки «псевдоритуальних дій» («шлюбної канцелярії»). Право на 

кохання визначає духовний вимір особистості «нової жінки», яка відроджує і 

трансформує у власній аксіологічній системі архетипні моделі пошуку ідеального 

чоловіка, спростовуючи прагматичні настанови міщанського суспільства. 

 

3.2.  Реабілітація тілесності 

 

Розробка теми кохання у прозі китайських письменниць кінця 1970-х − 

початку 1980-х років засвідчила прагнення подолати ґендерні стереотипи 

колективної свідомості посттоталітарного (після «культурної революції») 

суспільства і відновити цінність людської (насамперед жіночої) особистості. 

Поняття «особистість» розглядається переважно у духовній площині, натомість 

тілесний чинник залишається поза їхньою увагою. Дослідниця феномену 

тілесності О. Гомілко слушно зауважує, що тіло відіграє важливу роль у процесі 

самоідентифікації людини. «Плоть42 є не менш важливим конститутивним 

чинником особистості, аніж розум, воля або соціальне середовище» [36, с. 231]. 

При цьому спростовується стереотип розуміння тілесності як суто біологічного 

феномену; водночас відкидається й абстрактна ідея тіла, що витісняє його за межі 

екзистенційного досвіду особи. М. Бахтін у праці «Естетика словесної творчості» 

говорить про тіло як цінність і пропонує відмежувати проблему тілесного у 
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художньому просторі від природничих інтерпретацій, залишивши її у площині 

етичній, естетичній і почасти релігійній [17, с. 44]. Важливим тут учений вважає 

визначення того місця, «котре займає тіло як цінність у єдиному конкретному 

світі у відношенні до суб’єкта» [17, с. 44]; таке місце визначається у системі 

відносин «суб’єкт – об’єкт». За М. Бахтіним, у людській особистості існує два тіла: 

внутрішнє («я-для-себе») і зовнішнє («я-для-інших»). Внутрішнє тіло виражає 

самосвідомість / самовідчуття суб’єкта і пов’язане із сукупністю його природних 

почуттів та бажань. Зовнішнє тіло корелює із самовідчуженням суб’єкта і 

сприйняттям себе у ціннісній системі інших. Таким чином, зовнішнє тіло є 

соціальним конструктом, воно «об’єднане і оформлене пізнавальними, етичними 

та естетичними категоріями, сукупністю зовнішніх зорових і тактильних моментів, 

які виступають у ньому пластичними і живописними цінностями» [17, с. 44]. На 

важливості сприйняття тіла як «складного та мінливого соціального конструкта» 

наполягає й І. Кон [126, с. 297]. Тому зображення людської особистості в 

художньому тексті так чи інакше пов’язане із тією концепцією тіла, яка вироблена 

наразі соціальною свідомістю. 

 

3.2.1. Зміна парадигми жіночої тілесності  

у «чоловічій» прозі 

 

Після «культурної революції» навіть найсміливішим митцям (як чоловікам, 

так і жінкам) не вдалося остаточно зруйнувати сформовану тоталітарною 

системою концепцію «колективного / суспільного тіла». Ця концепція вимагала 

відчуження людини від її власної / індивідуальної тілесності (як внутрішньої, так і 

зовнішньої) та самовизначення винятково у межах колективу / соціальної групи. 

Тому в перехідний період розвитку літератури (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.) 

автори дотримуються «нормативного» асексуального зображення героїв навіть у 

любовному дискурсі. Така нормативність пов’язана із маніпуляціями влади над 

людським тілом, що стало основним предметом теоретичних розвідок, зокрема – 
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М. Фуко. Французький філософ доводить, що дисциплінарні практики, які 

застосовує влада до тіла, − це і є процес суспільного конструювання тіла індивіда. 

У праці «Наглядати та карати» М. Фуко зауважує, що «владні відносини чинять 

на тіло прямий вплив, наснажують його, таврують, муштрують, завдають йому 

мук, силують до роботи, зобов’язують до церемоній, вимагають від нього 

свідчень покори» [257, с. 34]. Це стосується й царини сексуальних стосунків. У 

тоталітарному суспільстві (таким був і маоїстський Китай) приватне життя та 

статеві стосунки розглядались як соціальні / політичні; усі бажання і задоволення 

виносилися за межі «фізіологічно-статевої» сфери у простір «ідеологічної 

правильності» [214, с. 213]. Тому тілесність визначалась у термінах ідеології та 

найяскравіше виявлялась у феномені т. зв. «тотального тіла», цінність і 

привабливість якого залежала від класової приналежності та ідеологічної 

вмотивованості [214, с. 214]. Канон соцреалізму фіксує таку концепцію тілесності 

і породжує асексуальне портретування героїв, а також концернтрацію уваги на 

соціально-політичній детермінації людини, повністю нівелюючи психо-

фізіологічні особливості приватного життя та проблему статі. 

Відновлення уваги до любовної проблематики у жіночій літературі змусило 

письменниць шукати способи вираження ґендерної специфіки, однак наявні 

концепції тілесності дуже важко піддавалися деструкції. Авторки, як і раніше, 

оминають увагою «плотський» аспект людського існування, вважаючи його 

аморальним. Вони вдаються до романтизації та ідеалізації почуттів, залишаючись 

у площині платонічних зв’язків між чоловіком і жінкою. Увага зосереджена на 

створенні образу «ідеального чоловіка», який, по суті, є мрією, фантазією. Тому у 

портретах героїв-протагоністів (що претендують наблизитися до омріяного 

жінками ідеалу) тілесність часто редукована до опису кількох деталей, найчастіше 

– очей (як «дзеркала душі»). Класичний приклад – вже згадуваний раніше опис 

коханого чоловіка з оповідання Чжан Цзє «Кохання не можна забути»: 他的眼

睛，十分冷峻地闪着寒光，当他急速地瞥向什么东西的时候，会让人联想起闪电
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或是舞动着的剑影。 Особливо прикметними були його очі, які випромінювали 

холодний блиск. Коли він зненацька кидав погляд – здавалося, що спалахнула 

блискавка або промайнув меч [559, с. 161]. Опис далекий від фізіологічної 

індивідуалізації персонажа, натомість він є символічним втіленням підкреслено 

вольової / інтелектуалізованої маскулінності. Трапляються і романтичні описи, де 

тілесність подається як артибуція архетипних образів-персонажів. Так, героїня 

повісті Чжан Канкан «Північне сяйво» захоплено споглядає Цзен Чу: 全身武装得

象一个古代的骑士，差点叫人认不出来。你那矫健勇猛的身影与你平时那谦和寡

言的外表显得多么不相称<…>。У хокейних обладунках його не впізнати – 

закутий, мов середньовічний лицар. Невже це він, скромний і мовчазний, а тут 

сильний і зухвалий <…> [562, с. 81]. Архетипний образ лицаря (як трансформація 

архетипу героя) у світовій літературі став утіленням відданості і благородного 

служіння. «Лицарство, – зазначає  Дж. Тресиддер, – дало шляхетним юнакам 

символічний ідеал і породило низку шляхетних літературних героїв» [233, с. 318]. 

У китайській класичній літературі широкої популярності набули мандрівні лицарі 

ся (侠), «завжди готові вступитися за слабкого і покарати несправедливого» [57, 

с. 70]. Зверненням до цього образу авторка апелює не стільки до фізичних 

можливостей, скільки до моральних чеснот героя. Таким чином, жіноча 

інтерпретація «ідеального чоловіка» робить його «безтілесним» із акцентом на 

інтелектуальності та духовності. 

Герої-антагоністи конструюються за протилежною моделлю, тобто 

наголошується на їхній матеріальній залежності, приземленості, посередності. 

Авторки вдаються до тілесних описів, використовуючи стереотипні образи і 

характеристики. Так, Чжан Цзє з погляду своєї героїні змальовує її «серйозного 

нареченого» Цяо Ліня: 看见过希腊伟大的雕塑家米伦所创造的“掷铁饼者”那座雕

塑么？乔林的身躯几乎就是那尊雕塑的翻版。即使在冬天，臃肿的棉衣也不能掩

盖住他身上那些线条的优美的轮廓。他的面孔黝黑，鼻子、嘴巴的线条都很粗

犷。宽阔的前额下，是一双长长的眼睛。光看这张脸和这个身躯，大多数的姑娘
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都会喜欢他。可是，倒是我自己拿不准主意要不要嫁给他。因为我闹不清楚我究

竟爱他的什么  <…>。[Ви] бачили коли-небудь статую «Дискобола» відомого 

давньогрецького скульптора Мирона? Тіло Цяо Ліня – її абсолютна копія. Навіть 

узимку товста ватяна куртка не може приховати його досконалі форми. У нього 

темне обличчя з грубими лініями носа і вуст, широкий лоб і вузенькі очі. Таке 

обличчя й тіло приваблює багатьох дівчат. Однак я не можу з’ясувати для себе, 

чи варто одружуватися з ним, адже я так і не певна, що саме мені подобається 

в ньому <...> ? [559, с. 153]. Прикметним у цьому описі є відсутність емоційного 

забарвлення. Жіночий погляд на ідеальні форми атлетичного чоловічого тіла не 

робить їх сексуально привабливими. Це може бути пов’язане із залишками культу 

тотальної маскулінної ідентичності маоїстської доби. Агітплакати цього періоду 

тиражували образи фізично розвинутих чоловіків та жінок зі зброєю чи важким 

знаряддям праці в руках – саме так виглядало сконструйоване владою і визнане 

загалом «тотальне тіло». Тому «досконалі обриси» Цяо Ліня є не що інше, як 

своєрідний уламок такого тіла.  

Інколи тілесність героїв-антагоністів подається в іронічному дискурсі. Чжан 

Канкан описує зовнішність «вигідного нареченого» героїні, порівнюючи із 

вродою дівчини: 人家都说芩芩可以打上九十分，可他傅云祥，高高大大的个头，

虽说粗蛮一点，却也带一昌！男子汉的架势，大耳朵高鼻梁，满招人喜欢。Усі 

говорили, що Ціньцінь слід дати дев’яносто балів зі ста, а Фу Юньсян − високий, 

кремезний, із манерами справжнього чоловіка, хоча й дещо грубий. У нього великі 

вуха, правильної форми ніс – одним словом, він усім подобається [563, с. 25]. У 

портретах обох наречених-антагоністів простежуються спільні риси, як-от: 

1) стандартизоване кремезне тіло; 2) невиразні риси обличчя із шаблонними 

означеннями великі, грубі, правильні тощо; 3) констатація загального визнання, що 

класифікує відповідну зовнішність як стереотипну. Як бачимо, в жіночих текстах 

проблематизується наявна концепція «тотальної тілесності» і розмивається 

дискурс нормативності у конструюванні людського тіла. 
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Посилення уваги до розкриття індивідуального тілесного досвіду в 

китайській літературі (не лише жіночій) простежується з кінця 1980-х років і 

набуває особливого розвитку у 1990-ті. Цьому значною мірою сприяє активний 

переклад та популяризація західних теорій психоаналізу (насамперед З. Фройда і 

Ж. Лакана) і філософії фемінізму (С. де Бовуар, Е. Сіксу, Л. Іріґарай, К. Міллет та 

ін.). Значним здобутком психоаналізу стало відкриття несвідомих психічних 

процесів у структурі людської особистості, а також розкриття складності та 

суперечливості людської психіки, часто керованої первинними інстинктами 

(передусім сексуальними). Глибоке проникнення теорії З. Фройда в художню 

творчість вилилось у прагнення митців на практиці втілити «психоаналітичну 

реформу звільнення “несвідомої” людини» [69, с. 9]. Австрійський письменник 

С. Цвейг слушно зазначав, що теорія З. Фройда є прозрінням, якому не властива 

поблажливість, вона вказала людству «небезпечний шлях до своїх власних 

глибин» та повернула розгублену попередніми поколіннями «тверезість духу 

перед лицем всього плотського» [265]. У світлі феміністичного бачення, 

здобутком фройдівської теорії є увага до специфіки ґендерних відносин у 

психологічній реальності родини. Крім того, З. Фройд виводить із марґінесів 

наукового аналізу концепцію жіночого, яке пов’язує з несвідомим. Структуру 

останнього вчений визначає у термінах гетерогенності, множинності, 

непослідовності, що, власне, і наближає психоаналіз до розкриття феномену 

жіночого в культурі [65, с. 347]. Водночас феміністки критикують положення 

теорії З. Фройда за зміцнення патріархатних стереотипів щодо «вторинності» і 

«неповноцінності» жінки, адже саме з ними пов’язане відтворення несвідомих 

ідей та наслідків статевої диференціації. К. Міллет, зокрема, піддає критиці 

біологічні й анатомічні домінанти психологічної концепції «фемінності» (жіноче 

як біологічно неповноцінне) [178]. Дж. Мітчел зі свого боку зазначає, що 

«феміністичне застосування фройдівсько-лаканівського напряму [психоаналізу] 

майже повністю ґрунтується на дослідженні текстів і репрезентації статевої 

відмінності» [179, с. 25]. Остання базується на фалоцентричній концепції 
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сексуальності та виражається в опозиції: чоловіче – жіноче як раціональне –

 тілесне, активне – пасивне. Услід за М. Дж. Буел, Дж. Мітчел зазначає, що 

фемінізм завжди намагався використовувати ідеї психоаналізу, «висуваючи 

вимогу виправити фалоцентричний характер теорії, аби зрозуміти жіночу 

сексуальність» [179, с. 31], а також довести її унікальність і самодостатність43.  

Увага митців (як чоловіків, так і жінок) до теми сексуальних стосунків 

породила в сучасній китайській літературі окремий проблемно-тематичний 

напрям – “性小说” (дослівно – «сексуальна проза» або «проза про сексуальні 

стосунки»). Зазвичай під ним розуміють відверте (часом натуралістичне) 

зображення сексуальності в художньому тексті з метою з’ясувати її вплив на 

особливості характеру людини, її долю тощо [392, с. 318]. Важливо відрізняти це 

поняття від «еротичної прози» (色情小说), метою якої є детальне змалювання 

фізичного кохання. Натомість «сексуальна проза» характеризується різноманіттям 

авторських підходів і поглядів, а також досить чіткою ґендерною диференціацією. 

Тексти авторів-чоловіків зорієнтовані на висвітлення суспільних, політичних, 

культурних, історичних аспектів життя людини, які увиразнюються і 

драматизуються в мотивах сексуальних стосунків.  

Першим твором сучасної китайської літератури, в якому відбувається 

переорієнтація з опису абстрактних почуттів на відтворення статевого потягу, 

вважається повість Чжан Сянляна «Половина чоловіка – жінка» (张贤亮《男人的

一半是女人》 , 1985) [350, с. 109]. Саме вона репрезентує зміни у свідомості 

молодого покоління: замість «суб’єкта моралі» в літературному просторі 

з’являється «суб’єкт бажання». Прикметно, що наслідком такої зміни не стало 

знецінення понять «естетика», «мораль» та «свобода» – вони лише 

переосмислюються у дискурсі іманентності, чуттєвості та тілесності [436, с. 241]. 

Автор зображає жертву репресій «культурної революції» Чжан Юнліня, який 

опинився у виправно-трудовому таборі. Єдиним порятунком хлопця від 

морального приниження і фізичного виснаження стали його сексуальні фантазії 
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про жінку, яку він випадково побачив біля струмка. Звабливий образ оголеного 

жіночого тіла під час купання стає для героя втіленням бажання і водночас – 

символом свободи: 我的眼睛总不自觉地朝她那个最隐秘的部位看。但一会儿，

那整幅画面上仿佛升华出了一种什么东西打动了我。这里有一种超脱了令人厌恶

的生活，甚至超脱了整个尘世的神话般的气氛，世界因为她而光彩起来。Я і далі 

пожирав очима її тіло – найбільш заборонені місця. Але водночас мене ніби 

пройняло щось неочікуване, пов’язане з усією цією картиною: свобода, звільнення 

від нашого мерзотного життя, вихід з атмосфери брехні, породженої грішною 

реальністю. Вона [жінка] змусила весь світ засяяти [566]. Поступово жінка та її 

тілесність стають невід’ємною частиною самості героя. Після звільнення Чжан 

Юньлінь одружується з Хуан Сянцзю (так звали жінку), однак виявляється, що він 

не здатний на фізичне кохання. Стосунки героїв зводяться до взаємного 

відчуження, непорозуміння та розчарування. За спостереженням Д. Саприки, 

автор переосмислює давнє китайське вчення про взаємодію космічних сил інь і ян: 

людина може досягти гармонії лише увібравши в себе іншого, вона – цілісність, 

«у якій дихають два життя, сперечаються два характери» [204, с. 8]. Неможливість 

досягнення такої гармонії героями повісті зумовлена соціально-політичними 

обставинами часу, які прирівнюються в тексті до «первинного хаосу». За життям 

Чжан Юнліня і Хуан Сянцю постає трагічна доля китайського «втраченого 

покоління» − заручників тоталітарного режиму [204, с. 8]. 

У прозі іншого відомого письменника Цзя Пінва ( 贾 平 凹 ) любовні 

пристрасті відкривають завісу давньої народної культури. Його тексти – 

класичний зразок літератури «пошуків коріння» (寻根文学 ), у котрій ідейно-

естетичні концепції західного модернізму та латиноамериканського магічного 

реалізму використовуються для переосмислення глибинних пластів китайської 

традиційної культури [575, с. 276–281]. Вірування та обряди, які регламентують 

сексуальну поведінку, є невід’ємною її складовою. У повісті «Небесний Пес» 

(《天狗》 , 1986) Цзя Пінва розповідає про таємну пристрасть інфантильного 
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дивака Тяньґоу (天狗) до «господині» – дружини майстра-криничара Лі Чжена (李

正 ). Конфлікт любовного трикутника і складний моральний вибір героїв 

переноситься у площину народних традицій та вірувань, пов’язаних із легендою 

про Небесного Пса (так дослівно перекладається ім’я Тяньґоу) та давнім звичаєм, 

згідно з яким жінка може запросити у дім іншого чоловіка, якщо законний стає 

безпорадним (у повісті майстер зазнає каліцтва). Письменник показує 

благородство душі героїв як відображення їхньої культурної ідентичності, що 

включає і тілесну складову.  

Головна героїня (дружина майстра, 师娘) втілює задум автора «оживити» 

(наділити тілесністю) у сучасному соціально-культурному контексті архетипний 

образ ідеальної жінки – милосердної і мудрої бодгисатви. Портретування героїні 

синтезує іконічні та символічні характеристики (за класифікацією Ч. Пірса), які 

постають у свідомості закоханого Тяньґоу: 这女人必是菩萨托生，每个人来到世

上都是有作用的，<…> 这女人则是为了美，为了善，恩泽这个社会而生的。Ця 

жінка, напевно, є переродженням бодгисатви. Кожна людина приходить у цей 

світ із власною місією: <…> ця жінка народилася задля того, аби своєю красою і 

добрим серцем чинити благодіяння у цьому суспільстві [397]. Символічне 

переродження земної жінки в божество робить сакральною її зовнішність, 

збуджуючи в уяві реципієнта (як героя, так і читача) іконічний образ бодгисатви. 

Водночас автор підкреслює, що Тяньґоу − здоровий 36-річний чоловік − думає 

про жіночі принади, відчуваючи тілесний потяг до героїні. Це виражається через 

подвійне кодування ритуалів поклоніння Місячній Діві (богині Чан’е, 嫦娥) під 

час місячного затемнення, яке, за легендою, набуває значення «поглинання місяця 

Небесним Псом» ( 天 狗 吞 月 ). Містицизм нічного світила (втілення інь) 

поєднується із жіночою чуттєвістю: 他死眼儿看着月亮。月亮还是满满圆圆。月

亮是天上的玉盘，是夜的眼，是一张丰盈多情的女人的脸。天狗突然想起了他心

中的那个菩萨。Він [Тяньґоу] завмер у спогляданні місяця − повного та ідеально 
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круглого, наче нефритова таріль у небі. Це – око ночі, миловидне й чуттєве 

обличчя жінки. Тяньґоу раптом згадав свою бодгисатву [397]. Відвертість героя у 

виявленні почуттів до «господині» посилюється в його ритуальному співі-зізнанні, 

побудованому на збігові імен Небесного Пса та земного Тяньґоу, Місячної Діви та 

земної жінки, яку Тяньґоу називає «своїм Місяцем»: 天上的月儿一面锣哟，/ 锣里

坐了个女嫦娥，/ 天狗心昏才吞月哟，/ 心照明了好受活，/ 天狗他没罪过哟。 

Місяць на небі немов [мідний] гонг, / у ньому сидить богиня Чан’е. / Небесний Пес 

схибнувся розумом і проковтнув Місяць. / Той осяяв його серце, і на душі Пса 

стало спокійно й затишно. / Небесний Пес не заподіяв нічого лихого [397]. 

Поглинання жіночого «небесного тіла» схибленою від почуттів міфічною істотою 

(Псом) проектується на відчуття і бажання земних персонажів повісті. Тому 

жіноче тіло сприймається як «космічна / сакральна плоть» і водночас – об’єкт 

чоловічого бажання. Тяньґоу відмовляється від близьких стосунків із 

«господинею» (у ролі «нового / запрошеного» чоловіка), проймаючись повагою 

до скаліченого майстра. Останній, зрештою, зводить рахунки із життям, воліючи 

не заважати закоханій парі.  

Конфлікт між сексуальними інстинктами та моральними цінностями 

переживають і герої повісті «Укуй» (《五魁》, 1986). Пристрасть наймита Укуя44 

до панночки Лю (柳 , невістка господаря) розгортається у контексті дивних і 

моторошних подій, пов’язаних зі способом життя мешканців району Шаньчжоу45, 

як-от: крадіжка розбійником наречених, жорстоке покарання жінок (каліцтво) за 

непокору старшому в родині чоловікові тощо. Укуй рятує панночку й 

усамітнюється з нею в гірській оселі. У свідомості хлопця образ коханої 

сакралізується (автор знову використовує порівняння жінки з бодгисатвою: 一个

菩萨般的女人，人见人爱 ; жінка, схожа на бодгисатву, хто побачить – 

закохається), він не сміє осквернити її фізичною близькістю. Натомість сповнена 

життя і любовних почуттів жінка не може опанувати себе і задовольняє свою жагу 

в неприродний спосіб. Її поведінка руйнує систему цінностей Укуя (згодом 
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штовхає його на розбійницький шлях і викрадення наречених). Сама ж панночка 

від тотальної зневіри і усвідомлення власного гріхопадіння вкорочує собі віку. В 

такий спосіб Цзя Пінва розкриває темні сторони первісного народного життя, які 

й нині проявляються в локальній культурі, зокрема району Шанчжоу. За слушним 

спостереженням професора Чень Сяоміна, автор не намагається показати 

культуру як абстрактну концепцію чи символічний знак, він «розчиняє» її у світі 

людської чуттєвості, виявляючи в останній сліди народних звичаїв, і в такий 

спосіб досліджує природу людини [362, с. 332].  

Загалом сексуальні мотиви у прозі Чжан Сянляня і Цзя Пінва є 

відображенням гетеросексуальної норми патріархатного суспільства, пов’язаної з 

ідеями власності та домінування чоловіків. Жіноче тіло цілком очікувано постає 

як об’єкт і метафора чоловічого бажання. На це вказує, зокрема, деталізація 

традиційного символу жіночої краси й покори – маленьких ніжок. Так, 

підглядаючи за приготуванням нареченої (майбутньої панночки Лю) до 

весільного обряду, Укуй спиняє погляд саме на ніжках: <…> 她歪在炕沿上。一条

腿屈压在臀下，一条腿款款地斜横在炕沿板上，绣花的小鞋欲脱未脱地露出了脚

跟的姿态。<…> вона примостилася на кані, одну ніжку підігнувши під себе, а 

другу – вільно поклавши на краєчку кана. Із напівзнятих вишитих черевичків 

виглядали п’ятки [396]. Автор опобутовлює опис ніжок, відображаючи ті зміни, 

які відбулися у сприйнятті жіночого тіла упродовж ХХ ст. Однак саме звернення 

до цього опису, на наш погляд, є проявом чоловічого колективного несвідомого.  

 В анонсованих текстах простежується прагнення письменників 

реставрувати фемінінну привабливість жіночих образів, утрачену в асексуальному 

каноні соцреалізму. У фокусі чоловічого «погляду» (за Ж. Лаканом) – жіноча 

врода, милуючись якою, герої марять про ідеальну Жінку. Тому портрети героїнь 

зазвичай опоетизовані, а їхня тілесність набуває трансцендентного сенсу. 

Промовистим є зображення панночки Лю на березі річки, коли Цзя Пінва 

використовує традиційну символіку квітів: 女人还是那么俊俏。脸却苍白了许
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多，挽了袖子将白藕般的胳膊伸进水里来回搓摆。那本来是盘着的发髻就松散

了，蓬得像黑色的莲花。后来一撮掉下来，遂全然扑散脸前，发梢也浸在河面

了。Жінка була дуже витонченою, хоча її обличчя помітно зблідло. Засукавши 

рукава, вона опускала руки, що нагадували білі лотоси, у воду і терла білизну. 

Зібране у вузол волосся розсипалося, мов чорні лілеї. Одне пасмо вибилось і впало 

на обличчя, сягаючи кінчиками течії річки. Жінка кілька разів відкидала його 

рукою назад, застигаючи [у цю мить] та вдивляючись у воду [396]. І далі 

неодноразово повторюється: 五魁心中女人是圣洁的菩萨，她比南海紫竹林的观

音还纯净、美丽 <…>。У серці Укуя жінка була незайманою, як бодгисатва, ще 

чистішою і прекраснішою, ніж Ґуаньїнь46 із лісу Цзичжулінь поблизу Південного 

моря <…> [396]. Однак реальні жінки не можуть і не прагнуть відповідати ідеалу, 

їхня поведінка оцінюється письменниками як трансгресивна (насмішки і зради 

Хуан Сянцзю, гріхопадіння панночки Лю тощо). Протиріччя між бажаним і 

реальним трансформується у внутрішній конфлікт особистості чоловіка, коли він 

змушений переосмислювати засади традиційних ґендерних стереотипів. 

Л. Іріґарай стверджує, що чоловік не здатен вийти за межі діалектики 

господаря і раба, причому він сам іноді потрапляє в ситуацію останнього, зокрема 

«раба материнсько-жіночої могутності, яку він послабив або нейтралізував» [113, 

с. 17]. Ілюстрацією цієї думки в китайській літературі є твори Мо Яня (莫言). У 

ранній повісті «Прозора морква» (《透明的红萝卜》 , 1985) мотив жадання 

жіночого / материнського тепла постає у фокусі дитячого світогляду головного 

героя – німого хлопчика на прізвисько Хейхай (黑孩 – дослівно «Байстрюк»). Дія 

твору відбувається в період «культурної революції» і, за свідченням Лю Сяоке, є 

проекцією дитинства письменника [586]. Сюжет повісті відображає життя і тяжку 

працю селян виробничої бригади, які укріплюють дамбу. Маленький герой тікає з 

дому від жорстокої мачухи і залишається у бригаді. Однак невдовзі стає 

зрозумілим, що дитина знову потрапляє у світ зневаги й непорозуміння. Цинічна 

тоталітарна доба перетворює людей на бездушну «робочу силу»: жінки тяжко 
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працюють поряд із чоловіками (розбивають долотом каміння), грубо поводяться і 

не гребують брутальною лайкою. Маленький герой майже не чує відвертих, 

лагідних, теплих слів, натомість часто – погрози. Хлопчика не кличуть на ім’я 

(яке залишається невідомим читачеві), замінюючи його принизливими 

прізвиськами – Байстрюк, Охляле Мавпеня, Сученя тощо. Тому в описі членів 

бригади, а особливо – у портретуванні карикаурного символу доби «культурної 

революції» замісника начальника Лю, автор не жалкує натуралістичних фарб для 

зображення рота: 黑孩看着刘副主任那宽阔的嘴巴。那构成嘴巴的两片紫色嘴唇

碰撞着，发出一连串音节。Байстрюк спостерігав за широким ротом замісника 

начальника Лю. Дві лілові губи, які обрамлювали рот, безперервно змикалися, 

видаючи цілу низку звукосполучень [585]. Вираз «низка звукосполучень» свідчить 

про інфляцію слів і відсутність змісту. Замісник Лю у брутальній лайці вичитує 

людей за помилки і прорахунки.  

Відчуваючи себе зайвим у просторі викривлених людських стосунків, 

Хейхай усе сильніше відчуває потребу у красі, гатмонії, теплоті. Він поринає у 

світ власної уяви, яка перетворює навколишню дійсність у казку.  Співвідношення 

марень та реальності у цьому світі автор вибудовує за принципом поєднання 

художніх прийомів китайської фантастичної новели (насамперед «Дивовижних 

історій» Пу Сунліна) і трансформативних можливостей дитячого світосприйняття 

(докладніше про це йдеться у наших розвідках «Світ дитинства в художньому 

просторі ранньої прози Мо Яня» [101] та «Особливості моделювання художньої 

дійсності у прозі Мо Яня 1980-х років» [87]). Головна героїня повісті – дівчина на 

ім’я Цзюйцзи (菊子 – дослівно «Хризантема») – долучається до чудернацького 

світу уяви Хейхая. Вона є втіленням жіночності, турботи і ніжності. Важко не 

погодитись із думкою Лю Сяоке про те, що Цзюйцзи виступає у трьох іпостасях – 

матері, сестри й коханої дівчини [586]. Тілесність героїні часто редукується до 

проявів піклування про хлопчика та відображається в його власних почуттях: 黑

孩感觉到那只手又移到他的耳朵上，两个指头在捻着他漂亮的耳垂。“告诉我，
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黑孩，这些伤疤，” 姑娘轻轻地扯着男孩的耳朵把他的身体调转过来，黑孩齐着

姑娘的胸口。他不抬头，眼睛平视着，看见的是一些由红线交叉成的方格，有一

条梢儿发黄的辫子躺在方格布上。“是狗咬的？生疮啦？上树拉的？你这个小可

怜……” 黑孩感动地仰起脸来，望着姑娘浑圆的下巴。他的鼻子吸了一下。

Хейхай відчув, як ця рука [дівчини] потяглася до його вуха і двома пальцями 

почала стискати гарну мочку. “Скажи мені, Хейхаю, що це за шрам?” – дівчина 

легенько потягла хлопчика за вухо й розвернула до себе. Хейхай опинився перед її 

грудьми. Він не підіймав голови, дивився просто перед собою і бачив клітини, 

утворені перетином червоних ліній, а ще – косу із золотавим кінчиком, яка 

лежала на клітчастій тканині. “Пес укусив? Якась виразка? Зачепився за гілляку? 

Ах, бідненький...” Схвильований Хейхай підняв обличчя, споглядаючи округле 

підборіддя дівчини, і глибоко вдихнув [586]. 

Мотив потреби хлопчика в материнському / сестринському опікуванні, що 

постає у повісті «Прозора морква», розширюється у темі чоловічої («рабської» – 

за Л. Іраґарай) залежності від материнського / жіночого тіла в романі «Пишні 

груди, широкі стегна» ( 《丰乳肥臀》 , 1995). Мо Янь у процесі «пошуку 

національного коріння» пропонує концепцію сакралізації материнського тіла як 

одвічного джерела життєвої енергії і розгортає його до широкої метафори 

«матері-землі», яка годує все людство. Тут, безсумнівно, простежується і 

юнгівський архетип Матері з такими його властивостями, як «магічний авторитет 

жіночого», «добре, турботливе, підтримуюче, забезпечуюче ріст, плодючість і 

харчі; місце магічного перетворення, відродження» [287, с. 114]. Так автор 

осучаснює давній культ праматері. Але роман рясніє натуралістичними описами, 

де жіноче тіло (або ж окремі його частини) об’єктивується, стає тлом 

життєдіяльності чоловіка, віддзеркаленням його уваги та захоплення. Про це 

свідчить назва роману: пишні груди та широкі стегна унаочнюють фізіологічну 

здатність жінки народити нове життя, і водночас саме із цими частинами тіла 

пов’язують сексуальні фантазії чоловіка. Як стверджує С. де Бовуар, навіть у 
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цивілізаціях з вишуканою чуттєвістю «груди і сідниці залишаються улюбленими 

об’єктами через невмотивованість, випадковість їхнього пишного розквіту» [20, 

с. 168]. Промовистими у творі є описи пологових мук, які розкривають усю 

фізіологічну непривабливість жіночого тіла через функцію дітонародження. 

Такою, зокрема, є сцена пологів головної героїні Шангуань Лу (上管鲁): 被汗水濡

湿的鬓发，细长的、黯淡无光的眼睛、高耸的白鼻梁、不停的抖动着的嘴唇枯燥

的阔嘴。一缕潮漉漉的阳光透过窗棂，斜射在她的肚皮上。那上边暴露着弯弯曲

曲的蓝色血管和一大片凹凸不平的白色花纹，显得狰狞而恐怖。<…> 她几乎不

敢俯视大得出奇、坚硬得出奇的肚皮。Мокре від поту волосся на скронях, 

потьмарені вузькі очі, бліде перенісся, спраглі вуста, що невпинно тремтять. 

Сонячні промені, які пробилися крізь вікно, навскіс падали на живіт. Сині 

звивисті кровоносні судини, що виступили на ньому, разом із білими опуклостями 

і впадинами мали жахливий вигляд. <…> Вона не зважувалась опустити очі та 

глянути на свій живіт – величезний і надзвичайно твердий [473, с. 6]. Автор 

показує жіночу тілесність близькою до тваринної через паралельні описи пологів 

Шангуань Лу (в оселі) і віслючки (у стайні). Очевидною стає природна сила і 

витривалість жінки, ідентичність якої визначається передусім важкою місією 

материнства. 

Наскрізним символічним образом роману є жіночі груди, через які 

реалізується «діалектика господаря і раба». Головний герой роману Цзіньтун (金

童) усе життя страждає маніакальною залежністю від материних / жіночих грудей; 

через його роздуми і відчуття автор відтворює особливості чоловічого 

гіпертрофованого сприйняття цієї частини жіночого тіла. Китайська представниця 

феміністичної критики Ке Цінтін небезпідставно стверджує, що образ грудей у 

романі втілює жіночу тілесність: «груди відображають молодість і старість жінки, 

її щастя й недолю, з ними пов’язані найважливіші потенції: вигодовування дитини 

і статевий потяг; окрім того, у художньому баченні Мо Яня груди є 

відображенням жіночої душі» [402, с. 148]. Ілюстрацією останнього слугують 
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роздуми зрілого Цзіньтуна, коли він через пристрасть стає душевно хворим: 我根

本不去看她们的脸，女人的脸是麻烦多事的地方。看到他们的乳房，我就等于看

到了她们的脸；嘬住了她们的乳头，就等于抓住了她们的灵魂。Я не дивився їм у 

обличчя; жіноче лице – це суцільний клопіт. Дивитись на груди для мене – те 

саме, що й дивитися в обличчя, а посмоктати їх – то ніби вхопити жіночу душу 

[473, с. 533]. Жіноча тілесність набуває смислової поліфонії у процесі зміни 

фокуса емпатії, однак вона не виходить за межі чоловічого дискурсу раба і 

власника одночасно. Наприклад, несподіваним є наївно-алегоричний опис грудей 

із погляду Цзіньтуна-немовляти: 我可怜的宝葫芦！我的温柔的白鸽！它们扑棱翅

膀挣扎，紧紧的缩着身体，缩呀缩呀，缩得不能再小，然后又突然膨胀开，翅羽

翻动，渴望着展翅备飞，飞向辽阔无边的原野<…>。Бідненькі мої дорогоцінні 

гарбузики! Ніжні мої голуб’ята! Вони виривалися, поплескуючи крильцями, 

стискалися, робилися все меншими й меншими – здавалося, далі вже нікуди, − а 

потім раптом знову набрякали, розправляючи крила, ніби відчайдушно 

намагалися злетіти, поринути в безмежні простори <…> [473, с. 70–71]. Цей 

опис засвідчує захоплення дитини і неможливість відділити себе від 

материнського тіла (на що вказує вживання займенника мої). Зведені до культу 

жіночі перса стають філософією життя інфантильного Цзіньтуна, уособлюючи 

природу і Всесвіт: 山是地的乳头，浪是海的乳头，语言是思想的乳头，花朵是草

木的乳头，太阳是宇宙的容头……把一切都归结到乳房上，用乳头把整个物质世

界串联起来<…>。Гори – це груди землі, хвилі – груди моря, слова – груди думок, 

квіти – груди трави, ліхтарі – груди вулиць, сонце – груди Всесвіту… Все 

зрештою зводиться до грудей, вони пов’язують увесь матеріальний світ <…> 

[473, с. 530]. Мо Янь відкриває завісу підсвідомих бажань чоловіка 

(гіперболізуючи їх у дискурсі божевілля) і в такий спосіб ідентифікує жіноче тіло. 

Ке Цінтін підкреслює, що письменникові-новатору, не обтяженому 

консервативним мисленням, усе ж таки не вдалося відійти від 

маскуліноцентризму. Саме тому сутність і цінність материнства визначається 
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бажаннями і прагненнями сина (через «Я»-нарацію), а внутрішній світ матері 

зводиться до процесу годування [402, с. 160]. «Рабська» залежність Цзінтуна від 

матері лише позірно ставить її у позицію «господині» – насправді ж робить 

заручницею ролі годувальниці. Письменник руйнує моральні заборони і відверто 

описує жіноче тіло, однак маніфестує суто чоловічий погляд: героїні твору 

позбавлені можливості говорити про свій тілесний досвід. Жінка не набуває 

суб’єктності, її тілесність залишається об’єктивізованою – такою, що відображає 

чоловічу систему цінностей і бажань [402, с. 148].  

Отже, у 1980-ті – 1990-ті роки письменники-чоловіки руйнують 

соцреалістичні канони зображення асексуального «тотального тіла» і намагаються 

повернути жіночим образам фемінінну привабливість. Зображення жіночої 

тілесності стає важливою складовою художнього задуму авторів, що прагнуть 

відкрити «тіньові сторони» суспільно-політичного життя Китаю та глибинні 

пласти китайської традиційної культури. У пошуках образу ідеальної жінки 

автори наділяють тілесністю архетипні образи китайської культури – бодгисатви і 

Великої Матері. Таким чином, жіноче тіло (як предмет чоловічих бажань) стає 

частиною чоловічої самості, джерелом та основою його життєдіяльності, 

складовою його культурної ідентичності. Письменники вдаються до різних 

практик зображення жіночого тіла – від фізіологічних подробиць до символічних 

метафор, але загальна «зовнішня» концепція жіночої тілесності у чоловічих 

текстах – спільна: вона відображає гетеросексуальну норму міжстатевих 

стосунків, засновану на принципі домінування і власності, а отже – втілює 

традиційну / патріархатну систему цінностей і сподівань. 

 

3.2.2. Жіноча тілесність як соціокультурна проекція 

 

Формування «внутрішнього» жіночого погляду на власне тіло, тілесність і 

сексуальність традиційно пов’язують із концепцією «жіночого письма». Тривалий 

час у традиціях партіархатної культури жіноче тіло було зганьблене, репресоване, 
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табуйоване, відділене від жіночої суб’єктивності, «перетворене в невідомого 

чужинця, виставленого на оглядини – чахлу або навіть мертву ляльку, яка нерідко 

перетворюється на неприємного супутника», а саме тіло стає «причиною і місцем 

заборон і забобонів» [211, с. 804]. Цензурі піддавалося не лише жіноче тіло, а 

разом з ним – і жіноча психологія, досвід, культура, чуттєвість, а також мова, 

якою усе це можна висловити. Тому Е. Сіксу у праці «Сміх Медузи» говорить про 

реабілітацію тілесності в жіночому письмі, про необхідність залучення жінок до 

процесу писання «самої себе». У такий спосіб жінка повертає собі власне тіло і 

правдиво змальовує власні почуття та бажання. Вона отримує можливість 

промовляти власним голосом – по суті, «фізично матеріалізувати свої думки, 

позначати їх тілом» [211, с. 806]. Саме у такий спосіб жінка відвойовує своє місце 

у символічній системі наявної культури та своє право в історичному процесі. 

Отже, жінкам належить писати про жінок: «про їхню сексуальність, якою вона є 

насправді, про її безкінечну рухому складність, про їх еротизацію, неочікувані 

“включення” усіх можливих маленьких / великих територій тіла <…>. Тіло жінки 

з його тисяча і одним порогом пристрастей <…> змусить давню нерозвинену 

материнську мову звучати множинністю діалектів» [211, с. 806]. 

Феміністична теорія «жіночого / тілесного» письма наприкінці 1980-х років, 

за спостереженням сучасних дослідників [462, с. 167], лише починає 

екстраполюватись на терени китайської культури. Втім, окремі письменниці вже  

висловлюють думки, суголосні ідеям Е. Сіксу, щодо природності жіночої 

саморепрезентації у тексті та неуникної ґендерної маркованості жіночого тексту 

(«жінка повинна писати жінку, а чоловік – чоловіка» [211, с. 801]). Так, Тє Нін 

зізнається, що вона інстинктивно переймається думками про себе і про інших 

жінок – «так виникає відчуття взаємного перегуку, яке допомагає писати 

природніше, легше відтворювати [жіноче] єднання і рефлексію». Розуміння 

жінкою чоловіка, на думку письменниці, не може бути таким глибоким, оскільки 

воно обмежене природою статі [цит. за: 462, с. 167]. Інша відома мисткиня, Ван 

Аньї, зазначає: «Мій власний досвід, характер, природа зумовили те, що головною 
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проблемою моєї творчості стало самовираження, а не відтворення зовнішніх 

соціальних проблем» [502, c. 78]. Під самовираженням варто розуміти 

прописування у тексті жіночого досвіду, жіночої тілесності та сексуальності. 

«Правдиве зображення людської природи, − продовжує Ван Аньї, − передбачає 

звернення до кохання, а останнє неодмінно зачіпає тему сексуальних взаємин. Я 

вважаю, що неможливо вичерпно зобразити людське життя і осягнути природу 

людини, уникаючи питання її сексуальності» [502, c. 78]. Тому письменниця 

приділяє значну увагу цьому аспектові у творах.  

Тє Нін та Ван Аньї досить помірковано долають моральні табу, 

намагаючись відкрити репресовану жіночу тілесність і з її допомогою описати 

«іншість» жіночого досвіду та жіночого самовизначення. Письменниці 

залишаються в системі патріархатних гетеросексуальних відносин, не прагнучи 

дошукатися різноманіття проявів жіночої сексуальності і подати його як 

альтернативний простір (це буде зроблено письменницями-«індивідуалістками» 

Чень Жань, Лінь Бай та ін. у 1990-ті роки). Однак вони виявляють і аналізують 

«тіньову сторону» наявних стереотипів сексуальної поведінки та моралі 

міжстатевих стосунків. У творах виявляється т. зв. «свідомість темної ночі» [543], 

яка породжує внутрішній конфлікт між спротивом приреченості жіночої долі і 

прагненням іти за внутрішнім відчуттям та дослухатися внутрішнього голосу. 

Ван Аньї (нар. 1954 р.) та Тє Нін (нар. 1957 р.) належать до одного 

покоління, їхнє персоналістичне і творче становлення відбувалося за однакових 

соціально-історичних умов. Однак, попри подібність світоглядних засад обох 

мисткинь, китайські дослідники (Вань Менцюнь, Лі Сюемей та ін.) відзначають 

сутнісну різницю у стилі та способі відтворення міжстатевих стосунків кожною з 

них. Ван Аньї із притаманною їй чуттєвістю та деталізацією занурюється у світи 

чоловіків і жінок, ретельно досліджуючи складні причини диференціації 

ґендерних ролей та втрати жіночої ідентичності. Натомість Тє Нін концентрується 

на міжстатевих стосунках та жіночій психології, за допомогою яких розкриває 

вади суспільства та осмислює трагізм жіночого буття [499, с. 28].  
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Творчість Тє Нін упродовж трьох останніх десятиліть привертає увагу 

китайських літературознавців. Особливості відображення тілесного досвіду в її 

текстах аналізуються переважно на прикладі прози зламу ХХ−ХХІ ст. Показовою 

є праця Дун Чжиліня [376], який досліджує роман Тє Нін «Жінка в купальні»  

(《大浴女》, 2000) з погляду вписування жіночої суб’єктивності в історичний 

процес засобами «тілесного письма». Твори 1980-х років розглядаються в аспекті 

висвітлення проблем тілесності, зокрема тих, що проявляються у концепції 

«жіночого божевілля» [407], у наративних кодах самоаналізу [507], в 

компаративному полі пошуку жіночої ідентичності [499] тощо. Однак бракує 

системного дослідження, яке показало б витоки і закономірності формування 

альтернативного погляду на жіноче тіло та його функції у прозі Тє Нін.  

Чень Їнши зазначає, що важливою рисою творчості Тє Нін є її глибинне 

занурення в обставини реального життя [365, с. 578]. Так, 1975 року (у 17-

літньому віці) вона за власною ініціативою у складі молодіжної бригади їде у 

глухе село району Баодін. «Таємною мотивацією» майбутньої письменниці було 

прагнення здобути досвід і поглибити свої уявлення про життя за межами столиці. 

Вона не лише знайомиться із побутом та звичаями селян, але й намагається 

осягнути їхній спосіб мислення і психологію, а також на власному досвіді відчути 

особливості традиційного буття китайської селянки. Отримані враження згодом 

лягли в основу «сільської прози» Тє Нін, зокрема повістей «Сніп соломи» (《麦秸

垛》, 1986) і «Квіти бавовни» (《棉花垛》, 1988). 

В основі сюжету повісті «Сніп соломи» – китайське село комуністичної 

доби, що постає непорушним простором патріархатної культури, де жіноче тіло 

сприймається засобом чоловічої насолоди та інструментом продовження роду. 

Героїні повісті, дотримуючись одвічних традицій сільського буття, добровільно 

приймають ці ролі, ідентифікуючи себе з «об’єктами» чи «інструментами», що не 

мають власної цінності. Тілесність селянок в авторській / жіночій нарації 

розширюється до відображення сили природи, її первинних інстинктів та 
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здатності породжувати життя. Такою постає головна героїня Да Чжинян (大芝娘): 

这个四十多岁的女人从太阳那里吸收的热量好像格外充足，吸收了又释放着。她

身材粗壮，胸脯分外地丰硕，斜大襟褂子兜住口袋似的一双肥奶。每逢猫腰干活

儿，胸前便乱颤起来，但活计利索。Узята від сонця гаряча енергія цієї жінки, 

якій було вже за сорок, здається, била через край. Увібравши тепло, вона знову 

віддавала його. Жінка була міцної статури, її аж надто пишні груди ледве 

вміщались у навскіс запнутій куртці, мов дві торби з молоком. Кожне її 

нахиляння до роботи змушувало груди гойдатися і тремтіти, втім жінка 

лишалася вправною [495]. Загалом реалістичне портретування героїні засноване 

на двох символічних образах – сонячній енергії (втілення могутньої життєдайної 

сили, що певною мірою співвідносна з маскулінною сутністю ян) та грудей / 

«торб із молоком» (втілення жіночості як здатності вигодовувати дітей). Образ 

жіночих грудей корелює з архетипом Матері і водночас пов’язаний зі 

стереотипами обмеженості жіночих ролей та способів самореалізації. Да Чжинян 

діє за стереотипною моделлю: розлучившись із чоловіком, який залишив її заради 

кар’єри у місті, жінка гадає, що не може змарнувати заміжжя і повинна народити 

дитину. Прикметною є остання сцена зваблювання чоловіка, де знову 

активізується образ грудей: 但年轻的大芝娘不知怎么生出一种力量，拉住了丈夫

的手腕，脑袋还抵住了他的肩膀。她那茁壮的身体散发出的气息使丈夫感到陌

生，然而迷醉；那时她的胸脯不像口袋，那里饱满、坚挺，像要迸裂，那里使他

生畏而又慌乱。他没有摆脱它们的袭击  <…> 。Невідомо звідки у молодої Да 

Чжинян взялася та сила − вона притягла за руку чоловіка і схилила голову йому 

на плече. Він відчув щось незнайоме, але звабливе у пахощах, які випромінювало її 

міцне тіло. Тоді її груди ще не нагадували торби, а були налитими і пружними – 

ось-ось розірвуться. Це лякало і водночас бентежило чоловіка. Він не зміг 

протистояти натиску цих грудей <…> [495]. Наведений опис активізує лише 

зовнішню тілесність («жінку-для-інших», за М. Бахтіним [17, с. 44]) з незначною 

рефлексією чоловіка, який ототожнює весь образ жінки з її грудьми. Відчуття і 
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бажання самої героїні не артикулюються, що засвідчує її гру за соціально 

визначеним сценарієм. Да Чжинян народжує дитину, але не досягає ні життєвої 

гармонії, ні щастя (архетип сакрального материнства не реалізується). Стають 

нестерпними самотність жінки та внутрішнє спустошення, яке вона притамовує, 

обіймаючи подушку вночі. Промовистий образ затертої до блиску подушки 

символізує нереалізовану жіночу чуттєвість, або змертвілу тілесність. Саме він 

відображає жіночий досвід через конфлікт невичерпної життєвої / сексуальної 

сили і неможливості її реалізувати. 

Наскрізним амбівалентним символом повісті виступає образ снопа соломи, 

винесений у назву. Це, безсумнівно, фройдівський фалічний символ, і водночас – 

метафора жіночості ( 阴 性 ), оскільки приховує таємну енергію жінки та 

випромінює силу первинних інстинктів [507, с. 53]. Сніп соломи, оповитий 

темрявою ночі, виступає у тексті топосом примітивного тілесного кохання, 

задоволення інстинктів, обміну жінками. Він сам стає частиною природної 

тілесності міжстатевих стосунків. 那黑沉沉的“蘑菇”在他们头顶压迫，仿佛正向

他们倾倒，又似挟带他们徐徐上升。一切的声音都消失了，只有人的体温，垛的

体 温 。 Темний “гриб” нависає над їхніми головами, здається – ось-ось 

перекинеться і повільно піднесе їх догори. Усе затихло, відчувається лише тепло 

людських тіл і тепло снопа соломи  [495]. На думку професора Ван Менцюнь, 

китайські жінки з покоління в покоління не можуть залишити топос снопа соломи 

і позбутися традиційного тілесного поневолення. Вони не прагнуть усвідомити 

власну цінність і приймають як належне існуючий стан речей, а тому – 

добровільно відмовляються від особистої радості та свободи, прямуючи до втрати 

своєї ідентичності [499, с. 30]. 

Мотиви товарного статусу жіночого тіла та сексуального насильства 

розгортаються у повісті «Квіти бавовни». Тє Нін описує життя мешканців села 

Сто Хиж упродовж кількох десятиліть, включаючи період японської окупації 

(1937–1945). Традиційно жіноча врода та сексуальна привабливість були основою 
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товаризації жіночого тіла. Такою змальовується Міцзи (米子):  <…> 她长得好

看：明眉大眼，嘴唇鲜红，脸白得不用施粉。她穿紧身小袄，钟一样的肥裤腿，

一走一摆一摆。那时肥裤腿时兴，肥到一尺二，正是一幅布宽。一条棉裤要一丈

四尺布，但臀部包得紧。这匡式不是谁都敢穿  [496], <…> вона виросла 

вродливою: великі блискучі очі, червоні губи, обличчя таке біле, що й світлої пудри 

не треба. Вона носила приталену коротку стьобанку і брюки-кльош, ще й 

крутила стегнами при ходьбі… Чоловіки й жінки в селі не могли відвести очей, у 

чоловіків тьохкало серце, а жінки заздрили (тут і далі український текст повісті 

«Квіти бавовни» подається у перекладі Н. Кірносової) [235, с. 179]. 

Портретування героїні будується на тогочасних стереотипах краси (без яскравої 

індивідуалізації), що представляють її як «одну з товарного ряду». Врода ж, як 

зазначає В. Агеєва, забезпечує жінці традиційні жіночі ролі у суспільстві, й на 

більше претендувати абсурдно [2, с. 120]. Ця думка якнайкраще характеризує 

образ Міцзи, а згодом і її доньки, Маленької Смердючки (小臭子). Два покоління 

жінок сприймають власне тіло як засіб отримання життєвих вигод і опановують 

роль повії / коханки. Тє Нін не вдається до моралізаторства, прагнучи не 

засуджувати своїх героїнь, а розуміти їх [365, с. 578]. Вона показує, що історично 

закріплена товарна цінність жіночого тіла вкоренилась у колективному 

несвідомому жінок і згубно впливає на їхнє самосприйняття та вибір 

поведінкових моделей.  

Ситуація ускладнюється в контексті політичних подій – війни з японцями. 

Жіноче тіло стає місцем реалізації владних та власницьких інстинктів. Коханець 

Маленької Смердючки Цюґуй (він виявився зрадником) схиляє її до співпраці з 

японцями. Для жінки, яка усвідомлює себе «звабливою річчю», морального 

вибору не існує: 可不能挨枪崩，小小不言给他们点好处也不算过分，莫非我对抗

日立的功劳还小？ [496]. Я не хочу, щоб мене розстріляли з гвинтівки, і нічого 

поганого не буде в тому, щоб тепер трохи їм [японцям] послужити, адже на рух 

опору я вже багато попрацювала [235, с. 215]. Наївність у роздумах дівчини 
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межує з непереборним потягом до пристосовництва, що обертається злочинною 

зрадою. За намовою Маленької Смердючки японські солдати полонять її подругу 

Цяо (乔) – активістку антияпонського руху. Сцена знущання над тілом дівчини є 

однією з найстрашніших у повісті «Квіти бавовни». Неминучій страті «ворога» 

передує цинічне зґвалтування дівчини. Авторка підкреслює, що японці не думали, 

навіщо їм ця «розвага», проте всі відчували у ній потребу (констатація чоловічого 

колективного несвідомого). Політична мотивація та ідейні принципи вояків 

відтісняються чоловічою жадобою панування над полонянкою шляхом володіння 

її тілом. Американська феміністка А. Дворкін зазначає, що «домінування 

чоловіків над жінками встановлюється за допомогою сексу і в ньому ж 

виражається» [50]. Задоволення владних інстинктів відображається в описі 

мертвого тіла Цяо: у старій криниці мешканці Ста Хиж побачили: кишки, що 

випали з тіла, й подумали, що це їй штиками розпанахали піхву. Інші побачили на 

грудях Цяо криваву дірку, з миску завбільшки, з якої стирчало ребро, й подумали, 

що її провернули штиком [235, с. 218]. (乔流在外面的肠子，心想这是让人用刺刀

从裆里挑开的。有人看见乔胸脯上一边一个碗大的血坑，露着肋条，心想这是刺

刀 旋 的  [496]). Суб’єктивне сприйняття селян, що виражається дієсловами 

«побачили-подумали», поєднує вбивство і зґвалтування. Тіло дівчини 

змальовується через натуралістичну фрагментацію, що корелює зі знищенням / 

відсутністю: «дірка в грудях» (знищене серце, душа), «розпанахана піхва» 

(знищене жіноче лоно) тощо. Концентрація уваги на цьому описі засвідчує жіноче 

переживання «тіньового» ґендерного досвіду військових змагань як 

«знешкодження» жінки патріархатною системою. Сексуальна політика цієї 

системи, за спостереженням К. Міллет, почасти набирає форми насильства над 

жінкою як вияву агресії, ненависті, зневаги, бажання поглумитися з особистості 

[178, с. 81]. Відверте розгортання мотиву ґвалтування-вбивства перетворює 

жіночу тілесність на підривний фактор, що дегероїзує образ воїна / чоловіка в 

офіційній історії. 
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Подібна доля спіткала і Маленьку Смердючку. Командир загону китайських 

солдатів на прізвище Ґо ( 国 ) арештовує дівчину за скоєний злочин і має 

доправити до суду. Але сценарій повторюється – «велична» ідейна мотивація не 

може заступити спокусу жінкою. Це підкреслює портретування героїні у фокусі 

чоловічого бажання: 他松开自己的手，扭头看小臭子。小臭子还是小鼻子小眼，

可胸脯挺鼓，正支着衣服，一个领扣没系，惹得人就想往下看  [496]. Він 

вивільнив свої руки, повернув голову і подивився на Маленьку Смердючку. Все той 

же маленький ніс і маленькі очі, але груди – пружні, привабливо випинаються під 

одягом, один ґудзик на комірці не застібнутий, ніби запрошує розстібнути й 

решту [235, с. 223]. Ґо холоднокровно заволодіває нею, проте Маленька 

Смердючка сподівається вкотре скористатися принадами свого тіла, щоб 

отримати владу над чоловіком. Насправді така влада – примарна, а статус жінки 

передбачає лише бути об’єктом домінування. Ґо цинічно вкорочує дівчині віку, 

чим зберігає свою «незаплямовану репутацію»; Маленька Смердючка ж помирає з 

тавром розпусниці та зрадниці. Таким чином, Тє Нін показує сексуальні стосунки 

як спосіб «знешкодження» жіночої особистості (через насильство) та її 

самозречення (через перелюб). Авторка конструює жіночу тілесність і 

сексуальність за наявними стереотипними моделями покори, апелюючи до 

жіночого колективного несвідомого. «У Китаї, − підсумовує вона, − далеко не всі 

жінки чітко розуміють власне звільнення, тому справжнє уярмлення жіночої душі 

часто відбувається не з вини чоловіків, а за ініціативи самих жінок» [497, с. 1]. 

У наступному романі «Трояндова брама» (1988), дія якого розгортається в 

Пекіні, Тє Нін переходить від зовнішнього споглядання колізій жіночого буття до 

занурення у внутрішній світ жінки, а відтак – і до внутрішньої тілесності. Авторка 

простежує відкриття жінкою власного тіла, усвідомлення його краси і потворності 

«для-самої-себе». Винесений у назву образ трояндової брами, за 

спостереженнями Ван Ґохуна, є метафорою жіночої долі; цей образ символізує 

приховану бурхливу силу життя й таємні бажання жінки, а також віддзеркалює 



283 

 

 

вади жіночої психіки, як-от: спокуси і стримування, сплески ексгібіціонізму та 

вуайєризму тощо [507, с. 54]. Жіноча тілесність репрезентується у тексті через 

дискурс зізнання. М. Фуко наголошував, що останній завжди пов’язаний із 

дискурсом «провини», найкращою фігурою втілення якої в історії є жінка [256, 

с. 491]. І. Жеребкіна пояснює феномен жінки, котра зізнається як «суб’єктивність, 

що відкриває таємницю своєї “плоті” (сексуальності) іншому <…> − тому, хто 

слухає і судить жіночі заборонені і таємні фантазми, мрії» [64, с. 34]. Тє Нін 

змальовує таємні прояви жіночої сексуальності, що маркуються як «божевільні». 

Зізнання у тексті вказує на провину, але із прагненням перетворити її на 

інструмент самоствердження. 

У романі «Трояндова брама» змальовується життя трьох поколінь жінок 

однієї родини в контексті історичних подій ХХ ст. Головна героїня твору – 

представниця старшого покоління Си Івень (司猗纹) – класичний зразок «жінки-

монстра». На відміну від героїнь попередніх повістей, вона протягом усього 

життя намагається скористатися примарними можливостями «звільненої жінки», 

однак усі її спроби зводяться нанівець через родинну тиранію і марґінальні ролі, 

які відводяться жінці у суспільно-політичному житті. Щоразу вона змушена 

повертатися до традиційного статусу уярмленої родиною невістки / дружини / 

матері. Тє Нін відтворює жіночий погляд на нестерпне життя героїні у 

примусовому шлюбі, де відсутні не лише почуття, а й подружнє життя як таке. Си 

Івень залишається самотньою й ув’язненою в родинній оселі у той час, як її 

чоловік розважається в будинках розпусти. Між ними наростає відчуження, 

«дистанція», яку жінка заповнює суперечливими почуттями – зверхністю, 

відразою, тугою, гнівом. Незадоволені сексуальні бажання жінки обертаються 

невротичними станами, які згодом переростають у тотальну ненависть і 

прагнення помсти. Вона ідентифікує своє тіло як відторгнуте, нечисте, демонічне, 

«схоже на просякнуту отрутою квітку маку» [498, с. 191]. Отрута ненависті, що 

роз’їдає її зсередини, не залишає жодного сподівання на те, що жінка зможе й далі 

грати роль шанобливої невістки і добропорядної дружини. Вона зізнається собі в 
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непереборному бажанні використати тіло як інструмент помсти і вдається до 

божевільного дійства зі своїм старим тестем, який для неї є втіленням мізогінії 

патріархату. Повністю оголеною жінка з’являється вночі у спальні тестя і скоює 

над ним насильство. Оминаючи фізіологічні деталі, Тє Нін описує сцену як 

символічний ритуал: 美从来都是恐怖的，人大都无法承受这美的恐怖。当庄老太

爷被这恐怖所震撼时，他便本能地去抓桌上的痰缸。他想用它去袭击那个身体，

但那个沉甸甸的清香的身体却把他整个儿地覆盖了<…>。Краса завжди навіює 

жах, і далеко не всі люди можуть витримати його. Охоплений страхом старий 

Чжоу інстинктивно потягнувся за плювальницею, що стояла на столі. Він хотів 

поцілити нею у тіло [невістки], однак це важке і духмяне тіло повністю накрило 

його <…> [498, с. 192]. Авторка персоніфікує жіноче тіло як демонічну силу 

(архетипний образ – жінка-відьма / жахаюча краса), котра матеріалізується в 

рефлексіях страху обраної жертви. Тіло стає засобом знеславлення і висміювання 

непорушного авторитету і безроздільної влади старого Чжоу. Водночас Си Івень 

здійснює жорстоку наругу і над собою, виконуючи божевільний «танок 

самокатування» [407, с. 39].  

У феміністичній теорії божевільний дискурс жіночих текстів пов’язується із 

драматизацією подвійного вираження жіночості, а саме – конфліктом між 

необхідністю відповідати патріархатним нормам ідентичності і водночас 

заперечувати їх. За спостереженням Лі Цунь, Си Івень є абсолютним втіленням 

концепції «божевільної жінки», що виходить за межі таких норм [407, c. 39]. 

Найяскравіше це виявляється, безумовно, в описаній сцені. Подальше життя 

героїні – обернене відтворення цього внутрішнього конфлікту. Зазнавши утисків і 

принижень, у зрілому віці вона так само жорстоко поводиться зі своїми 

невістками й онучками, тобто стає для них утіленням тієї ж таки патріархатної 

влади, моралі та системи ідентичності. Свого часу С. де Бовуар застерігала, що 

одне із проклять, яке тяжіє над жінкою, − це жіноче виховання: мати «накидає 

дитині свою власну долю: з одного боку, це спосіб бундючно обстоювати свою 
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жіночність, а ще – спосіб помститися за себе» [20, с. 230]. У ставленні Си Івень до 

молодого покоління найбільше проявилось останнє. Вона стежить за невістками й 

онучками, контролює кожен їхній крок, втручається у їхні стосунки з чоловіками, 

навіть підглядає за інтимними сценами. По суті, стара створює для дівчат 

екзистенційну ситуацію, яку Ж.-П. Сартр назвав «бути під наглядом іншого». 

Життя молодих героїнь, які відчувають себе у фокусі наглядачевого ока, 

перетворюється на «життя без захисту», «життя у рабстві» [205, с. 290]. У такий 

спосіб Си Івень намагається нав’язати їм власну ідентичність через покору і 

приниження. Зокрема, стару бентежить зухвалий погляд онучки Сумей після її 

зустрічей із сусідом Є Луньбеєм. Сприйнявши його як власну образу, бабця 

починає довгу приховану «війну» проти дівчини: постійними докорами, 

прискіпуваннями, повчаннями та стеженням вона доводить Сумей до 

психологічного виснаження. Си Івень цинічно вдається до маніпуляцій із 

травматичним досвідом дівчини (нагадує, як та наразилась у глухому провулку на 

збоченця-ексгібіціоніста), а також безапеляційно порушує її приватний простір – 

нишпорить у тумбочці, де та зберігає свої таємниці.  

Така ситуація породжує афективні розлади Сумей, що корелюють із 

латентним станом божевілля самої Си Івень: 现在她恨不得扑上去把婆婆咬一口，

最好把她的血管咬断让鲜血流个遍地，让这房子这床上出现一番伊万雷帝杀子那

样的恐怖情景让那情景骇得所有人四处逃散。但她迈不开步抬不起胳膊张不开

嘴。Цієї миті їй закортіло кинутись до бабці і впитися в неї зубами, а найбільше 

− прокусити вену і залляти її кров’ю все довкола, щоб у цій кімнаті, на цьому 

ліжку відбулося жахливе видовище на кшталт убивства Іваном Грозним свого 

сина, і щоб від страху присутні розбіглися навсібіч. Однак вона не могла зрушити 

з місця, підняти руку, навіть відкрити рота [498, с. 241]. Афективний стан 

дівчини, її внутрішня тілесність передається через конфлікт граничної ненависті і 

тотальної безпорадності. За допомогою деталізованої і наснаженої жахом картини 

вбивства авторка підкреслює та увиразнює підсвідомі бажання героїні, 
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нейтралізовані реваншистською владою Си Івень. Ця влада ґрунтується не стільки 

на засадах патріархатної моралі, скільки на потребі старої жінки відчувати своє 

домінування. В умовах комуністичної дійсності другої половини ХХ ст. 

(«виховання» Сумей відбувається на тлі «культурної революції») така влада 

видається нетривалою і сумнівною. Потужний підсвідомий спротив Сумей 

поступово трансформується у процес альтернативного самосприйняття, зокрема 

через пробудження цікавості до пізнання власного тіла. 

Досліджуючи мотиви «відкриття жіночої тілесності» в романі «Трояндова 

брама», Ван Ґохун наголошує на важливості пробудження цікавості жінок до 

пізнання власного тіла [507, с. 54]. Пуританська мораль традиційного китайського 

суспільства таврувала «нечисте» жіноче тіло та називала сороміцьким його 

споглядання самими жінками. У мистецтві й літературі був легітимізований лише 

чоловічий погляд на жіночі принади й тілесну красу. І. Кон підкреслює ієрархічну 

сутність категорії «погляду»: «Право дивитися на іншого <…> – соціальний 

привілей старшого стосовно молодшого, чоловіка стосовно жінки, але ніяк не 

навпаки» [126, с. 299]. У романі Тє Нін ця ієрархія порушується, жінка 

наділяється правом самостійно і безвідносно оцінювати власне тіло. Так, Сумей із 

цікавістю і захопленням споглядає оголене тіло своєї тітки Чжусі (竹西) під час 

купання. У роздумах дівчинки фізіологічні особливості різних частин жіночого 

тіла набувають естетичного і навіть духовного сенсу через їхні форми, лінії, 

властивості: 脖子和肩你以为就是一根直棍接着一根横棍吗？<…> 那些衔接本身

就流泻着使人难以理解的线。那是声音是优美的声音，你想看不如说是想听。

<…> 腰为什么细于胯，胯为什么丰于脚？那好像就是专为人系腰带不掉裤子而生

就。你不觉得那里也使你生发着激动。Як ти гадаєш, шия і плечі – невже це 

схрещені уздовж і впоперек палиці? <…> Це важкозрозуміле плетиво ліній; це 

звуки, прекрасні звуки, і краще почути їх, ніж побачити [лінії] <…> А талія − 

чому вона тонша за стегна? А стегна − чому ширші від ступнів? Невже для 

того, аби пасок на талії добре тримав штани? Ти не думаєш, що це місце може 



287 

 

 

викликати хвилювання? [498, с. 100−101]. Нагромадження риторичних запитань 

підкреслює сумніви і здивування дівчини у процесі відкриття «іншої» правди про 

власну жіночу природу. Тітчине тіло осмислюється Сумей як об’єкт естетичної 

насолоди, природний витвір одухотвореної краси. Згодом дівчина зрозуміє, що ця 

краса не може бути визначена у логічних категоріях традиційної / чоловічої 

естетики. У процесі дорослішання Сумей спостерігає за змінами власного тіла, 

порівнюючи його із тілом Чжусі, – саме так формується позитивне сприйняття 

жінкою своєї фізіології. У тексті роману ця тенденція лише зароджується і не 

набуває концептуального розвитку. Однак вона знаменує початок справжнього 

звільнення жінки, оскільки визнання цінності жіночого тіла легітимізує і 

різноманіття його проявів, зокрема у жіночих сценаріях міжстатевих стосунків. 

Таким чином, творчість Тє Нін свідчить про початок формування жіночого 

погляду на власну тілесність і сексуальність. У повістях сільської прози 

окреслюється сукупність традиційних моделей жіночої тілесності, вкорінених у 

жіночому колективному несвідомому. Вони маркуються символами материнства 

(груди), первісних природних потягів (сонячна енергія, сніп соломи), сексуальної 

насолоди чоловіків (товаризація краси). Розхитування цих моделей відбувається 

через розкриття травматичного досвіду жінки у мотивах самотності 

(нереалізована чуттєвість та сексуальність) і гвалтування-вбивства (вияв чоловічої 

агресії та зневаги). У романі «Трояндова брама» жіноче тіло осмислюється в 

дискурсі «зізнання-спротиву» (як інструмент помсти, топос божевілля і 

невротичних станів); водночас відкриваються можливості осягнення жінкою своєї 

тілесності як позитивної та духовно наснаженої. 

 

3.2.3. Психофізіологічна концепція жіночої сексуальності 

 

Занурення у психофізіологію жіночої тілесності простежується у творах Ван 

Аньї, насамперед у трилогії «Кохання» (《三恋》, 1986) , повісті «Вік на варті» 

(《岗上的世纪》, 1987) та романі «Міні» (《米尼》, 1990). Показовими є повісті 
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трилогії «Кохання»: «Кохання у диких горах» (《荒山之恋》 ), «Кохання у 

маленькому місті» (《小城之恋》) і «Кохання у прекрасній долині» (《锦绣谷之

恋》). Фабула кожної із цих повістей розкриває історію гріховного кохання поза 

шлюбом, в основі якого лежать первинні потяги героїв та складні психологічні 

дилеми. Професор Чжан Бінцзюань зазначає, що Ван Аньї художньо відтворює 

статеві інстинкти як певну «первинну сутність (本体)», «буття (存在)», «джерело 

енергії (动源)». З їх допомогою вона розкриває природне єство соціалізованої 

людини [556, с. 105]. Авторка вибудовує різні сценарії розвитку міжстатевих 

стосунків, що позначається на символіці назв.  

Китайські дослідники, зокрема Чен Ґуанвей, зазначають, що назви повістей 

є не лише географічним визначенням місця подій, але й культурною метафорою 

«тілесності героїв». Так, «Дикі гори» ( 荒  перекладається як «занедбаний, 

пустельний, безлюдний, безплідний, дикий, розпусний» [384, с. 898]) апелюють 

до тілесної «безплідності, дикунства» чоловіків і жінок маоїстської доби; 

«маленьке місто» вказує на тілесне «ув’язнення» пари коханців, які скуштували 

«заборонений плід» первинних пристрастей; зрештою, «прекрасна долина» 

маніфестує сексуальне / тілесне розкріпачення, за якого потенційне розмаїття 

вибору може ускладнити пошук ідентичності у розвинутому суспільстві [367, 

с. 123]. Тобто Ван Аньї досліджує зміни чоловічої та жіночої сексуальності в 

Китаї 1960−1980-х років, що виражаються у трьох якісно різних проявах: тілесне 

«дикунство» (身体的“荒”) – тілесне «ув’язнення» (身体的“禁闭”) – тілесна 

«свобода» (身体的“开放”). Письменниця не зводить фабульні каркаси до окремих 

виняткових подій, а подає їх як неминучий загальний процес розвитку 

особистості (насамперед жіночої). Серед іншого (на це вказує деномінація героїв) 

– у всіх трьох текстах головні персонажі позначаються лише займенниками Він і 

Вона (без власних імен), або ж описовим способом «дівчина з Вулиці Розквіту», 

«віолончеліст», «представниця освіченої молоді» тощо. Це послаблює 
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індивідуалізм героїв, натомість посилюючи їхній символізм, а також узагальнює 

їхні історії та життєвий досвід [418, с. 35]. 

«Кохання у диких горах» − це розповідь про позашлюбні пристрасті 

чоловіка та жінки у провінційному містечку 60−70-х років ХХ ст. Головний герой 

– слабкий та інфантильний хлопець, який проявляє свою особистість лише у 

талановитій грі на музичних інструментах (найліпше – на віолончелі). Він – 

наймолодший онук у традиційній родині з авторитарною владою діда, де 

придушуються будь-які прояви його волі та характеру хлопця. Постійна опіка 

старших зробила його не здатним здолати власну сором’язливість і безпорадність, 

передусім – у стосунках із жінками. Тема чоловічої інфантильності була досить 

актуальною в 1980−1990-ті роки (згадаймо «Пишні груди, широкі стегна» Мо 

Яня). Ван Аньї звертається до неї для глибшого розуміння змін у системі 

ґендерних відносин, де почасти відбувається взаємообернення фемінності й 

маскулінності. Витоки цього явища письменниця бачить у загартуванні жіночого 

характеру традиційною марґіналізацією її існування: «Жінки народжуються для 

страждання, самотності, терпіння, а ще – для відчуття власної вторинності 

(упослідженості). Усі почесні справи завжди пов’язувалися з чоловіками, усі 

видатні особистості завжди були чоловіками. Отож не дивно, що, долаючи 

самотність і муки, жінки у вольових якостях, напевно, давно вже перевершили 

чоловіків» [503, с. 35]. Ця ідея проектується на стосунки головного героя із двома 

сильними жінками – дружиною та коханкою.  

Ослаблена маскулінність персонажа виливається у тілесних описах, 

редукованих до гри на музичному інструменті: 他没有停止拉琴，却止不住浑身颤

抖起来，膝盖互相碰着，牙齿格格直响。他拉了一会儿，终于坚持不下去，停了

下来，轻轻地卸下手风琴，装作漫不经心的样子<…>。Він грав невпинно, його 

тіло здригалося, коліна бились одне об одне, а зуби скреготали. Невдовзі 

напруження почало спадати, він припинив гру, поволі відклав акордеон і зробився 

байдужим <…> [504, с. 116]. Ван Аньї показує музичний талант хлопця як 
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звільнену чуттєвість, що може привернути увагу жінок. Водночас пасивність і 

безпорадність героя у звичайному житті є місцем активізації жіночої 

сексуальності. Обидві героїні через свої почуття до нього реалізують власні 

внутрішні потреби у коханні та материнстві. Тілесність жінок вибудовується за 

принципом протиставлення архетипних образів матері та коханки. 

Натомість дружина героя є втіленням «позитивного комплексу 

материнства» (за К. Юнґом). Її тілесність представлена набором формульних 

характеристик та очікувань інфантильного чоловіка. Вона – «сильна жінка, яка 

здатна допомогти подолати сором’язливість і стати для нього опорою», вона 

наділена «теплою і ніжною душею», а також має «міцні та сильні плечі» [504, 

с. 42]. Для цієї жінки кохання до чоловіка невіддільне від материнської любові, 

воно має сенс всеохопного почуття, освяченого величчю самопожертви [504, 

с. 40]. Ван Аньї, на відміну від Мо Яня, не зводить материнські інстинкти до 

функції народження та вигодовування дітей. Це – всемогутня природна сутність 

жінки, яка у повісті постає у процесі вільного вибору героїні та її самореалізації.  

Інша жінка, яка з’являється у житті вже одруженого героя, – це втілення 

пристрасті й тілесного кохання. Вона народилася на Вулиці Розквіту (金谷巷 – 

дослівно «вулиця / провулок Золотої Долини») і з дитинства перейняла від матері 

досвід зваблювання чоловіків. Деякі китайські дослідники трактують мистецтво 

флірту героїні як вроджену генетичну особливість [392, с. 318]. Вона є 

абсолютним вираженням фемінності, своєрідним утіленням колективної Аніми в 

іпостасі звабниці. Тому тілесність героїні – маскарадна, вона створює різні образи, 

постійно змінюючись у безперервній грі. Як зазначає Л. Іріґарай, «вбраннями, 

рум’янами, прикрасами вона [жінка] намагається створити собі оболонку, 

множинність оболонок. У неї немає однієї оболонки, якою вона сама є, і тому 

вона змушена створювати її штучно» [113, с. 18]. Зміна оболонок / масок 

забезпечує героїні успішну участь у маскараді ґендерних відносин. Тому 

портретування дівчини ґрунтується на різноманітному й детальному зображенні її 

зачісок, одягу, прикрас, зрештою – міміки і жестів зваблювання. 她脑后垂着辫
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子，穿一件藏蓝的羊毛衫，藏蓝的长裤，藏蓝的皮鞋，只在裸出低低的领口的脖

子上戴一根红珠子的项链。那项链是极不值钱的玻璃珠子穿起来的，可戴在她的

脖子上，却那样鲜艳夺目，起到了画龙点睛的作用。 Заплетені коси вона 

відкинула назад, на ній – синій вовняний светр, сині брюки, синє шкіряне взуття, 

[із прикрас] – лише низка червоного намиста на оголеній глибоким вирізом шиї. 

Недороге скляне намисто неймовірно пасує їй, мовби завершальний штрих на 

картині [504, с. 83]. Або ж: 头发留长了也不剪，任它披了一肩膀，热了，烦了，

才用洁白的手绢一扎，露出雪白的脖子，雪白的耳朵，耳朵边的腮上有一颗毛茸

茸的小黑痣 <…>。矜持得像个大家闺秀，这是她。热情奔放得像个外国电影里的

野丫头，也是她。Вона не зрізала свої довгі коси, аби вони закривали плечі; у 

спеку, коли волосся заважало, перев’язувала його білою хустинкою, відкриваючи 

білу шию, білі вушка і родимку із волосинками на щоці <…>. Стримана і спокійна, 

мов дівчина із вищого світу, – це Вона; радісна і весела, як бешкетниця із 

зарубіжної кінострічки, − це також Вона [504, с. 38–39]. Більшість описів 

героїні подається від ґендерно невизначеної третьої особи розповідача, тобто 

генералізується як загальновизнана думка. Яскраво виражена фемінінність / 

сексуальність дівчини (за часів культивування «колективної тілесності») 

відображає її «буття-для-інших». Чоловіки сприймаються нею як гомогенна 

спільнота («і імператор, і жебрак прагнуть одного й того ж»), тому жінці бути 

об’єктом кохання просто, проте проблематично кохати самій. Глибинна сутність 

цієї героїні − прагнення бути суб’єктом кохання. Одруження з чоловіком, який 

має традиційні уявлення про шлюб, не задовольняє її; материнство не заступає її 

яскраву жіночність.  

Зустріч героїні із сором’язливим музикою пробуджує в ньому сексуальний 

потяг, і водночас змушує жінку відчути сум’яття власних приспаних почуттів і 

бажань. Керуючись первинними інстинктами, жінка затягує слабкого чоловіка у 

вир гріховного кохання. Сутність останнього розкривається як драматичний 

синтез антагонічних почуттів: жаги і страху, рішучості та сорому, насолоди і 
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страждання. Авторка не вдається до фізіологічних деталей в описі таємних 

зустрічей героїв у «диких горах»; їхня тілесність набуває символічного значення: 

他抱住她的火烫火烫的身子，她抱住他冰冷冰冷的身子，一句话也说不出来。窗

外是蔚蓝的一块天，有着几缕淡淡的云彩，慢慢地飘移。他细长的手指在她脖领

里轻轻地摸索，犹如冰凉的露珠在温和地滚动。她从未体验过这样清冷的爱抚，

这清冷的爱抚反激起了她火一般的激情。他好似被一团火焰裹住了，几乎窒息。

这是快乐的窒息，哦，他们是多么多么的快乐！哦，天哪，他们又是多么多么的

罪过！Не промовляючи ні слова, він обіймав її жагуче тіло, а вона − його льодяне. 

За вікном виднівся клапоть блакитного неба та кілька блідих хмаринок. Його 

тонкі пальці м’яко торкались її шиї, мовби замерзлі краплини роси котилися по 

теплій поверхні. Вона ніколи не відчувала такої стриманої ніжності. Ця 

ніжність збуджувала в ній вогненно-гарячу пристрасть. А його ніби огортало 

полум’ям так, що він ледь не задихався. Це радісна задуха! Вони були такими 

щасливими! О Боже, водночас вони чинили страшний злочин! [504, с. 107]. 

Наведений опис інверсійно віддзеркалює давньокитайську концепцію 

взаємозаперечення і взаємодоповнення двох начал – ян та інь, кожне з яких може 

реалізуватися лише в іншому, втрачаючи власну індивідуальну приналежність 

[170, с. 56]. У тексті Ван Аньї світле і активне начало втілює жінка, а темне і 

пасивне – чоловік. Така ситуативна інверсія не заперечує можливості досягнення 

гармонії у сексуальних стосунках, а отже, виправдовує суб’єктивацію жінки. Втім, 

табуйоване кохання не знаходить компромісу із суспільною мораллю та 

культурними традиціями – за ініціативою жінки закохані чинять акт самогубства. 

Таким чином, «Кохання у диких горах» − це історія двох сильних жінок, які 

перебувають у мовчазному протистоянні, здобуваючи любов слабкого чоловіка. 

Новаторством Ван Аньї є мотивація героїнь: вони кохають чоловіка не за його 

чесноти, а за можливість досягти власних ідеалів, заради яких жінки готові до 

«беззастережної самопожертви» [504, с. 119]. 
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Інший сценарій самореалізації жінки розгортається в повісті «Кохання у 

прекрасній долині». Романтична історія позашлюбних стосунків виникає як утеча 

жінки від буденності й рутини подружнього життя. Перебуваючи у постійній 

депресії, героїня (редактор у видавництві) користається нагодою взяти участь у 

конференції, що проходить серед мальовничих краєвидів у горах Лушань (庐山). 

У 1980-ті роки ця місцевість набула слави «Раю для закоханих», або ж краю-

утопії, що звільняє людину із соціального полону [367, с. 122]. Містично-

туманний краєвид відображає внутрішнє сум’яття жінки, її очікування 

непересічних подій. Так зароджуються стрімкі любовні стосунки між героїнею та 

невідомим письменником. Через романтичні описи авторка відкриває народження 

в жінці нових почуттів, а також усвідомлення нею нової самоідентичності [348, 

с. 104]. Образ коханого − це символічний і досить абстрактний образ чоловіка, 

який потрібен героїні для переживання її повернення до своєї звільненої чуттєвої 

природи, а по суті – до втраченої жіночності. Ван Аньї зазначає, що її героїня 

насправді не кохала того чоловіка, «вона любила тільки себе у цій пристрасті, 

відчувала, що поряд із ним вона цілковито змінилася, і навіть сама собі стала 

незнайомою» [502, с. 79]. Тут варто згадати теорію Ю. Крістевої про іманентну 

присутність іншого / чужого у структурі особистості, «інший − це моє (“власне”) 

несвідоме: ми самі собі чужі» [140, с. 249]. Тілесність героїні розгортається як 

прояв несвідомого «іншого» в собі, часто у фокусі дзеркальних відображень. 

Розглядаючи дзеркало як інтерпретаційну раму жіночої тілесності в 

літературі, Т. Гундорова вказує на його здатність нагадувати про нарцисизм. 

Нарцисичне еґо має властивість «зливати зовнішнє і внутрішнє, привласнювати 

образ, переносячи самого глядача <…> в образ, здійснюючи момент ототожнення 

суб’єкта з побаченим у дзеркалі» [42, с. 88]. Героїня повісті «Кохання у 

прекрасній долині» повсякчас прагне ідентифікувати себе з намріяним образом 

«ідеальної жінки», який загубився в рутині шлюбної байдужості. Образ 

примарний, тому жіночий нарцисизм виявляється не в замилуванні конкретними 

рисами зовнішності, а в насолоді відчуттям «іншості»: 她对着镜子站了良久，久
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久地察看自己在镜子里的模样，镜子里的自己，像是另一个自己，凝望着她，似

乎有一肚子的话要说却终于没说出口，而全盘地心领神会了。她微微地转动着脸

盘，不知不觉地细察着自己的各种角度，她忽又与那镜里的自己隔膜起来，她像

不认识自己似的，而要重新地好好地认识一番，考究一番，与那自己接近。她依

然是认不清。她变得很陌生，很遥远，可又是那么很奇怪地熟谙着。Вона дуже 

довго стояла перед дзеркалом, ретельно вивчаючи своє відображення. У люстері 

вона була якоюсь іншою. Розглядаючи цей образ іздалеку, їй хотілося багато чого 

сказати, але жодне слово не вилетіло з вуст, адже й так було все зрозуміло. Вона 

повільно повертала обличчя і ретельно розглядала себе в різних ракурсах. Аж 

раптом її образ у дзеркалі став ще більш відчуженим і незнайомим. І треба було 

знову знайомитися з ним, вивчати і наближати до себе. Вона усе ще не могла 

розпізнати себе. Змінившись вона стала чужою, далекою – і водночас на диво 

знайомою [504, с. 245]. У самоспогляданні героїня не бачить власного тіла, вона 

не може дібрати слів, щоб визначити нові прояви власної жіночності. Осягнути її 

вона може лише у дзеркалі чоловічого погляду. Важливо, що авторка моделює не 

суто чоловіче сприйняття жінки, а інверсію жіночої самоідентифікації: 由于有一

双目光的注视，她又是加倍的紧张，唯恐有一个闪失而露了丑，她自己也不曾意

识地小心翼翼地保护着自己在他心目中的形象。那形象是很美好的，美好得竟使

她自己都陌生了。她为自己也为他爱惜这新的自己，如若有了什么损害，便是伤

她，也伤了他，伤了他的注视，也伤了他的感情。Через те, що були очі, які 

пильно дивилися на неї, вона ще більше докладала зусиль, боячись якоїсь пригоди, 

що зробить її непривабливою. Вона сама незчулась, як стала ретельно оберігати 

той свій образ, що закарбувався в його серці. Той образ прекрасний настільки, що 

вона сама не впізнавала його. Вона берегла нову себе для себе і для нього, і якби 

щось зашкодило цьому образу, то це засмутило б її, засмутило б його, вразило б 

його доскіпливий погляд і його почуття [504, с. 259]. 
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Прийнявши «себе нову», жінка гостро переживає відчуття ґендерної/ 

статевої приналежності: <…> 她重新发现了男人，也重新意识到了，自己是个女

人，他重新获得了性别。 <…> Вона по-новому відкрила чоловіка, а також по-

новому осягнула, що вона жінка, вона знову набула власної статі» [504, с. 273]. 

Залишивши «прекрасну долину» і повернувшись до звичайних життєвих обставин, 

вона знову опинилася в ролі роздратованої та невдоволеної дружини. Але в образі 

героїні закладена ідея бунту через зраду, яка, на думку С. де Бовуар, виявляється 

єдиною формою захисту жінки від домашнього поневолення [20, с. 66]. Хоча 

тілесність героїні зредукована і первинні інстинкти виявляються лише 

метафорично, втім, її беззастережне та неприховане занурення у вир нових 

почуттів є проявом психічного і тілесного бунту, прагненням вийти за межі 

ґендерно-рольових стереотипів. 

Найскладніший комплекс чоловічої та жіночої тілесності Ван Аньї 

розкриває у повісті «Кохання у маленькому місті», яка привернула найбільшу 

увагу китайських критиків. На думку У Люмін, письменниця зважилася 

відтворити феномен жіночої сексуальності не шляхом поетичного інакомовлення, 

а через зображення тваринних потягів, прояву первинних інстинктів та 

психологічного сум’яття [523, с. 191–192]. Натомість Мей Пін зауважує, що Ван 

Аньї вперше у жіночій прозі звертається до теми сексу як відображення 

природних віталістичних цінностей, змальовуючи сексуальні стосунки у дзеркалі 

естетичної свідомості [466, с. 91]. Ці досить суперечливі думки засвідчують, що 

письменниця прагне легалізувати жіночу сексуальність (дорівняти до чоловічої) у 

системі підсвідомих життєвих інстинктів, не вдаючись при цьому до надто 

відвертих натуралістичних зображень плотського кохання. Простір підсвідомого у 

тексті провокує дослідників до психоаналітичних інтерпретацій. Відомий 

сучасний письменник Ван Шо (王朔 ) припускає, що Ван Аньї писала свою 

трилогію «Кохання» під значним впливом теорії З. Фройда – інакше розвиток 

стосунків між чоловіками й жінками у тексті не міг би так точно відповідати 
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структурі зв’язків Воно, Я і над-Я [510, с. 240]. Цю думку поширює і конкретизує 

Чжан Хао, проектуючи суперечливі імпульси фройдівської трикомпонентної 

структури особистості на психологічні стани і поведінку героїв повісті «Кохання 

у маленькому місті» [558, с. 123−130]. Зрештою їхня тілесність постає у процесі 

прояву, притамування і сублімації сексуальних інстинктів. 

Сюжет повісті побудований на взаєминах двох акторів аматорського 

танцювального колективу. Недосконалість їхньої фізичної статури унеможливлює 

реалізацію героїв на сцені, однак вони і далі самовіддано тренуються. Під час 

таких занять хлопець і дівчина відчувають один до одного некерований потяг, що 

виливається у довготривалу історію божевільного плотського кохання і глибокої 

психологічної драми. Авторка руйнує традиційну модель «кохання талановитого 

юнака і красуні» [523, с. 193], деестетизуючи тілесність персонажів як проекцію 

табуйованих у художньому просторі фізіологічних процесів (однаково 

обтяжливих для представників обох статей). Дівчині на початку твору лише 14 

років – вона гостро переживає власні фізіологічні зміни: 她的身材已经到了什么都

不合适的地步，并且，做什么事情都嫌笨拙，很不自在。 Її тіло вже набуло 

таких форм, що увесь одяг став незручним. Що б вона не робила, відчувала свою 

незграбність і ніяковіла [504, с. 133]. Або ще приклад: 洗澡时，望着自己那对丰

硕得奇异的乳房，不由得诧异却又发愁，她不明白它们怎么长成了这样，不明白

它们究竟还将怎么下去？她甚至以为是得了什么奇怪的毛病。想到此，头皮都发

紧，害怕得想哭。Під час купання, розглядаючи свої аж надто пишні груди, Вона 

відчувала подив і смуток, адже не могла зрозуміти, як вони повиростали такими 

і що з ними буде далі? Зрештою Вона збагнула, що, напевно, слабує на якусь 

дивовижну хворобу. Від таких думок у Неї хололо на серці і від страху 

наверталися сльози [504, с. 152]. Хлопцеві вже виповнилося 18 років: 他的脸上与

周身都起着茂盛的青春痘，犹如吸收了养料总要有出处，不是高，便是胖，他的

养料与能源，全部茁壮了这群疙瘩，赤豆似的，饱满着，表示着他旺盛的青春的

体力与精力。待到慢慢儿地平复下去，便留下一个个褐色的井似的凹坑，这凹坑



297 

 

 

尤其布满在背脊上，使那面部背脊极像一块粗糙坚硬的岩石。Його обличчя і все 

тіло було рясно вкрите прищами, ніби засвоєні поживні речовини вичавились 

назовні. Він був невисоким на зріст, але огрядним; Його життєві соки потужно 

проросли у цих наривах, налилися, мов квасолини, демонструючи нестримну 

юнацьку силу й енергію. Коли прищі поволі загоювались, однаково зоставалися 

багряні шрами, які вкривали усю спину, уподібнюючи її грубій кам’яній брилі [504, 

с. 134]. Тілесність героїв візуалізує пробудження внутрішнього Еросу, який, на 

думку М. Мерло-Понті, надає тілу сексуальної цінності [177, с. 207]. Опановуючи 

цією цінністю, герої переживають кризу ідентичності: тваринний статевий потяг і 

задоволення обертаються сум’яттям та відчуттям скоєного злочину. Тобто герої 

відчувають внутрішній конфлікт, їхні стосунки розвиваються як відображення 

єдності та протидії вже згадуваних фройдівських психічних інстанцій.  

Нагадаємо, що, за З. Фройдом, структурна модель психіки складається із 

трьох компонентів: Воно (id), Я (ego) і над-Я (super-ego). Воно (фізіологічний 

рівень) – це темна, неприступна частина особистості, яка охоплює усі її вроджені, 

інстинктивні, примітивні аспекти. Воно підкорюється принципу насолоди 

(виражає неприборкані пристрасті); по суті, є ірраціональним та аморальним. 

Інстанція Я (індивідуально-особистісний рівень) дотримується принципу 

реальності і виробляє механізми, що уможливлюють адаптацію особистості до 

потреб середовища. Я втілює «розум і розважливість», виконує функції 

самозбереження організму, контролю над потребами інстинктів, породжуваних 

Воно. Зрештою, над-Я (соціальний рівень) слугує джерелом моральних почуттів, 

визначаючи систему цінностей, норм і етики особистості. Над-Я формується під 

впливом інших людей (батьки і соціальне середовище) і виконує функції 

самоспостереження, сумління та визначення ідеалу [253, с. 524–547]. 

 У повісті Ван Аньї фізичне кохання героїв віддзеркалює протистояння Я і 

Воно, де зазвичай гору бере останнє. Описи їхніх взаємин набувають рис 

тваринної жаги і жорстокості, які унеможливлюють досягнення душевної та 

психологічної гармонії: 他使劲拧着她的胳膊，她只能将一整个上身倚靠在他的身
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上。他是力大无穷，无人能挣脱得了。他的另一只手，便扳过她的头，将她的脸

扳过来。他的嘴找到了她的嘴，几乎是凶狠的咬住了。Він грубо заламав Їй руку і 

Вона могла лише всім тілом схилитися на Нього. Йому не бракувало сили – і 

ніхто не зміг би вирватись. Другою рукою він притягнув Її голову, повернув до 

себе обличчя. Його губи знайшли Її вуста й озвіріло впилися в них [504, с. 161]. 

Внутрішній неспокій та відчуття морального злочину перетворюють коханців на 

запеклих ворогів, що упиваються ненавистю до іншого, але не можуть вирватись 

із пастки тваринної жаги. Кожна їхня зустріч закінчується у жорстокою бійкою: 

不需要几句口角的来去，立即撕成了一团，怎么拉扯都拉扯不开，好比两匹交尾

的野狗似的。多少人想起了这个比喻，却没有一个人敢说出口，太刻薄了。Не 

встигнувши перекинутись кількома вразливими словами, вони зчіплялись у клубок 

так, що їх не можна було розтягнути – ніби двоє псів у злучці. Багато кому 

спадало на думку це порівняння, але ніхто не зважувався його вимовити, таке 

воно було уїдливе [504, с. 187]. Образ псів47, що паруються, символізує низьку 

тваринну тілесність у статевих стосунках (хоча в наведеному уривку йдеться про 

бійку). Така тілесність посилюється дедалі більшою агресією героїв, для яких 

принцип задоволення починає реалізовуватись через біль. 互相都要把对方弄疼，

互相又都要把对方将自己弄疼，不疼便不过瘾似的。真的疼了，便发出那撕心裂

肺的叫喊，那叫喊是这样刺人耳膜，令人胆战心惊 <…>。这叫喊之所以恐怖的

原因则在于，它含有一股子奇异的快乐。Кожен хотів завдати супротивнику 

болю, кожен готовий був терпіти біль – інакше, здається, не було б такої 

пристрасті. Справжній біль змушував їх несамовито кричати, що аж дзвеніло у 

вухах і мороз ішов шкірою <…>. Крик був таким жахливим, адже приховував 

надзвичайне задоволення [504, с. 188]. Неприборкані інстинкти героїв набувають 

садо-мазохістського забарвлення, що у теорії психоаналізу трактується як 

перверзія (хворобливий симптом). Особливості останньої полягають у тому, що 

пасивна й активна форми завжди водночас виявляються в одній особі [252, с. 140]. 

Таким чином, Ван Аньї показує жіночу й чоловічу сексуальність як рівнозначну 
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(принаймні, у психосоматичному вираженні). Ламається традиційний стереотип 

легалізованої чоловічої активності і табуйованої жіночої. Обидва герої однаково 

піддаються дії підсвідомих інстинктів, прояву сексуальних перверзій, 

переживають відчуття насолоди, болю, страху, ненависті, знесилення. 

Дія психологічної інстанції над-Я виявляється у тексті лише в жіночому 

образі. Героїня гостро переживає муки сумління і моральний переступ, що 

призводить до роздумів про самогубство. Вона робить кілька спроб втопитись у 

річці, але щоразу відступає. Її тілесність набуває образно-символічного сенсу – 

психологічний стан дівчини передається через нічний пейзаж: 她沿着河岸走了一

阵，停住了脚步。没有月亮，也没有星星，河水黑漆漆的波动，像一头巨兽在缓

缓地沉重地喘息。她忽然害怕了，打了个寒噤。就在这一瞬间，月亮陡地跳出了

云间，水客的号子拔地而起，无比的激昂。她浑身抑止不住地打着寒噤，心里害

怕极了。她这才明白，死不是一件简单的事情，死是很不简单的，这一死就不能

再活了，这一走就不能再来了，她哭了。一颗一颗很大的泪珠滚过她脸颊，水客

的号子却婉转起来，抑抑扬扬，在黑黝黝的河水上方回荡。月亮照见了一切，河

对岸的柳树都显出了婆婆娑娑的影子。难道一定要死了吗？Вона пройшла 

берегом річки і зупинилася. На небі – ні місяця, ні зірок, темна поверхня води 

коливалася так, ніби повільно й важко дихав велетенський звір. Вона злякалась і 

задрижала. Цієї миті з-поміж хмар ураз визирнув місяць, залунала пісня човняра, 

котра надзвичайно Її дратувала. Вона тремтіла усім тілом, а в душі наростав 

страх. Лише зараз вона зрозуміла, що смерть – це не проста справа, а дуже 

складна: помреш − і більше не житимеш, підеш і − більше не зможеш 

повернутися. Вона заплакала. Великі сльози котилися по щоках; голос човняра то 

здіймався, то опускався, розливаючись луною над темною водою річки. У ній 

віддзеркалився місяць, на протилежному березі гойдалися тіні верб. Невже 

смерть неминуча? [504, с. 205]. Очевидно, що у пейзажі зібрані найбільш 

промовисті символи жіночого начала інь: місяць, ніч, темрява, вода, тінь. Смерть 

героїні у символічному просторі китайської культури означала б злиття із 
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первинною жіночістю, очищення від бруду фізичного буття. До цього мотиву 

нерідко звертаються сучасні китайські письменники, скажімо, Су Тун у романі 

«Дружини і наложниці», Сюй Сяобінь у романі «Перната змія» та оповіданні 

«М’янмарський нефрит» тощо. Натомість Ван Аньї оминає традиційні моделі 

поведінки. Її героїня не зважується вкоротити собі віку, а пейзажна естетизація її 

переживань апелює до функції сумління над-Я, тобто процесу звільнення від 

почуття моральної провини. 

Зрештою, реалізується і дія над-Я як носія ідеалу, що є наслідком «давніх 

уявлень про батьків, вияв зачудування тією довершеністю, яку тоді приписувала 

їм дитина» [253, с. 532]. Для героїні звільненням від пут тваринних потягів і 

актом очищення (ідентифікації себе з ідеалом) стає материнство. Воно не 

пов’язується з тілесними процесами, а подається як стан душевної і моральної 

самореабілітації героїні: «…пройшовши очищення від божевільних пристрастей, 

Вона, як ніколи, відчула себе незаплямованою і цнотливою» [504, с. 216]. 

Китайський психоаналітик Чжан Хао трактує сенс материнства у тексті Ван Аньї 

згідно з патріархатними нормами, де правом народжувати дитину наділялися 

винятково жінки з офіційним статусом дружини, інакше це вважається гріхом, 

злочином. Тому дія над-Я реалізується у двох виявах: 1) таврування і покарання 

жінки, що має позашлюбну дитину (ніхто не зважується взяти її за дружину) і 

2) визнання природної здатності народжувати найвищою цінністю жінки, що 

заступає іншу цінність жіночого існування – духовне й тілесне кохання [558, 

с. 128–139]. На наш погляд, Ван Аньї вибудовує альтернативну ціннісну систему, 

де материнство набуває осібного статусу, не пов’язаного з іншими жіночими 

ролями (дружини, господарки, коханки). Цей статус уможливлює жіночу 

самооцінку за межами традиційних моральних пріоритетів, набуття нею 

суб’єктивності та незалежності у міжстатевих стосунках.  

Отже, у текстах Ван Аньї постає «внутрішня» психофізіологічна концепція 

жіночої тілесності, яка реалізується у дискурсі міжстатевих стосунків і 

конкретизується через жіночу сексуальність. Жіноче тіло представлене авторкою 
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як відображення внутрішнього конфлікту жіночої особистості, який ґрунтується 

на зіткненні первинних статевих інстинктів і суспільної моралі. Жіноча 

сексуальність набуває ознак трансґресії, що виражається у ситуативних 

маскулінно-фемінних інверсіях, домінуванні первинних інстинктів, психічному і 

тілесному бунті, відчутті власної роздвоєності («іншості-в-собі») тощо. Ван Аньї 

використовує широку палітру художніх засобів зображення тілесності: 

деестетизації фізіологічних процесів, маскарадна образність, індивідуальна 

проекція інь/ян-метаморфоз, образно-символічний синтез внутрішньої тілесності 

та інь-маркованого пейзажу тощо. Особливого значення набуває жіноча тілесність 

як вираження позитивного материнського комплексу. На відміну від чоловічих 

«владних» концепцій, Ван Аньї наділяє феномен материнства особливим 

статусом жіночого самовираження (зокрема у коханні) та самореабілітації 

(безвідносно до традиційної моралі). 

 

3.3. Проблема ґендерної ідентичності у дзеркалі жіночого 

«індивідуалізованого письма» 

 

Особливості розвитку китайської жіночої літератури 90-х років ХХ ст. тісно 

пов’язані із соціально-культурним контекстом, що спричинив загальну кризу 

ідентичності (особистісної, національної, ґендерної), найгостріше відчутної у 

середовищі китайської творчої інтелігенції. Поняття «криза ідентичності» (як і 

сам термін «ідентичність») до наукового обігу вводить у 50-ті роки ХХ ст. 

австрійський психолог-неофрейдист Е. Г. Еріксон у працях «Дитинство і 

суспільство» («Childhood and Society») та «Ідентичність: юність і криза» («Identity: 

Youth and Crisis») [283]. Е. Г. Еріксон переосмислює психосексуальну концепцію 

З. Фройда і пропонує розуміти ідентичність індивіда як психосоціальний феномен, 

а саме: відчуття людиною своєї тотожності, цілісності та безперервності 

існування у просторі й часі, а також усвідомлення того факту, що усе це 

визнається іншими48 [283, с. 28, 58–59]. Психосоціальна ідентичність дозволяє 
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людині усвідомити значущість свого буття з погляду суспільства, а також 

приймати чи не приймати ролі, запропоновані їй спільнотою, до якої вона 

належить [123, с. 82]. Така ідентичність проектує зв’язки підсвідомого у структурі 

людської особистості зі свідомим, об’єднує унікальний біографічний досвід із 

досвідом соціальної взаємодії, позначеної культурними особливостями 

конкретної спільноти. Ідентичність набуває цінності для індивіда, оскільки 

гарантує його адаптацію в мережі міжособистісних стосунків [213, с. 46].  

 

3.3.1. «Жіноча ідентичність» та «індивідуалізоване письмо»: теоретичне 

осмислення 

 

Е. Г. Еріксон у своїй теорії не оминув увагою і ґендерний аспект, 

присвятивши проблемі жіночої ідентичності розділ «Жіночність і внутрішній 

простір» згаданої праці [283, с. 277–307]. Він вважає необхідним вивчення 

жіночої ідентичності як самостійного об’єкта, що охоплює індивідуальність, 

соматичний досвід і соціальний потенціал [283, с. 304]. Втім, учений визначає 

ґендерну ідентичність, виходячи з анатомічної диференціації статей та відповідно 

до засад класичного психоаналізу. Із розвитком жіночих студій остання теза 

піддається критиці у працях К. Хорні, яка заперечує есенціалістський підхід до 

визначення особистісних відмінностей чоловіків і жінок, стверджуючи наявність 

потреби жінки самореалізуватися. Авторка наголошує, що незалежний розвиток 

жінкою власної особистості неодмінно змушує її переживати подвійний конфлікт 

– із зовнішньою опозицією (в умовах суперництва) і внутрішнім спротивом 

традиційному ідеалу суто сексуальної функції жінки [262, с. 150]. Виходячи із цих 

міркувань, творчу самореалізацію китайських письменниць 90-х років ХХ ст. 

можна позиціонувати як процес вибудовування їхньої власної ідентичності (чи 

ідентичностей) через вивільнення й актуалізацію традиційно пригнічуваних 

потягів та бажань. 
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Важливою також є Еріксонова концепція «кризи ідентичності», яка визначає 

загальний стан китайського суспільства зазначеного періоду і включає 

напружений пошук жінками-мисткинями власного «Я» у широкий контекст 

становлення «нової ідентичності» китайців. Е. Г. Еріксон слушно говорить про 

нормативну природу кризи ідентичності, яку можна подолати за умов ціннісно-

нормативного вакууму в суспільстві. Тобто – кризу варто розуміти як «неминучий 

поворотний пункт <…>, після якого розвиток поверне у той або інший бік, 

використовуючи можливості росту, здатності до видужування і подальшої 

диференціації» [283, с. 25]. Історичні періоди «вакууму ідентичності», за 

спостереженням ученого, зумовлюються трьома формами людських відчуттів: 

страхами, що з’являються внаслідок наукових відкриттів, які радикально 

змінюють образ світу; бентегою, породжуваною відчуттям небезпеки (внаслідок 

руйнації існуючих ідеологій); жахом від «екзистенційної прірви, позбавленої 

духовного сенсу» [284, с. 59]. Саме такими відчуттями переймається китайське 

суспільство після трагічних подій на площі Тяньаньмень 1989 року, які 

спровокували подальшу нестабільність політичної системи, посилену розпадом 

СРСР та руйнацією соціалістичного табору східноєвропейських країн. Водночас 

Китай переживає стрімкі соціальні реформи та карколомний розвиток ринкової 

економіки, активно відбуваються процеси урбанізації, суспільство стає загрозливо 

неоднорідним [51]. Усе це сприяє розпаду єдиної системи цінностей і 

формуванню духовного та ідейного вакууму. Китайці переживають екзистенційну 

тривогу, втрачають моральні орієнтири та впевненість у майбутньому, що своєю 

чергою віддзеркалюється в літературі. 

Сучасні китайські дослідники (Ма Чуньхуа, Хун Цзичень, Чень Сяомін, Чен 

Сихе та ін.) майже одностайно зазначають, що знаковою рисою китайської 

літератури 1990-х років (насамперед – жіночої) є переакцентація уваги митців із 

суспільних проблем на приватні, із зовнішнього світу на внутрішній світ людини, 

зрештою – із реконструкції колективної ідентичності на пошуки індивідуальних 

ідентичностей [462, с. 187]. Література зазнає граничної «індивідуалізації» (个人
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化), тобто в ній відображається множина світоглядних засад, настанов і цінностей, 

які стають предметом вільного вибору письменників і позбавляються впливу 

попередніх традицій. Відтак, індивідуальний досвід, особистісна ціннісна 

парадигма і суб’єктивні естетичні вподобання стають основою художніх практик. 

Процес «індивідуалізації» (个人化) та феномен «індивідуалізованого письма» (个

人 化 写 作 ) активно обговорюються китайськими літературознавцями як 

символічний маркер усього літературного періоду 1990-х років. За 

спостереженням Хун Цзичена, індивідуальний досвід набуває в літературі 

особливого значення. Він не лише закріплює за собою статус незалежного й 

самодостатнього феномена, позбувшись впливу політичних ідей 1980-х років, але 

і стає основою відтворення письменниками реальної дійсності [395, с. 391]. Чень 

Сихе слушно зауважує, що багатоманіття індивідуальних голосів у літературі 

цього періоду є проявом «безіменного / безідейного» (无名 ) стану культури: 

мистецькі напрями та явища здатні відобразити лише окремі проблеми доби і не 

можуть досягнути ідейної єдності (а значить, здобути «спільне / узагальнювальне 

визначення», 共名) [575, с. 14]. Продовжуючи цю думку, Чень Сяомін пов’язує 

«індивідуалізований наратив» 1990-х років із втратою єдності соціальної / 

колективної свідомості та поверненням літератури в русло розвитку її 

внутрішнього (художнього) потенціалу [362, с. 8]. Отже, провідними тенденціями 

художніх практик стає: порушення кордонів нормативності, вихід за межі чітко 

визначених традиційних дискурсів, а також децентрація літературного 

мейнстриму і «периферійних» / альтернативних напрямів. 

Ці тенденції створюють сприятливий простір для остаточного становлення 

жінок-письменниць як суб’єктів художньої творчості. У пошуках засобів 

самовираження вони здобувають можливість відмовиться від маскулінного 

метанаративу і протиставити йому «індивідуалізоване жіноче письмо», яке руйнує 

системність наявних мовних практик і стає репрезентантом жіночого тілесного 

досвіду. Йдеться про твори Лінь Бай (роман «Війна одиначки»,《一个人的战争》, 
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повісті «Крісло в галереї»,《回廊之椅》, «З коханими не розлучайтесь»《同心爱

者不能分手》 ), Чень Жань (роман «Приватне життя»,《私人生活》 , повісті 

«Вип’ємо з минулим»,《与往事干杯》, «Немає місця для прощання»,《无处告

别》), Сюй Сяобінь (роман «Перната змія»,《羽蛇》, повісті «Зодіакальний знак 

риби»,《双鱼星座》 , «Містичний сад»,《迷幻花园》 ), Хун Їн (оповідання 

«Червона бабка» 《红蜻蜓》, повісті «Компроміс заради ніжності» ,《你一直对温

柔妥协》,  роман «Голодна донька» 《饥饿的女儿》) тощо. 

На відміну від прози 1980-х років, де письменниці (зокрема Ван Аньї та Тє 

Нін) зважувалися говорити про власне тіло переважно на образно-тематичному 

рівні, не виходячи за межі домінувальної гетеросексуальної норми та 

символічного порядку традиційної культури, твори письменниць 1990-х років 

(Чень Жань, Лінь Бай, а пізніше – Вей Хуей, Мянь Мянь та ін.) сміливо 

демонструють афективне письмо на всіх рівнях художнього тексту, що 

виражається у трьох особливостях. По-перше (у стилістичному вимірі), 

домінантна «Я»-нарація створює ефект інтимності та сповідальності; текст 

будується на основі фактів пережитого розповідачем особистого досвіду і 

сукупності фрагментованих, суперечливих почуттів та переживань. По-друге (у 

тематичному просторі), артикулюється травматичний тілесний досвід, зазвичай 

замовчуваний у літературі мейнстриму, а саме: лесбійське кохання, аутоеротизм, 

зоофілія, ґвалтування, депресивні стани, хворобливе усамітнення тощо. По-третє 

(у концептуальному плані), жіночі тілесні відчуття / потяги набувають 

самодостатності; ретельну увагу письменниць привертає естетика жіночого тіла 

[462, с. 194; 424, с. 120–121]. Очевидно, що ці особливості відповідають засадам 

«жіночого письма», запропонованим західними теоретиками літературного 

фемінізму Е. Сіксу, Л. Іріґарай та Ю. Крістевою. Так, суперечливість і 

фрагментарність письма суголосна з теорією Л. Іріґарай про написання тексту як 

насолоду, коли треба прислухатися до «іншого значення», «вплітати себе у слова», 

схоплювати їх і звільнятися [112, с. 68]; змалювання травматичного досвіду жінки 
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апелює до теорії Ю. Крістевої про «жахливе (abject)» як «негацію», заперечення 

універсального символічного порядку, а також появу розколотої ідентичності 

суб’єкта (наприклад, подвійна іпостась матері – це  «репрезентація злої сили, 

якою наділені жінки, – давати смертне життя») [133, с. 194]; зрештою, 

самодостатність жіночого досвіду маніфестується Е. Сіксу: «Жінка повинна 

вкласти себе у текст – як у навколишній світ та історію людства, – здійснивши 

самостійний рух» [211, с. 799].  

Китайські письменниці формують власний погляд на жіноче 

«індивідуалізоване письмо». Так, Лінь Бай у доповіді на конференції 

«Возз’єднання: китайська література у світовій спільноті» (Стокгольм, 1999), а 

згодом і в інтерв’ю журналу «Критичний огляд художньої прози», визначає 

основою «індивідуалізованого письма» особисті спогади митця [428, с. 315; 435, 

с. 318]. Унікальність таких спогадів (на відміну від колективних), на думку Лінь 

Бай, полягає в тому, що вони не спрямовані на відтворення єдиної істини, а є 

лише «стратегією мислення», певною здатністю уяви, яка ґрунтується на 

індивідуальному досвіді. Такі спогади фіксують не події, а «потоки пахощів, 

кольорів та переливи звуків, пов’язаних із певними моментами минулого» [428, 

с. 314]. Тобто життя як матеріал для творчості – це не фіксований, а мінливий 

факт, емоційно забарвлений процесом пригадування / рефлексій / фантазування. 

Лінь Бай у своїй творчій практиці виділяє три способи сприйняття минулого: 

1) пригадування подій, які реально відбулися; 2) осмислення обставин, які 

зринали лише в уяві, залишивши відчуття пережитого досвіду; 3) споглядання 

сучасних подій із відстані майбутнього, що загострює емоційність сприйняття і 

відтворення [435, с. 319]. Британська феміністка Т. Косслетт пов’язує процес 

розгортання мінливих, часткових або суперечливих спогадів із автобіографічним 

письмом. Йому властива міжсуб’єктивність та діалогічність, тобто «розповідь про 

життя або cамість ніколи не може бути обмежена єдиною, уособленою 

суб’єктивністю. Інші люди є невід’ємною частиною свідомості, подій і творення 

оповіді» [242, с. 2–3]. З огляду на це, «індивідуалізоване письмо» Лінь Бай є 
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своєрідною автобіографією49 (а точніше – психобіографією) письменниці, на що 

також вказує «Я»-нарація та структурування тексту у вигляді нотаток чи 

щоденників. Це також проблематизує ґендерну ідентичність авторки, розколюючи 

її між тими образами «інших жінок» / «іншої жіночності», що їх вона відтворює у 

процесі рефлексій / пригадування. Варто зазначити, що Лінь Бай сприймає 

літературну творчість як вихід в іншу реальність, де письменниця знаходить 

заспокоєння і можливість піднестися над буденним життям. «Література для мене, 

− говорить Лінь Бай, − ніби морфій, який за допомогою галюцинацій  врівноважує 

моє життя» [428, с. 320]. 

 Спогади / ретроспекція стали основою архітектоніки творів і іншої 

письменниці – Хун Їн. Оригінальність її світобачення, на наш погляд, полягає у 

відсутності заборонених тем, вільному висловлюванні думок (часто несподівано і 

безапеляційно), уникненні «евфемістичності» суджень. Авторка часто звертається 

до комбінування різнопланових ретроспективних відступів: асоціативних (дитячі 

спогади, сни, щоденникові записи) та контрастних (згадки-описи, спогади-

переживання). Вони створюють складну, багатошарову, емоційно насичену 

тканину текстів Хун Їн та віддзеркалюють конфлікт між жорстокою дійсністю та 

ілюзіями авторки / персонажів  [детально див.: 109]. 

 Ще одна яскрава мисткиня Чень Жань визначає специфіку 

«індивідуалізованого письма» через спростування тези, що особистість (поза її 

індивідуальними здібностями і рисами характеру) є виразником загальних якостей 

колективу / людства. Це співвідношення має лише кількісний характер і не 

відображає якісних ознак. На думку Чень Жань, яскраві індивідуальності мають 

відділяти себе від колективних «рухів». Зокрема, свою творчість (як зразок 

«індивідуалізованої») вона розглядає на марґінесах літературного мейнстриму, 

керуючись принципами: руйнувати усталені / стереотипні очікування читачів, 

порушувати системність художнього тексту, прагнути новаторства у змісті й 

формі тощо [361]. Творчість яскравих індивідуальностей Чень Жань вважає 

найбільш повною і вичерпною у вираженні сутності / природи людини.  
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Під впливом ідей В. Вулф Чень Жань висуває вже згадувану теорію 

«трансґендерної свідомості», сутність якої полягає у психологічній андрогінії 

творчої особистості («письменник лише тоді здатний вичерпно передавати 

почуття і думки, якщо поєднує в собі психологічні характеристики чоловіка і 

жінки» [352, с. 103]), а також у тому, що здібності та принади людей слід 

оцінювати незалежно від ґендерно-статевої диференціації. Ідеї британської 

феміністки, за слушною думкою Лу Юй, були трансформовані китайською 

письменницею [460, с. 137]. Чень Жань концентрує увагу не на особі ідеального 

письменника, а на самому письмі, здатному гармонізувати стосунки між статями, 

котрі перебувають у постійному протистоянні. Це, на думку Лу Юй, спричинене 

впливом традиційного способу мислення китайців, яке ґрунтується на засадах 

гармонії чоловічого (ян) і жіночого (інь) начал (阴阳相谐谓之道) [460, с. 137]. Цей 

принцип почав формуватися ще у даоських трактатах VII−IV ст. до н.е. Так, у 

«Даодецзіні» читаємо: Всі речі носять у собі інь і ян, виповнені ці і творять 

гармонію (переклад Ж. Ліньова та Ян Хішуна; виділяння наше – Н. І.) [148, с. 126]. 

Тобто – існування і розвиток людської спільноти ґрунтується на взаємозалежності 

й гармонійному поєднанні чоловічого та жіночого. За ханьської доби подвійна 

природа інь-ян була переосмислена конфуціанцями як взаємодоповнення речей. І 

хоча вони маніфестували принцип «возвеличення чоловіка і приниження жінки» 

(男尊女卑), та водночас наголошували на необхідності компромісу у стосунках 

між статями [346, с. 126]. Китайський ґендеролог Ло Тін зауважує, що донині 

особливістю принципу «гармонії інь-ян» (阴阳和谐) залишається розмаїття його 

значень, серед яких виокремлюються такі: «речі, що зіставляються, можуть не 

бути антигоністичними» (对立不相抗), «єднання [протилежного] породжує все 

суще, тотожне не здатне забезпечувати розвиток»  (和则生物、同则不断) тощо 

[457, с. 342–343]. Отже, цей принцип наближається до компромісу між статями із 

пильнуванням відмінностей між ними. «Гармонію інь-ян» Ло Тін протиставляє 

сутності явища андрогінії у західній культурі, яке тяжіє до стирання відмінностей 
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між статями (кожна людина може змішувати у собі характерні риси обох статей). 

Окрім того, китайський принцип реалізується у соціальних практиках 

(регулювання ґендерних ролей у родині, суспільстві, державі), натомість 

андрогінія належить до царини психології (моделювання духовно досконалої 

людини) [457, с. 343].  

У концепції «трансґендерної свідомості» Чень Жань синтезує обидва 

принципи і проектує їх на площину чуттєвих і сексуальних відносин. Гармонійне 

співіснування статей вона вбачає у здатності кожної людини знайти душевну 

рівновагу і спокій. Якщо гетеросексуальні стосунки не ведуть до такої рівноваги, 

то її варто шукати із представниками своєї статі. Важливо, що Чень Жань не 

абсолютизує альтернативні відносини, а розглядає їх як свободу вибору у коханні, 

що руйнує традиційні уявлення про нормативність і марґінальну «іншість». Отже, 

і сам феномен кохання (духовного та фізичного) набуває нового сенсу. Авторка 

визнає відсутність у коханні будь-якої практичної мотивації (зокрема 

продовження роду), підкреслюючи його самоцінність: «Кохання, як і мистецтво, 

може бути чистим, і не мати жодних цілей – самі почуття <…> Люди мають 

право обирати собі таке кохання, яке імпонує складу їхньої психіки та 

здібностям. І це – справжній гуманізм! Це справді те, що відповідає природі 

людини» [352, с. 102]. Таким чином, ідея «трансґендерної свідомості» спрямована 

на руйнування дискримінаційної гетеросексуальної норми, за межами якої жінка 

(і чоловік!) отримують нові можливості самопізнання, самоідентифікації та 

самовираження50. Ці міркування суголосні ідеям Е. Сіксу про бісексуальність, за 

якої «усі суб’єкти не грають у фальшивому театрі фалоцентричного штибу, а самі 

створюють свій (її / його) еротичний всесвіт» [211, с. 809]. Важливо, що 

«трансґендерна свідомість» стала підґрунтям не лише творчості Чень Жань, але й 

інших письменниць-«індивідуалісток» − Лінь Бай, Вей Хуей, Сюй Сяобінь та ін. 

Цзін Хе, аналізуючи прозу Чень Жань крізь призму ідей постмодерного 

фемінізму та екзистенціалізму, окреслює три аспекти прояву «трансґендерної 

свідомості»: 1) відтворення у темі сестринства (як емоційного зв’язку між 
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жінками-подругами) ідеї «недиференційованої ідентичності»; 2) нове пізнання 

жінкою себе шляхом самоспоглядання і самоаналізу, переданого засобами 

«індивідуалізованого письма»; 3) філософське узагальнення «екзистенційних 

пошуків чоловіками і жінками сенсу життя» [313, c. 93–96]. Кожен із цих аспектів 

розгортається в окрему парадигму конкретних текстових значень і потребує 

подальшого вивчення. З огляду на завдання нашої праці, спинімося на проблемі 

недиференційованої плинної ідентичності жінки, яка проявляється у двох 

системах відносин: жінка – [інша] жінка та жінка – чоловік. 

 

3.3.2.  Концепція сестринства / лесбійства 

 

Поняття «сестринство» (sisterhood) – складне і неоднозначне. Його стали 

вживати західні феміністки на позначення стосунків між жінками, що об’єдналися 

на знак солідарності [332]. Метафора кровних зв’язків демонструє єдність і 

відмежування жінок у боротьбі проти патріархату [301, c. 371]. Ключовою ланкою, 

що пов’язує сестер, є спільний досвід дискримінації. Основною метою 

сестринства стала деструкція мізогінії як домінувальної концепції жіночого 

самосприйняття. Сестринська спільнота передбачає ідентифікацію жінок з 

іншими жінками (за межами чоловічої влади і системи цінностей), а також сприяє 

їхньому позитивному самоствердженню. Ідеалізований образ сестринства як 

універсальної спільноти похитнувся у 1970-ті – 1980-ті роки, коли у фемінізмі 

почали формуватися теорії на основі диференційних ознак жіноцтва (расових, 

класових, вікових, сексуальних, освітніх тощо). Поняття «сестра» набуло 

смислової подвійності як «дзеркальне відображення і полярна протилежність 

водночас». Відповідно, сестринські відносини перетворились на діалог між 

тожсамістю і розбіжностями. Це позначилося на феміністичній теорії літератури, 

де сестринство розглядається як сукупність різноманітних стосунків між 

персонажами жіночих творів із широким спектром почуттів, які раніше 

вважалися неприйнятними, наприклад: злість, заздрощі, ревнощі, одержимість 
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тощо. Саме з такого погляду були реінтерпретовані твори відомих письменниць, 

зокрема Елізабет Баррет Браунінг і Антонії Баєтт [301, c. 372]. 

Наукова рецепція терміна «сестринство» у китайському літературознавстві 

активізує у ньому конотації одностатевого кохання, тобто китайський відповідник 

姐妹情谊  (дослівно «дружні почуття між сестрами») або 女性情谊  (дослівно 

«жіноча дружба») включає значення сексуальних стосунків. Із цього приводу 

Цзян Яньлі і Цзінь Шенцуй [398, с. 57] зауважують, що лесбійські мотиви у 

творах китайських письменниць не варто ототожнювати із сепаратистськими 

тенденціями західного фемінізму – натомість вони близькі до концепції 

сестринства як чуттєвих / інтимних стосунків між жінками, що ґрунтуються на 

засадах взаємної допомоги та душевного єднання. По суті, дослідники 

намагаються позбавити лесбійство політичних та фізіологічних конотацій і 

розчинити його у сестринських зв’язках, які за таких умов співвідносяться з 

«інстинктивним проявом почуттів», «процесом самопізнання» та «виявленням 

імпліцитних прагнень» [398, с. 57]. Інша дослідниця Цзі Вей вважає, що 

звернення до сестринства − це лише спосіб завуальовувати тему одностатевого 

кохання, тобто можливість оминати у жіночих текстах пряме зображення 

соромітних і змішаних почуттів, замінюючи їх м’якшими загальноприйнятими 

формами нарації [420, с. 15]. Натомість Ґо Хайїнь пропонує розуміти лесбійські та 

сестринські стосунки як вузьке і широке значення феномену одностатевого 

кохання [377, с. 59–60]. Лесбійство ( 嫘斯嫔 ) вона розглядає у біологічно-

клінічному дискурсі, а сестринство – на основі концепції «лесбійського спектру 

відносин» А. Річ. Американська феміністка пропонує ідентифікувати лесбійський 

досвід як жіночий загалом і включати у нього не лише тілесно-сексуальні 

практики, але й «інші форми глибоких стосунків між і серед жінок, зокрема 

розділення з іншими жінками багатого внутрішнього життя, солідарність перед 

чоловічою тиранією, надання й отримання практичної та політичної підтримки» 

тощо. Тобто зарахування жіночої дружби до «лесбійського спектру» дає 

можливість відкривати «еротичне у жіночому сенсі» як таке, що не обмежується 
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тілом, а є енергією, яка виявляється у розділенні між жінками радості на будь-

якому рівні (фізичному, емоційному, психічному) [198]. Таку інтерпретацію 

сестринства Ґо Хайїнь вважає найприйнятнішою у китайському культурному 

просторі. Отже, суперечливі погляди китайських учених збігаються в одному: 

розумінні сестринства як парадигми жіночих стосунків із сексуально-еротичною 

складовою. При цьому послаблюється агресивна політична мотивація жіночих 

спільнот і посилюється їхня психологічна основа, що забезпечує в літературі 

«помірковані» наративні стратегії, які оминають зображення фізіологічних 

деталей одностатевого кохання.  

У творах Чень Жань та Лінь Бай описуються різні сценарії  жіночих взаємин, 

що виявляють складний психологічний стан героїнь, які перебувають у процесі 

постійного пошуку власного «Я». У повісті Чень Жань «Немає місця для 

прощання» зображені близькі стосунки між трьома подругами: Дай Ер (黛二), 

Мяо І ( 缪一 ) та Май Сань ( 麦三 ). Це – модель сестринства за зразком 

«віддзеркалювання – протиставлення». Дівчат об’єднує довіра і взаєморозуміння, 

попервах не потьмарена розчаруванням від стосунків із чоловіками. Імітація 

кровних зв’язків здійснюється через номінацію героїнь за принципом 

«старшинства». Така традиція існувала у китайських багатодітних родинах, де 

синів називали за порядком народження, як-от: 老大  «старший [син]», 老二 

«старший другий [син]», 小 三  «молодший третій [син]» тощо. У повісті 

використовується імітативна інверсія, де в іменах подруг присутні числівники 

порядку народження: Мяо І (缪一) – дослівно «перша, що вдає іншу», Дай Ер (黛

二) – «друга чорноброва», Май Сань (麦三) – «третя пшенична». Символічна 

фіксація сестринства підкреслює індивідуальні риси героїнь, відтворені у 

семантиці імен та психологічних портретах. 

Лексема 缪 (miào) в імені Мяо І – багатозначний алофон. Як власна назва 

вона втрачає предметно-співвіднесене значення. У фонетичному варіанті miù 

лексема може означати «вдавати, робити щось напоказ» [26, с. 375]. На нашу 
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думку, саме ця якість найточніше характеризує героїню, яка після заміжжя стає 

холодною і байдужою до подруг: 缪一凄艳而诡秘，讳莫如深又像简单无心，使

人闹不清她是过于老成还是太天真幼稚。Мяо І – сумовита і потайлива, усе 

тримає у собі з удаваною байдужістю, тож не можна зрозуміти: вона жінка з 

досвідом,а чи наївне дівчисько [357, с. 71]. 

Лексема 黛 (dài) в імені Дай Ер означає «чорноброва» і асоціативно пов’язує 

героїню з відомою красунею із класичного роману Цао Сюеціня «Сон у червоній 

вежі» (1791) Дай Юй (黛玉). Обидві жінки витончені, тендітні, хворобливі, проте 

наділені твердим характером, гордовитим норовом та кмітливістю. Ось як 

змальована Дай Ер:  黛二瘦削清秀、内心忧郁，身上散发一股子知识女性的多愁

善感、孤独傲慢。<…> 黛二并不很性感，她的瘦削与柔弱使男人们见了就生出心

疼与怜爱之情，就想保护。 Дай Ер – худорлява і витончена, її постать 

випромінює сентиментальність, самотність і погорду інтелектуальної жінки 

<…>. Дай Ер не наділена сексуальною привабливістю, її худорляве і тендітне 

тіло викликає у чоловіків бажання милувати та оберігати [357, с. 71–72]. 

Лексема 麦 (mài) в імені Май Сань означає «пшениця» [27, с. 7] й уособлює 

сексуальну / життєву енергію героїні, про що свідчать такі описи: 麦三做起爱来就

象秋天里金黄的麦浪起伏跌宕。Коли Май Сань кохалася [з кимось], то здавалося, 

що котяться неприборкані осінні золотаві хвилі пшениці <…> [357, с. 72]; 麦三高

大丰满，性欲饱满旺盛，离开男人三天就活不下去。Май Сань – висока і 

пишнотіла, з нестримною сексуальною жагою; якщо вона залишає чоловіка, то 

не витримує вже за три дні [357, с. 72]. 

Різні характери героїнь зумовлюють складність їхніх взаємин, які, з одного 

боку, виражають духовну єдність і довіру, а з другого – різні сценарії 

самореалізації. Май Сань є втіленням жінки-звабниці, зовнішній вигляд і 

поведінка якої відповідають до виробленим і легітимізованим чоловіками 

стереотипам. Її спілкування із подругами зводиться до обговорення стратегій 
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зваблювання. Краса пишнотілої Май Сань викликає заздрощі в Дай Ер, яка 

змушена оцінювати себе з погляду тогочасних стандартів краси. Однак, на нашу 

думку, потужний жіночий шарм і сексуальний досвід Май Сань, яка ніколи не 

виявляла зверхності у стосунках із подругами, можна вважати складовою 

позитивної ідентичності жінки. Така ідентичність позбавлена присмаку мізогінії, і 

радше є компромісом жіночого існування в умовах дійсності. Взаємини між Дай 

Ер і Мяо І ближчі та значною мірою ідеалізовані. Дівчата присягають, що ніколи 

не вийдуть заміж, діляться душевними таємницями і мріють про одвічне кохання, 

яке у творі постає відображенням «трансґендерної свідомості» авторки. На 

психологічному рівні з’являється лесбійський відтінок:  睡在一张大床上，她们的

中间隔着性别，隔着同性之间应有的分寸和距离，保持着应有的心理空间和私人

领域，安安静静睡过去。有时，黛二会忽然感到一阵彻骨的孤独，她知道同性之

间的情谊到此为止了。但黛二想，无论如何总比一个人睡觉要温暖，毕竟能够感

到深入的心灵交融。Вони спали в одному великому ліжку на відстані, яка 

неодмінно повинна бути між людьми однієї статі, [вони] зберігали обов’язковий 

психологічний і приватний простір – і так спокійно засинали. Інколи Дай Ер 

раптово відчувала глибоку самотність, адже знала, що одностатеві дружні 

почуття на цьому закінчуються. Однак вона думала, що так у будь-якому разі 

затишніше, ніж спати одній – зрештою, можна відчути глибоке душевне 

єднання [357, с. 87]. 

Лесбійські мотиви у тексті використовуються для проблематизації жіночих 

стосунків у цілому. Роздуми над їхньою сутністю передаються у внутрішніх 

монологах Дай Ер від третьої особи: «Дай Ер подумала...». Таким чином, 

накладаються наративні коди оповідачки й героїні, які додають міркуванням 

смислової ваги та переконливості. Дай Ер гадає, що дружба між жінками таїть у 

собі небезпеку. Така приязнь потребує взаємного захоплення і поваги, які 

виходять за межі духовного у простір природного і всеохопного почуття. За таких 

умов непорушна взаємна довіра жінок поглиблюється до самозабуття і 
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жертовності, неможливості залишити одна одну. На цій стадії стосунки стають 

надзвичайно складними і вразливими до зовнішніх втручань. Вони можуть 

обернутися протилежністю: 欣 赏 滑向 妒 嫉 ， 爱 慕走 向 病 态 。 Захоплення 

перетворюється на заздрощі, а заздрощі і ревнощі породжують хворобливі 

стани [357, с. 87]. Тобто – крихкий душевно-емоційний світ жіночих стосунків 

приречений на руйнування під тиском обставин зовнішнього світу, побудованого 

за принципами чоловічої логіки. Власне, так і стається з подругами, коли, 

відчувши страх самотності і сум’яття, вони діють за традиційним сценарієм 

жіночої реалізації у шлюбі (зрештою це обертається остаточною втратою 

героїнями власного «Я»). С. Л. Гоугланд, спираючись на ідеї М. Дейлі, говорить 

про можливості самостворення та ідентифікації жінок через відмову від 

«гетеропатріархатної категорії “хорошої жінки”, яка не містить ні жіночої сили 

(могутні жінки злі), ані зв’язку між жінками» [37, с. 480]. Чень Жань показує, що 

китайським жінкам важко відмовитись від цієї категорії та визнати будь-яку 

альтернативну етику жіночого спілкування. На нашу думку, неуникний вибір 

героїнь повісті зумовлений історичною пам’яттю жінок, які на підсвідомому рівні 

відчувають одвічне суперництво у жіночій спільноті (дружин, наложниць, 

конкубін). Цьому сприяє і посилення пристосовницьких тенденцій жіночого буття 

у споживацькому суспільстві 1990-х років. 

Китайські дослідники (Ґо Хайїн [377], Цзян Яньлі та Цзінь Шенцуй [398]) 

майже одностайні в тому, що схильність до одностатевого кохання у текстах Чень 

Жань є не іманентною особливістю жінок, а «зміненим станом психіки» внаслідок 

пережитого травматичного досвіду стосунків із чоловіками: від батьківської 

тиранії до зради коханих [377, с. 60; 398, с. 58]. Такий висновок не суперечить 

поглядам західних феміністок, які вважають, що лесбійський спосіб життя можна 

вважати формою протесту проти патріархату [198]. Це підтверджує й мотивація 

поведінки героїнь роману «Приватне життя» ( 《私人生活》 ), оповідання 

«Народження спустошеної людини» (《空心人诞生》), повістей «Шум в іншому 
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вусі» (《另一只耳朵的敲击声》), «Вип’ємо з минулим» (《与往事干杯》) тощо. 

Втім, процес духовного і тілесного зближення жінок у названих текстах варто 

розуміти ширше в контексті самоусвідомлення героїнь.  

У романі Чень Жань «Приватне життя» змальовується тривалий і складний 

процес зародження та розвитку сестринських / лесбійських стосунків між двома 

героїнями: дівчинкою, а згодом юнкою Ні Юю (倪拗拗) та її сусідкою, вдовою Хе 

(禾寡妇). Кожна з них отримала душевні травми від спілкування з чоловіками: Ні 

Юю – від жорстокості батька і домагань вчителя, а Хе – від зневаги та зрад 

чоловіка, який рано пішов із життя. Втім, у їхньому зближенні майже не 

простежується приреченості, а мотиви протесту – лише у поведінці Ні Юю. 

Зокрема, її обурила знайдена у батьковій шафі книга «про чоловіків і жінок», у 

якій мовилося: 女人是成长得很快的疯草。还说，女人是危险的、邪恶的、潜行

卑陋的四蹄兽。Жінка – це отруйна трава, яка дуже швидко визріває. А ще 

жінка – це небезпечна, порочна, підступна і жалюгідна чотирикопитна тварина 

[355, с. 87]. Висловлена у цьому тексті чоловіча зневага до жінок сприймається 

героїнею не як окремий факт власного досвіду, а як невід’ємна складова чоловічої 

психології та історично мотивована тогочасна система цінностей. Чень Жань 

зауважує, що різниця в духовній організації та прагненнях чоловіків і жінок 

створила між ними прірву [352, с. 100], саме тому іноді людям однієї статі легше 

вдається досягти взаєморозуміння і згоди: «все відбувається інстинктивно і 

природно, подібно до того, як як риба почуває себе у воді, а людина − у повітрі. 

Однак зрозуміло, що не будь-хто зможе поєднатися / зблизитися із представником 

своєї статі» [352, с. 101]. Авторка маніфестує природність одностатевих стосунків 

і водночас зауважує їхню винятковість / «іншість». У тексті роману усвідомлення 

героїнями своєї «іншості» є досить болісним процесом, що містить конфлікт між 

традиційною системою ґендерної ідентичності та самовідчуттям жінок. Цей 

конфлікт виражається у двох розгорнутих метафорах дзеркальної кімнати і 

печери-лабіринту. 
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В уяві Ні Юю кімната вдови Хе скидається на гардероб із дзеркальними 

стінами, що створюють відчуття лабіринту. У цій кімнаті дві героїні твору 

постійно переодягаються. Вони мовчать і спілкуються лише умовними знаками-

жестами так, ніби за дзеркалами ховаються чоловічі очі, які повсякчас 

підглядають за ними. Жінки бояться, що хтось розкриє їхню таємницю, 

жахаються плину часу і реакції зовнішнього світу. Промені світла у темній 

кімнаті породжують ілюзії, в яких жіночі силуети постають то справжніми, то 

викривленими (розмитими). Іззовні долинають плітки, які змушують жінок 

відчувати тривогу й небезпеку [355, с. 43–44]. Ця метафора побудована на 

протиставленні жіночого замкненого / внутрішнього простору та відкритого / 

зовнішнього чоловічого. С. Шліпченко пов’язує таке протиставлення із функцією 

топосу як механізму контролю. «Це чітко простежується, − говорить дослідниця, 

− у структурі будинку як перерізу між просторовою організацією (жінку 

необхідно розміщувати на найбільшому віддаленні від зовнішнього світу) та 

системою нагляду або стеження (вона контролює все внутрішнє життя будинку, 

будучи одночасно контрольованою своїм чоловіком та стінами свого будинку)» 

[279, с. 127]. У метафорі Чень Жань відтворюються атрибути зовнішнього 

контролю (чоловічі очі за дзеркалами), а також механізми зовнішнього / 

суспільного конструювання жіночої ідентичності, що ґрунтуються на підгляданні, 

пліткуванні, виявленні ілюзорних силуетів усередині темної кімнати. Внутрішній 

жіночий простір двоплановий: з одного боку – це контрольований простір 

несвободи, з другого – простір жіночого відмежування і таємниць.  

Амбівалентний образ дзеркала актуалізується як засіб самопізнання. За 

К. Юнґом, дзеркало відкриває приховану сутність людини, її Тінь, яку та ніколи 

не показує світу, ховаючи її за Персоною, за акторською маскою [247]. За 

Ж. Лаканом, «стадія дзеркала» описує становлення «Я» через процес 

ідентифікації суб’єкта з його відображеним образом. Ця стадія ілюструє «дуальні 

відносини» між «Я» і тілом, а також між Уявним і Реальним, тобто разом із 

відчуттям цілісності (ідентичності) виникає відчуження суб’єкта від себе і 
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встановлення порядку Уявного [146, с. 7–14]. В азійських культурах досить 

поширене філософське розуміння дзеркала як символу самопізнання життя [233, 

с. 111]. Із пошуком істини пов’язаний і образ лабіринту: прохід крізь нього може 

вказувати на обряд ініціації (просвітлення) або ж напружений процес 

самопізнання, який часто заходить у глухий кут [233, с. 184]. Героїні Чень Жань, 

які весь час переодягаються, тобто змінюють свої образи-маски, мають 

можливість у дзеркальних відображеннях бачити правду про власні стосунки, яка 

суперечить зовні накинутій нормі, а тому має бути прихованою. Сутність цієї 

правди виражається в іншій розгорнутій метафорі печери-лабіринту. 

Печера-лабіринт як взаємопізнання і самоусвідомлення жінок вводиться 

авторкою у претексті (квазіепіграфі) до п’ятого розділу роману, що має назву 

«Вдова Хе та відчуття гардеробу»: 这个女人是一座迷宫，一个岩洞的形状，我掉

进了这个轮廓里。我们的身边狭窄的空间布满了黑暗，像被蒙在被单里面，我们

互相看不清，脸孔模糊，四周的洞壁发出嘘嘘的回音，以至于我们不敢大声交

谈。我们的脚尖下面就是望不到底的深渊，我们寸步难行，无法前行又无法退

缩，虚无在我们的身边蔓延。前方的危险，使我 们不得不停下来，脱下衣服，丢

掉身上的重负，同黑暗挤在一起，我们为彼此触碰到的感觉所压倒，我们披推到

了存在的边缘。Ця жінка – лабіринт, що за обрисами нагадує печеру, і я 

провалилася в неї. Тісний простір за нашими тілами наповнився мороком, ніби нас 

загорнули у ковдру; ми не в змозі розгледіти одна одну − обличчя ніби в тумані; 

стіни зусібіч відлунюють звуками дощу, і ми не зважуємося голосно говорити. 

Під нашими ногами – безодня, що не дає ступити і кроку – ні вперед, ні назад. 

Навколо нас простягається порожнеча. Небезпека попереду змушує нас 

зупинитися, скинути одяг, позбавити тіла важкої ноші, злитися з темрявою. 

Притамувавши відчуття дотику одна до одної, ми зруйнували всіі межі [355, 

с. 37]. Цей опис асоціюється з ритуалом ініціації, пов’язаним із поширеним у 

всьому світі культом Великої Матері, або Матері-Землі (Terra Mater). Печери, 

ґроти, щілини – це символи материнського лона [59, с. 75], де й відбувається 
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ініціація. Вона передбачає ритуальну смерть і воскресіння людини у новій якості 

[59, с. 77], а саме: «перехід індивіда з одного статусу в інший, зокрема 

зарахування до певного замкненого кола осіб (до складу повноправних членів 

племені, у чоловічу спільноту, езотеричний культ, коло жерців, шаманів тощо)» 

[180, с. 543]. Трансформуючи андроцентричний ритуал, Чень Жань використовує 

його як засіб міфологізації духовного і тілесного єднання жінок, їхнього 

залучення до умовної сестринської / лесбійської спільноти. За свідченням 

М. Еліаде, ініціація відтворює ситуацію виникнення хаосу і нового творення з 

нього впорядкованого космосу, що пов’язане з демонстративним порушенням 

заборон соціального порядку [59, с. 75–77]. Чень Жань руйнує дихотомію 

хаос − космос, розміщуючи героїнь у гіноцентричному просторі (на це вказує 

символіка мороку, темряви, хаосу, безодні, порожнечі), і фіксує їхній стан як 

остаточне подолання будь-якої впорядкованості й нормативності. Це насамперед 

стосується еротичної складової (яка часто присутня в обряді ініціації).  

Аналізований претекстовий уривок активізує досить широкий спектр 

стосунків між Ні Юю і вдовою Хе. Насамперед (на емотивному рівні) – 

материнська турбота Хе про маленьку Ні Юю; згодом (на психологічному рівні) – 

сприйняття дівчинкою образу своєї сусідки як фемінного зразка для наслідування 

у зовнішньому вигляді, поведінці, манері спілкування тощо; далі у процесі 

дорослішання Ні Юю відбувається формування спільного духовного простору, 

зокрема через інтерес до творів західних модерністів Ф. Кафки, Х. Л. Борхеса, 

Дж. Джойса, М. Фуко, а також китайських письменниць феміністичного напряму 

Чжан Цзє та І Лей; і зрештою – поява тілесного потягу. Чень Жань досить 

відверто і детально описує відчуття статевого потягу жінок через внутрішній 

монолог Ні Юю: 她开始解她自己的衣裳，以和我相同的姿势站立在我的对面。我

们互相欣赏。我的内心被一种莫名的焦急骚扰着，我急切盼望着她尽快地把她的

形体美暴露无遗，她的每一种姿势都使我感到强烈的完美，震撼着我的全部欲

望。她是我的镜子。<…> 我再也顾不上更多，迅速地 迎了上去，随着我们舞姿
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的旋转，一阵颤栗把我沐浴在一种奇妙的欲望里，周围的一切似乎都融化了，全

身的皮肤都被淹没在过度激动的麻木中。Вона почала знімати із себе верхній 

одяг, і стала переді мною, наслідуючи мою поставу. Ми споглядали одна одну. 

Мою душу роздирала невимовна бентега, я нетерпляче чекала, що вона ось-ось 

повністю відкриє красу свого тіла, кожна її поза викликала моє захоплення і 

збуджувала всі мої бажання. Вона – моє дзеркало. <…> Я більше не могла 

витримати і хутко подалася назустріч, кружляючи у танку. Хвиля тремтіння 

занурила мене у дивовижну жагу, все навколо ніби розчинилося, тіло заклякло у 

неймовірному збудженні [355, с. 128−129]. 

Цей відвертий опис чуттєво-еротичних переживань жінки прочитується у 

феміністичному дискурсі. Американський теоретик фемінізму Р. Путнем Тонг 

(Rosemarie Putnam Tong) вказує на особливості пріоритетів у жіночій та чоловічій 

сексуальній поведінці: жінки здебільшого концентруються на інтимності / 

чуттєвості стосунків, а не на конкретних сексуальних практиках. Тому жінки, на 

думку науковця, повинні «повернути контроль над власною сексуальністю і 

здобути право на будь-які дії, що дарують насолоду і задоволення» [456, с. 275]. 

Відвертість і сміливість китайської письменниці обмежується експресивним 

психологічним описом без натуралістичних деталей тілесного досвіду. Лесбійські 

стосунки естетизуються і набувають відтінку нарцисизму через образ дзеркала 

(героїні є відображенням одна одної). С. де Бовуар пов’язує жіночий нарцисизм із 

процесом позитивного самопізнання (самозакоханості) через відчуження у 

дзеркалі: «Кожна жінка, поринувши у своє віддзеркалення, панує над простором і 

часом, над чоловіками, над долею, славою, любощами» [21, с. 282]. Саме такі 

відчуття передає Чень Жань у наведеному уривку, ілюструючи і власну думку про 

те, що сучасні жінки не можуть визначати свою цінність, виходячи із наявних 

стандартів; справжні жінки вже не вважають підґрунтям віри у себе те кохання, 

яке вони отримують від чоловіків [352, с. 99].  

Загалом відверті описи тілесної жаги між жінками поодинокі у прозі 

письменниць-«індивідуалісток». Тему одностатевого кохання вони часто 
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розкривають завуальовано. Цзі Вей визначає стратегію письма Чень Жань і Лінь 

Бай як «ілюзорну естетизацію» ( 幻 美 ), тобто авторки не малюють живу 

реалістичну картину, а поринають в оніричний простір, у спогади про минуле, 

наповнене містикою та стійким присмаком аристократичної самозакоханості [420, 

с. 16]. Повість Чень Жань «Розкол» (《破开》 ) китайські критики називають 

«маніфестом сестринства» [371, с. 55], а також «маніфестом сучасного 

китайського фемінізму, що звертається до кмітливого читача, здатного за 

толерантними висловлюваннями побачити гостру критику» [361]. Історія 

близьких стосунків героїнь – Дай Ер (黛二, яка виступає «Я»-наратором) і Юнь 

Нань (殒楠) – подається в контексті спростування ґендерних стереотипів. Чень 

Жань по-новому оцінює різницю у способі мислення та суспільно-культурних 

пріоритетах чоловіків і жінок. Лише в жіночій культурі, на думку авторки, 

можлива остаточна відмова від ґендерно-статевого оцінювання та реалізація засад 

трансґендерної свідомості, тоді як домінантна чоловіча культура завжди 

ґрунтуватиметься на принципі першості ґендерної диференціації. Героїні твору 

розмірковують над ідеєю заснування жіночої спільноти, в якій була б відсутня 

дискримінація за ознакою статі. Вони відмовляються від назви «Друга стать» 

(С. де Бовуар), що змушує визнати існування чоловічої «першої статі» з 

відповідними цінностями та стандартами, натомість обирають назву «Розкол», яка, 

на думку професора Дай Цзіньхуа, наділяє новим сенсом вислів: 我们首先是一个

人，然后才是一个女人。Ми насамперед люди, і лише потім – жінки [354, с. 260]. 

Ця сентенція вже не передає химерного відчуття «свободи» та «рівності», а 

відтворює рішуче Муланівське51 налаштування сучасної жінки, її прозріння і 

самоусвідомлення [371, с. 55]. Результатом такого прозріння є пошук гармонії і 

заспокоєння в ідеальній жіночій спільноті, що серед іншого включає визнання 

одностатевої любові як «почуття поза статтю». Дай Ер зізнається: 我更愿意把一

个人的性别放在他(她)本身的质量后面<…>。我觉得人与人之间的亲和力, 不仅体

现在男人和女人之间, 它其实也是我们女人之间长久以来被荒废了的一种生命力
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潜能。Я найбільше сподіваюся перемістити стать людини поза її особистісні 

характеристики <…>. Я гадаю, що взаємний потяг властивий не лише 

стосункам чоловіка і жінки – насправді він також є давно знехтуваним 

життєвим потенціалом нашого жіночого спілкування [354, с. 263]. 

Ідея сестринства у повісті «Розкол» передбачає розкриття потенціалу 

жіночої культури не лише у практичному, а й у трансцедентному вимірі. Із цією 

метою Чень Жань звертається до прийому художнього оніризму. Варто врахувати, 

що «онірична реальність є культурно специфічною» [281, с. 439]. Авторка 

поєднує психоаналітичну (найближчу до юнґівської) інтерпретацію сновидіння з 

його традиційною буддійсько-даоською концепцією. К. Юнґ вказує на 

проспективну функцію сновидіння, тобто «спонтанне самозображення актуальної 

ситуації у несвідомому, відтвореної у символічній формі» [290, с. 298]. 

Ю. Лотман своєю чергою виділяє два способи осмислення сутності сновидінь: 

1) архаїчний (наявний за «доби передкультури»), коли сон ототожнюється «із 

чужим пророчим голосом», тобто сприймається як звернення сакральної істоти 

(Його) до людини; 2) «культурно-цивілізаційний» (формулювання наше – Н. І.), 

коли виникає уявлення про сон як шлях «усередину себе», тобто змінюється 

локація сакрального простору (вона пересувається іззовні всередину людини) [161, 

с. 124−125]. В обох випадках сон є підґрунтям «семіотичних процесів», які 

концептуалізують реальність на шляху самоусвідомлення людини. У китайській 

літературі пізньомінської доби (ХVI ст.) сон також постає як «прообраз пророчого 

видіння», яке, по суті, є внутрішнім і віртуальним, але розгортається на межі 

зовнішнього і свідомого бачення [167, с. 152]. У буддійській традиції сон не 

протиставляється дійсності – він є «однією з маніфестацій різних форм 

ілюзорності» [281, с. 434], «символом несубстанційності та примарності 

навколишнього “реального” світу» [281, с. 430]. Зрештою мотив сну в китайській 

літературі набуває подвійного сенсу: з одного боку – це знак символічної 

реальності, що виражає внутрішню правдивість досвіду митця, з другого – сон 

переносить внутрішній досвід на зовнішній світ, перетворюючи символічне на 



323 

 

 

дійсне [167, с. 155]. Отже, стирається межа між сном і реальністю, ілюзією і 

правдою, життям і смертю. Концепція «правдивості ілюзії» точно відтворена у 

ключовій сентенції китайського класичного роману Цао Сюеціня «Сон у червоній 

вежі: 假作真时真亦假。Якщо омана стане правдою, то і правда перетвориться 

на оману.  

У тексті Чень Жань головна героїня Дай Ер, яка разом із подругою 

перебуває на борту літака, засинає і опиняється на небі. Їй здається, що її душа 

після авіатрощі потрапляє у Небесне Царство, аби знайти там подругу Юнь Нань і 

зізнатися їй у своїх почуттях, про які вона не зважувалась говорити за життя. Дай 

Ер зустрічає на небі Бога у подобі старої жінки, схожої на померлу матір Юнь 

Нань. В оніричному просторі безсвідомого стара жінка актуалізує архетип 

Великої Матері, яка володіє сакральним знанням, висловленим у фразі:  只有女人

最懂得女人，最怜惜女人。Лише жінка може найкраще зрозуміти іншу жінку, 

найщиріше пожаліти її [354, с. 279]. Слухаючи настанови старої, Дай Ер 

усвідомлює «правдивість власного чуттєвого досвіду» і відверто проектує його на 

стосунки з Юнь Нань: 如果我不能与你一起生活，那么我要你做我最亲密的邻

居，因为我不能再忍受孤独无伴的生活。我们要把天下的才女都招揽在一起，我

们要姐妹成群。 Якщо я не зможу жити разом із тобою, то я воліла б зробити 

тебе своєю близькою сусідкою, адже я не можу більше витримати самотнього 

існування. Ми повинні зібрати навколо себе усіх шляхетних жінок і створити 

сестринську спільноту [354, с. 280]. Американський учений Р. А. Джонсон 

слушно зауважує, що згідно із засадами аналітичної психології К. Юнґа, «сни 

показують нам у символічній формі взаємодію усіх особистостей, з яких 

складається наша загальна Самість» [55, с. 57]. Прямолінійність зізнання, що 

апелює до самоусвідомлення героїні, пізнання нею власної самості, все ж таки не 

долає проблему «правдивості ілюзій». Упевненість і сміливість Дай Ер 

визначається лише обставинами оніричної дійсності, яку важко подолати, не 

зруйнувавши цілісності самосприйняття. Дівчина відчуває себе у лабіринті 
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нескінченного ілюзорного простору: 醒来并不是回到不眠状态，而是回到先前的

一个梦。一梦套一梦，直至无穷，正像沙粒的数目。Прокинутися – не значить 

повернутися до стану свідомості, а значить – увійти до попереднього сну. Сни 

слідують один за одним без кінця; їх, здається стільки, скільки піщинок на землі 

[354, с. 281]. 

Стара жінка виступає провідником Дай Ер в оніричному просторі, вона 

застерігає героїню від зневіри і запевняє у можливості прокинутись, коли «небо 

стане ясним». Цей образ асоціюється з просвітленням «жіночої свідомості», що 

має витіснити сумніви й упередження. Стара дарує Дай Ер намисто – 

промовистий символ сестринської спільноти: 当它们一颗颗单独存在时，与遍地

丛生的石子毫无二致，但是倘若把它们串在一起，这些特殊的石子便会闪烁出迥

然相异的光彩。Коли вони [камінці] відокремлені один від одного і розсипані 

повсюди, то жоден із них нічим не вирізняється; якщо ж їх поєднати в намисто, 

то всі ці незвичайні камінці засяють у своїй неповторності [354, с. 281]. За 

спостереженням Дай Цзіньхуа, новаторство цього образу полягає в тому, що Чень 

Жань уперше показує жіночу дружбу не з погляду особливостей людської 

природи, досвіду, образ і зрад, а з погляду екзистенційного розмежування жінок в 

андроцентричному суспільстві [371, с. 55]. Героїні твору намагаються подолати 

таке розмежування через руйнування зовнішніх (суспільних) та внутрішніх 

(психологічних) табу. Втім, цей процес видається неоднозначним, він 

залишається у просторі між дійсністю та ілюзіями.  

У фінальній сцені Дай Ер наважується запропонувати Юнь Нань спільне 

життя за моделлю родини – і та погоджується. Однак, коли Дай Ер хоче стиснути 

руку подруги, то відчуває лише «рукав, схожий на віхтик мокрої соломи» (溺水中

稻草般的衣袖 ). Водночас вона розгублено пускає здобуте уві сні намисто, і 

камінці розлітаються по всій підлозі. Повість закінчується думкою Дай Ер: 我的舌

头僵在嘴唇里像一块呆掉的瓦片一样。Мій язик заціпенів у роті, ніби шматок 

цегли [354, с. 284]. Тож усвідомлення необхідності реалізувати індивідуальний 



325 

 

 

жіночий потенціал за межами суспільних стереотипів не артикулюється, а отже – 

заснування жіночої спільноти видається примарним. 

Сучасні колізії жіночого буття у творах Чень Жань доповнюються 

таємничими історіями жіночих взаємин у прозі Лінь Бай. Письменниця часто 

звертається до прийому спогадів-фантазій, які породжують містичне плетиво 

таємних стосунків. Такою є повість «Крісло в галереї», де йдеться про давно 

минулі зв’язки двох жінок – господині Чжу Лян (朱凉) і служниці Ці Юе (七叶) . 

Донині ніхто не може напевно знати, що між ними насправді було. Містичний 

топос повісті – старовинний маєток, що упродовж півстоліття вражає 

витонченістю форм, класичною досконалістю і тлінним духом давнини. Саме тут 

мешкає вже стара і самотня Ці Юе. Розповідь ведеться від першої особи − дівчини, 

яка намагається розкрити давню історію, розгадати приховані знаки: 从七叶一闪

而过的诡秘神情和多年以后她对朱凉的忠诚和深情, 使我推断她们之间有些不同

寻常的东西。 Таємний вираз, який з’являвся на обличчі Ці Юе, а також 

відданість і глибокі почуття, які вона тривалий час плекала до Чжу Лян, дають 

мені підстави зробити висновок про те, що між ними відбувалося щось 

незвичайне [427, с. 226]. Історія жіночого кохання подається як суб’єктивне 

декодування напівмістичних знаків минулого, яким авторка не дає жодних 

логічних пояснень чи реальних свідчень. Господиня Чжу Лян 40 років тому пішла 

з життя (точніше – безслідно і загадково зникла), однак Ці Юе підтримує 

дивовижний зв’язок із нею, перетворивши своє життя на низку ритуалів. Авторка 

концентрує увагу на тих деталях, які натякають на глибину почуттів між жінками: 

Ці Юе береже біля подушки стару чорно-білу світлину витонченої красуні у ціпао 

(ймовірно, Чжу Лян); 七叶就坐在门口的廊椅上, 像当年朱凉一样喝着茶, 缅怀往事; 

Ці Юе сидить у кріслі біля входу в галерею, і, як колись із Чжу Лян, п’є чай та 

згадує минуле [427, с. 214]; 七叶在朱凉死后的许多年<…>, 独坐室内, 总是一次次

听见从洗澡间传出的巴掌的声音 (朱凉洗澡的声音 ); після смерті Чжу Лян 

протягом тривалих років Ці Юе <…> сидить на самоті і дослухається хлюпання 
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із ванної кімнати (це звуки купання Чжу Лян) [427, с. 225]; 声音充满了无限的怀

旧和眷恋之意,就像一个垂暮之年的老人怀念她年轻时代刻骨铭心的爱情; коли Ці 

Юе говорить про Чжу Лян, її голос наповнюється безмежною ностальгією і 

сумом так, ніби людина похилого віку поринає у спогади про закарбоване в серці 

кохання, пережите у молоді роки [427, с. 226]. 

Символічні й напівмістичні наративні стратегії у темі одностатевого 

кохання зазвичай пояснюються китайськими дослідниками неготовністю 

письменниць остаточно відмовитися від упереджень і відійти від стереотипного 

зображення лесбіянок як «аморальних жінок, що страждають на афазію» [420，

с. 17]. На нашу думку, в повісті Лінь Бай простежується глибший сенс – 

занурення у традиційно замовчувані пласти жіночої культури. Так, романи 

мінської і цінської доби (найвідоміші з них: «Цзінь, Пін, Мей, або Квіти сливи у 

золотій вазі», «Малюнки світла й тіні», «Розповіді про незвичайні родини» тощо) 

зберегли чимало історій про жорстокість (і навіть садизм) у жіночій спільноті, 

зокрема у ставленні дружин до наложниць та господинь до служниць. Це 

пояснюється полігамною структурою домострою, що доводила напруження і 

ревнощі жінок до найвищого ступеню [263, с. 41]. Хоча Лінь Бай описує події 

40−90-х років ХХ ст., однак топос старовинного маєтку моделює обставини життя 

традиційної родини (на це вказують яскраві деталі інтер’єру, одягу, звичаїв). А 

отже, глибокі взаємні почуття героїнь, безмежне замилування і відданість 

служниці своїй господині (навіть після її смерті) можуть бути осмислені як 

розвиток жіночих стосунків у традиційному китайському суспільстві.  

Загалом тема сестринства і лесбійства у прозі Чень Жань та Лінь Бай 

розкриває процес альтернативної ідентифікації жінки у кількох його аспектах. По-

перше, спростовується мізогінна система конструювання ґендерної ідентичності 

(метафора викривлених / ілюзорних силуетів жінок у темній кімнаті). По-друге, 

визнається взаємний потяг (включаючи й статевий) жінок як підсвідоме 

прагнення рівноваги і задоволення, що має давнє коріння. У спектрі жіночих 
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стосунків акцентується духовне та інтелектуальне єднання (досягнення самості, 

вірність після смерті). Тілесно-сексуальні практики корелюють із хаосом та 

«руйнуванням кордонів» як природним простором жіночого буття (метафора 

печери-лабіринту). По-третє, сестринська спільнота сакралізується (через 

благословення Великої Матері) як така, що містить одвічний потенціал 

позитивного самовизначення жінки. Втім, інакомовні стратегії письма 

(метафоризація, оніризм, «ілюзорна естетизація», декодування містичних 

символів) розмивають практичні перспективи альтернативної ідентифікації жінки.  

 

3.3.3.  Символічний образ батька у фокусі  

травматичного досвіду дочки 

 

Світ чоловіків у творчості письменниць-«індивідуалісток» залишається 

важливим топосом жіночої ідентичності. З одного боку, він є гомогенною 

спільнотою, яка втілює засади патріархатного устрою і владного способу 

мислення; з другого – образи чоловіків у художніх текстах постають 

трансформованими крізь призму ґендерно маркованого жіночого досвіду і 

критичного сприйняття суспільного порядку та його морально-етичних засад. 

Найяскравіше ці особливості представлені у прозі Чень Жань. 

За спостереженням китайських дослідників (Дай Цзіньхуа [370; 371], Дуань 

Яньлі [374], Чжан Ґанфена [568], Цзен Чженьнань [550] та ін.), більшість 

чоловічих персонажів у прозі Чень Жань є її рефлексією на складні стосунки із 

власним батьком. Він був замкненою і самовпевненою людиною, представником 

інтелігенції, який досліджував давню китайську літературу і не переймався 

вихованням та долею своєї дочки. За спогадами Чень Жань, його стосунки з 

матір’ю були завжди напруженими і прохолодними, що змушувало дівчину 

відчувати власну неповноцінність [550, с. 378]. Згодом родина розпалась, і це 

поглибило внутрішній конфлікт Чень Жань, пов’язаний із образом батька. Вона 

поважала його і відчувала в собі успадковані від нього особливості вдачі. В 



328 

 

 

одному зі своїх інтерв’ю письменниця наголошує: «У нас однакові погляди на 

буденні речі в людському житті. Я − всього лише жіноче втілення його 

суб’єктивних поглядів, я починаю міркувати там, де втрачає силу його стать» 

[361]. Водночас дівчина гостро відчувала нестачу батькової уваги і любові, що 

ускладнювало її фемінну самоідентифікацію у процесі дорослішання. Так, 

китайська дослідниця Цзен Чженьнань звертає увагу на маловідому ранню поезію 

Чень Жань під назвою «Батько також колись помилявся» (《爸爸也曾错过》), де 

не лише розкриваються конфлікти і компроміси у взаєминах дочки із батьком, а й 

проявляється несвідоме бажання авторки привернути увагу батька та здобути 

його визнання [550, с. 379]. Вона зізнається, що розлука з ним сприяла її 

проникненню на «батькову незвідану територію» (爸爸陌生的领域 ; напевно, 

йдеться про літературу, дослідженню якої батько присвятив своє життя [492, 

с. 379]), аби самостійно «розробляти її плодючий ґрунт» (开垦的土地  – тобто 

займатися письменством [492, с. 379]). Тому у творчості Чень Жань чітко 

окреслюється тенденція моделювання системи чоловічих образів через проекцію 

психологічного комплексу Електри та архетипних моделей, пов’язаних із 

емоційною травмою дочки.  

Термін «комплекс Електри» (нім. Elektrakomplex) увів до наукового обігу 

К. Юнґ у праці «Спроба опису аналітичної психології» («Versuch einer Darstellung 

der Analytischen Theorie», 1913). Так учений пропонує називати едипову стадію 

розвитку дівчинки, коли вона відчуває особливу любов і прив’язаність до батька 

та вороже ставлення до матері (згідно з міфологічним сюжетом про Електру). 

Тобто комплекс Електри, по суті, є інцестуальним комплексом у жіночій 

психології, що, за К. Юнґом, відповідає Едиповому комплексу у психології 

чоловіків, запропонованому З. Фройдом. Сам Фройд заперечував поняття 

«комплекс Електри», оскільки вважав, що так підкреслюється аналогія  

психічного розвитку хлопчиків та дівчаток, якої буцімто не існує. 
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Американський психолог Ненсі Катер у праці «Комплекс Електри у 

психології жінки» [118] доводить поліінтерпретативність міфу про Електру і 

відповідних жіночих комплексів. Вона зокрема показує, що жінки-психоаналітики 

акцентують увагу не стільки на стосунках «дочка – батько», скільки на 

архетипних моделях міжжіночих стосунків у цьому міфі, як-от: 1) ненависть 

Електри до матері Клітемнестри трактується насамперед як результат нестачі її 

уваги і любові, а не вбивства батька (Н. Герман); 2) досліджується природа 

сестринських взаємин, що існували між Клітемнестрою і Єленою, Іфігенією та 

Електрою (К. Даунінг); 3) стосунки Електри і Клітемнестри розглядаються як 

взаємне зрадництво жінок, що «інтерналізували патріархатну ненависть до жінок» 

(Ф. Честер); 4) матеревбивство, здійснене Орестом (братом Електри), 

розглядається як свідчення кінця матріархату і «сексистський перехід <…> до 

патріархату» (К. Палья, Е. Сіксу) [118].  

Водночас юнґіанський аналітик Лінда Шиерз Леонард досліджує аспекти 

міфу про Електру у дискурсі травматичного досвіду дочки у стосунках із батьком 

(дочка як жертва). Авторка наводить низку психологічних репрезентацій 

архетипного образу батька, які призводять до емоційного травмування дочки, як-

от: «слабкий батько, що викликає сором», «батько, якого немає» (через смерть, 

розлучення, хворобу), «владний і авторитарний батько, що знецінює 

фемінінність» тощо. Усі вони емоційно відсторонені у стосунках із дочкою і не 

виконують важливого призначення – «допомогти дочці здійснити перехід від 

захищеної домашньої материнської сфери у зовнішній світ, <…> аби впоратися із 

конфліктами, які він створює» [152, с. 30]. Л. Ш. Леонард виділяє два протилежні 

патерни, які формуються і часто поєднуються у свідомості жінок унаслідок 

порушення стосунків із батьком: «вічна дівчина», або «пуелла» (the Puella 

Aetemay), і «амазонка в обладунках» (the Armored Amazon). На думку дослідниці, 

ці патерни є протилежними полюсами розщепленої самості жінок. Роль «вічної 

дівчини» втілює «відчай слабкості»52, позбавляючи жінку незалежності, 

змушуючи жити пасивним життям, ставлячи в основу її ідентичності «безпорадну 
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дівчинку», яка орієнтується на авторитети (насамперед батьківський). Роль 

«амазонки в обладунках» втілює «відчай непокори», провокуючи жінку до 

несвідомої ідентифікації з маскулінною силою і могутністю, а на свідомому рівні 

– до негації батька і чоловіків загалом [152, с. 40, 59, 86]. 

Психологічна травма Чень Жань віддзеркалюється у внутрішньому 

конфлікті її героїнь, що діють за стратегіями непокори або слабкості. «Відчай 

непокори» послідовно реалізується у текстах через мотив «батьковбивства» (弑父). 

Тут образ батька варто розуміти у лаканівському сенсі, тобто як основу 

символічного порядку. «В імені батька, − говорить Ж. Лакан, − слід бачити носія 

символічної функції, яка вже на початку людської історії ідентифікує його особу з 

образом закону» [147, с. 48]. Чень Жань, представляючи батька головної героїні 

повісті «Відьма та двері в її снах» (《巫女与她的梦中之门》), говорить, що цей 

образ є символічним, подібним до матері, коли вона уособлює Батьківщину [358]. 

Символічним є і мотив «убивства батька» як вираження спротиву жінки і бажання 

«підірвати» основи патріархатної культури. Китайський дослідник Чжан Ґанфен 

описує низку авторських стратегій, які розкривають цей мотив: 1) зображення 

героїв-чоловіків слабкими, духовно / фізично неповноцінними, тобто такими, що 

втратили «батьківську» природу; 2) змалювання помсти батькові, що втілюється у 

діях героїнь, але не призводять до фізичної смерті; 3) введення мотиву реальної 

«смерті батька» (від хвороби чи дії зовнішніх сил) [568, с. 95–97]. Ці стратегії 

руйнують стереотипні жіночі ідентифікації, які включають покірність, пасивність, 

жертовність. У свідомості героїнь активізується образ негативної маскулінності, 

якому вони змушені протистояти.  

Чоловіча спільнота у текстах Чень Жань скидається на гомогенну в сенсі 

своєї схибленої негативної сутності. Мисткиня створює авторитарних і 

тиранічних персонажів старшого покоління, які уособлюють легітимізоване 

насильство. Таким представлений батько у повісті «Відьма та двері в її снах»: 我

的父亲，一个有着尼采似的羸弱身体与躁动不安的男人，在我母亲离开他的那一
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个浓郁的九月里的一天，他的一个无与伦比的耳光打在我十六岁的嫩豆芽一般的

脸颊上，他把我连根拔起，跌落到两三米之外的高台阶下边去。Мій батько – 

худий і невротичний, як Ніцше. Того вересневого дня, коли вони розлучилися з 

матір’ю, я – шістнадцятилітня дівчина − дістала від нього важкого ляпаса, 

який закарбувався на моїй ніжній, наче бобові паростки, щоці. Він [батько] 

вирвав мене з корінням і викинув із висоти кількаметрового ґанку [358]. 

Безпідставна жорстокість невротичного батька дезорієнтує героїню, викликає 

відчуття страху і ненависті. Внутрішній стан дівчини можна охарактеризувати як 

«тривожну чужість», тобто такий «особливий різновид страшного у психіці 

людини, що заторкує давно знайоме і близьке» [140, с. 242]. Ю. Крістева, 

спираючись на праці З. Фройда [304], говорить, що у стані розгубленості людське 

«Я» виносить назовні те, що «відчуває в собі самому небезпечного і неприємного, 

роблячи із нього чужинця-двійника, бентежного і демонічного [виділення автора – 

Ю. К.]». Чуже у цьому випадку виступає захистом розгубленого «Я» [140, с. 243]. 

Окрім того, «чужість у собі» є відображенням чужості навколишнього світу. Саме 

за таким принципом формуються «обладунки амазонки» героїнь Чень Жань. 

Зовнішня «чужість» жорстокого батька породжує не стільки наслідування 

маскулінного стилю поведінки героїнь (як про це говорить Л. Ш. Леонард), 

скільки їхнє емоційне змертвіння, потенційну агресію і провокативність у 

стосунках із чоловіками. Не дарма героїня аналізованої повісті ідентифікує себе із 

відьмою і роздратовано заявляє своєму коханцеві, що вона нікого не любить, 

зокрема і його.  

«Внутрішня чужість» героїнь віддзеркалює моральну ницість і духовну 

порожнечу чоловіків, які часто змальовуються у текстах зрадниками, 

розпусниками, лицемірами, егоїстами. Так, у повісті «Шум в іншому вусі» (《另

一只耳朵的敲击声》) коханець головної героїні Дай Ер на прізвисько Дашучжи 

( 大 树 枝 , дослівно «гілка великого дерева»), описується як «інструмент 

задоволення», з яким немає сенсу шукати душевного контакту. Герой зізнається: 
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我是个卖文为生的诗人，我只需要妓女，我不需要头脑复杂的女人。Мені, 

вільному поетові, що заробляє на життя віршами, до вподоби лише повії, я не 

хочу мати справу із зарозумілими жінками [353, с. 234]. Схожим за вдачею є 

безіменний одноліток батька героїні повісті «Відьма та двері в її снах». Він не в 

змозі притамувати свою гіпертрофовану хіть, постійно зраджуючи дружину з 

молодими дівчатами. Не стала винятком і героїня: 在他的眼中，我的黑锦缎般的

头发似乎变成了一块粗糙而肮脏的抹布，他的眼神也变成了盯住一个乡下妓女的

嫖客的眼神。В його очах моє чорне оксамитове волосся перетворилось на грубу і 

брудну ганчірку; його погляд став доскіпливим, як у клієнта сільської повії [358]. 

Батько із цієї ж повісті є абсолютним утіленням байдужості й відсторонення: 白皑

皑的雪人般冷漠的父亲嵌在木门框正中，正好是一张凝固不动的遗像。

Знеохочений батько, як сліпучо білий сніговик, стоїть у рамі дерев’яних дверей, і 

здається, що це скам’яніла постать мерця [358]. Подібні герої присутні майже у 

всіх текстах Чень Жань, як-от: батько і вчитель із роману «Приватне життя», лікар 

з оповідання «Промені сонця на губах» ( 《 嘴 唇 里 的 阳 光 》 ) тощо. За 

спостереженням Чжан Ґанфена, у такий спосіб авторка показує свою зневіру у 

чоловіках, які не здатні відповідати жіночим критеріям духовності й моралі. Чень 

Жань створює сатиру на китайське суспільство шляхом виявлення «негативної 

іншості» чоловіків за тими ж критеріями, за якими жінки завжди маркувалися 

«другою статтю», – тобто відбувається ґендерна інверсія суспільного порядку 

[568, с. 96–97]. Ця думка, на наш погляд, непереконлива, оскільки героїні Чень 

Жань засмучені і розгублені, отже, їхня система цінностей лише починає 

формуватися і не має чітких засад. Жінки умовно відчувають свою зверхність над 

слабкими, безвідповідальними і ницими чоловіками, але не прагнуть посісти 

позицію домінування. Тому авторка не ставить за мету показати інверсію 

ґендерних стосунків, однак її героїні все ж таки прагнуть спростувати ганебні 

патріархатні цінності через символічне «убивство батька». 
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Мотив «батьковбивства» у текстах Чень Жань корелює з жіночою істерією 

(за Л. Іріґарай), яка є специфічною формою жіночої активності та спротиву 

традиційним вимогам до фемінності [детальніше див. 64, с. 173]. Так, героїня 

роману «Приватне життя» Ні Юю в пориві ненависті до батька ріже його щойно 

попрасовані брюки на шмаття. Згодом уві сні вона бачить, як батька 

заарештовують поліціянти, одягають на нього наручники і відвозять далеко, 

звідки не повертаються. Героїня повісті «Відьма та двері в її снах» із 

задоволенням дає гучного ляпаса вже мертвому чоловікові, який умовно втілює її 

батька (реванш за «важкий ляпас» від батька). Цей символічний образ фіксує 

переломний момент у свідомості героїні: 耳光，<...> 使我在这个如同堆积垃圾一

样堆积爱情的世界上成为异类和叛逆。 Ляпас <…> змушує мене стати 

чужинкою і бунтаркою у світі, де кохання накопичується, як сміття [358]. 

Авторка показує символічні дії героїнь як відчайдушну спробу відмежуватися від 

батьківської зневаги, протидіяти жестам приниження. 

Чень Жань часто змальовує і реальну смерть батька, безпосередньо не 

пов’язуючи її з істерією героїнь. Причиною смерті зазвичай буває хвороба: 

швидко і буденно помирає батько Дай Ер (із повістей «Немає місця для 

прощання» та «Шум в іншому вусі»), батько Чжипяньер (із оповідання «Клапоть 

паперу»), чоловік удови Хе (з роману «Приватне життя») тощо. Іноді смерть 

набуває символічного або ритуального сенсу. Так, у повісті «Відьма та двері в її 

снах» батько героїні божеволіє, а його безіменний двійник помирає від асфіксії 

під час надмірного сексуального напруження. Цей мотив породжує асоціації із 

сюжетом класичного роману «Цзінь, Пін, Мей», головний герой якого − 

розпусник Сімень Цін – помирає під час любовних утіх від надмірної пристрасті 

та вжитих афродизіаків. Його життя і загибель є ілюстрацією буддійської 

концепції воздаяння [195, с. 17]. Відповідно і смерть героя Чень Жань постає як 

акт покарання за розпусту, що знецінює і опредметнює жінку, знищує її 

особистість. Міфологічного та ритуального сенсу набуває смерть діда з 

оповідання «Клапоть паперу»: орда річкових щурів проникає до його помешкання 
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і вбиває старого [детальніше див: підрозділ 4.1.2.]. Отже, авторка перекладає 

тягар помсти на «вищі сили», звільняючи героїнь від злочину батьковбивства. 

Такі обставини провокують думку, що жорстокість патріархатної / чоловічої 

влади (персоніфікованої в образі діда) руйнує себе зсередини. Акцент 

переставляється на особливості жіночого буття та самоусвідомлення за умови 

відсутності / усунення батька.  

Ситуація «життя без батька» виявляється неоднозначною і розкриває 

подвійні перспективи жіночої поведінки. Насамперед «смерть батька» – це 

звільнення дочки, яка може реалізувати свої прагнення й бажання. Втім, така 

свобода у текстах Чень Жань породжує внутрішній конфлікт молодих героїнь, що 

віддзеркалює психологічну травму самої мисткині. Без батька вони втрачають 

життєву опору і зв’язок із зовнішнім світом, а отже – опиняються у «жіночому 

монастирі», де повинні підтримувати і розраджувати матір, яку бояться втратити. 

Приклад материнської моделі поведінки за традиційним сценарієм жертви не 

надихає молоде покоління і ще більше ускладнює процес соціалізації дівчат. 

Надмірне материнське опікування після смерті батька, постійне втручання у 

приватний простір доньок призводять до замкненості героїнь Чень Жань, які 

переживають страх дорослішання. Для досягнення внутрішньої цілісності та 

зрілості дочки відчувають потребу у батьківській підтримці. Л. Ш. Леонард 

підкреслює, що у несвідомому кожної жінки «присутні позитивні і творчі аспекти 

архетипу батька, які можуть компенсувати негативні впливи різних подій, що 

відбуваються в реальному житті» [152, с. 41]. Героїні Чень Жань прагнуть 

замінити втраченого батька його позитивним двійником, шукаючи кохання з 

чоловіками, схожими на нього (за віком, зовнішністю, характером, звичками 

тощо). Очевидно, що в такий спосіб письменниця намагається залікувати власну 

травму. Вона зізнається: «Мені дуже подобаються чоловіки, схожі на мого батька 

за способом мислення та характером. Це, здається, у моєму житті найфатальніша 

помилка. Мені потрібен батько, якого я любила б!» [361]. Аналізуючи це 

висловлювання, китайська дослідниця Дуань Яньлі слушно підкреслює 
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важливість активної позиції жінки у дочірньо-батьківських стосунках («батько, 

якого я любила б»): вона не лише потребує батьківської любові, але й повинна 

захоплюватися ним сама [374, с. 88]. Однак така активна позиція виявляється 

тяжким випробуванням для героїнь Чень Жань. Їхні взаємини з чоловіками 

складаються за принципом комплексу Електри, який включає підсвідомі 

інцестуальні бажання і свідоме прагнення знайти кохання та захист. 

Мотив інцестуальних потягів проблематизує образ позитивного батька і 

повертає молодих героїнь у подвійну систему чоловічих ідентифікацій  – янгола 

та відьми (такий бінаризм жіночого у традиційній культурі описали С. Гілберт і 

С. Губар у праці «Божевільна на горищі: жінка-письменниця і літературна уява 

ХІХ ст.», 1979). Більшість дівчат несвідомо піддаються улесливим діям 

досвідчених чоловіків і не мають сил чинити опір власним плотським бажанням. 

Саме такою змальовується Ні Юю в романі «Приватне життя» – вона ненавидить 

зверхнього і підступного вчителя, але з янгольсько-мазохістською покорою 

віддається йому: 她此时的渴望之情比她以往残存的厌恶更加强烈，她毫无准备地

就陷入了这一境地。在这一刻，她的肉体和她的内心相互疏离，她是自己之外的

另外的一个人，一个完全被魔鬼的快乐所支配的肉体。就在她顺从自然生命摆布

的一瞬间，与这快乐相随相伴，她忽然感到一阵撕裂般的疼痛。У цей час її 

пристрасне бажання стало значно сильнішим, ніж залишки колишньої відрази, – 

вона не збагнула, як занурилась у цей стан. Її душа відділилася від тіла, і вона 

стала іншою для самої себе людиною, а точніше − плоттю, підвладною лише 

демонічній насолоді. Тієї ж миті, коли вона піддалася природним потягам і 

зазнала тілесної втіхи, раптом відчула і пронизливий біль [355, с. 118]. Ні Юю 

пізнає свою фемінну ідентичність через низькі статеві стосунки, які 

деперсоналізують як чоловіка, так і саму героїню. Вона усвідомлює себе об’єктом, 

позбавленим можливості відчути духовне єднання із протилежною статтю.  

Мазохістська складова інцестуальних бажань юної героїні гіпертрофується 

у повісті «Відьма та двері в її снах». Самотня і зневірена дівчина повсюдно 
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відчуває на собі тінь батька, тобто накинуте усвідомлення власної 

неповноцінності та гріховності. Воно поглиблюється після зустрічі із чоловіком – 

однолітком батька, що є насправді умовним замінником останнього. Відчуваючи 

потяг до нього, Юю приймає накинуту ідентичність і гіперболізує у виявах 

розпусти. Тут авторка вдається до стратегії ексцесивного мімезису (Л. Іріґарай), 

тобто «обернення пасивності в активність, коли суб’єкт робить очікуване, але в 

екстремальному ступені» [цит за: 64, с. 174]. Дівчина сама провокує і навіть 

примушує чоловіка до грубого злягання з нею. В такий спосіб вона задовольняє 

свої бажання зруйнувати чоловічу / батьківську зверхність, керуючи його 

тваринними інстинктами, але водночас і переживає це як остаточну поразку своєї 

жіночої духовної сутності, а отже – як акт самознищення: 我的脑子里正在努力掩

埋绝望的情绪，不动声色地把一切推向一个相反的极端。那个极端在某种意义上

是一个未经世事然而已经破罐破摔了的小女人的刑场，我在那个刑场上被这男人

宰割，被他用匕首戳穿——无论哪一种戳穿。Мій мозок старанно притамовує 

відчуття безнадії, холоднокровно витискаючи все у протилежний простір. Ця 

протилежність, у певному сенсі, є місцем страти маленької дівчинки, яка ще не 

пізнала світу, але вже розчарувалася в ньому. Я жадаю, щоб на тому ешафоті 

цей чоловік вирішив мою долю, пронизав мене своїм ножем – і не має значення, в 

який спосіб» [358]. 

Після тваринного сексу (який згодом призведе до смерті) чоловік 

усвідомлює власну слабкість і звинувачує дівчину в тому, що вона зруйнувала 

його душу. У брутальній лайці від називає її маленькою «хвойдою» (小婊子), 

«відьмою» (小妖婆 ), «повією» (小荡妇 ), «божевільною» (小疯子 ) – це той 

асоціативний ряд, який маркує жінку-відьму у традиційній культурі. Дівчині 

несподівано для самої подобаються ці лайки: 我想不出世界上还有哪一种对女性

的呼唤比这声音更令人心情激荡，更纯洁尊贵。Я не можу згадати у цьому світі 

інші звернення до жінки, які б так зворушували і виражали чистоту й повагу, як 

ці слова [358]. Вона доходить розуміння, що лише визнання за жінкою 
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божевільної / відьмацької природи змушує чоловіків відверто боятися і поважати 

її. Водночас роль відьми є міметичною для героїні. Граючи її, дівчина зміцнює 

традиційну / маскуліноцентричну ціннісну парадигму і віддаляється від 

можливості автономного самовизначення. Тому у фіналі твору героїню 

захльостують роздуми про неминучу смерть / самогубство: 我无需等待那颜色褪

到尽头，败局早已注定。Немає потреби чекати, допоки злиняють усі кольори, 

адже я давно вже приречена на поразку [358]. 

Отже, реалізація несвідомих інцестуальних потягів молодих героїнь Чень 

Жань веде у глухий кут у процесі їхнього дорослішання та пошуків власного 

жіночого «Я». Інтимні стосунки із чоловіками репрезентують не підтримку 

«позитивного батька», а жорстку фіксацію жінок у традиційній системі 

домінування-покори, а також остаточне знецінення їхнього особистісного 

потенціалу. Тому у текстах Чень Жань розвивається внутрішня опозиція 

комплексу Електри: «тілесність – духовність», «інцест – кохання». Останнє 

розглядається як єдина можливість знайти гармонію у міжстатевих стосунках, за 

якої жінка ідентифікуватиме себе в категоріях свободи і відвертості.  

Чень Жань ідеалізує кохання як чисте почуття, яке не переслідує ніяких 

практичних цілей (наприклад, задоволення плотських бажань, продовження роду 

тощо). З-поміж інших почуттів воно є найбільш значущим, оскільки «здатне 

зворушити душу й тіло сучасної жінки» [352, с. 101]. Авторка розмежовує 

чоловічу та жіночу психологію кохання як розрив між ідеалом та реальністю, і 

висновує про трагічну нестачу «ідеальних чоловіків», тобто таких, що 

віддзеркалюють жіночі потреби в любові, розумінні, підтримці (таким, власне, і є 

образ «позитивного батька»). У пошуках кохання героїні наближаються до 

патерну пуелли, хоча повністю не реалізують модель поведінки «безпомічної 

дівчинки». Парадигма стосунків героїнь із чоловіками зазвичай складна, вона 

розкриває різні внутрішні конфлікти і вагання дівчат, які не можуть діяти 

винятково за стереотипами фемінності.  
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В есеї «Трансґендерна свідомість і моя творчість» Чень Жань зазначає: 

«Кохання у моїх творах здебільшого неідеальне, тяжке, таке, що розділяє людей і 

кінець кінцем цинічно руйнує надії. Територія кохання нагадує поле битви, світ 

комерції, політичну трибуну – усе маскулінізується, перетворюється на брудну 

терторію шахрайства, здійснення підступних планів, зрад, прагнення продати себе 

за найвищою ціною» [352, с.101]. Так, у повісті «Немає місця для прощання» 

розгортаються три сценарії «драматичного кохання» головної героїні Дай Ер до 

чоловіків, які нагадували їй покійного батька, професора Дай. Перший із них – 

американець Йохан Джонс, колишній студент батька, який вивчав китайську 

літературу і мріяв узяти за дружину тендітну й покірну дівчину зі Сходу 

(трансляція західного стереотипу східної жінки). Він талановитий і вродливий, 

тобто постає як привабливий та екзотичний для Китаю образ позитивного 

іноземця. Дай Ер погоджується одружитися з ним і їде до Америки, маючи надію 

втекти від самотності. Образ Йохана для Дай Ер є стереотипним втіленням 

прагматизму західного споживацького суспільства, що насамперед виражається у 

надмірній увазі чоловіка до фізичного кохання. Він − вправний і досвідчений 

коханець, який у такий спосіб демонструє свої почуття. Однак Дай Ер уперто не 

вірить у те, що він цінує її розум, вроду і таланти, а також має до неї глибокі 

почуття: 她也为自己的缺憾虚空之感而感到惊异。最后，她总结为爱情的缺乏。

她坚信爱情与做爱，情爱与性爱是互相关联的两回事。 Її вражає власне 

відчуття спустошення. Зрештою вона розуміє, що це – нестача кохання. Вона 

твердо вірить, що кохання і плотські втіхи, почуття і секс – взаємопов’язані, але 

різні речі [357, с. 92–93]. Коментуючи стан героїні, Чень Жань зазначає, що 

матеріальні статки і гармонія у статевих стосунках не можуть заповнити душевну 

порожнечу, походження якої невідоме самій Дай Ер [352, с. 101]. Врешті-решт 

героїня розриває стосунки з Йоханом і повертається до Китаю. Приреченість 

цього сценарію кохання зумовлюється, на наш погляд, культурно-ментальними 

особливостями героїв. Стереотипне сприйняття одне одного унеможливлює їхнє 

глибоке порозуміння. Водночас дискурс «свого» / «чужого» загострює внутрішню 
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кризу героїні: говорячи про нестачу кохання, Дай Ер має на увазі не лише Йохана, 

але й відсутність почуттів у неї самої. Тому дівчина позиціонує себе через 

категорію порожнечі й самотності. Ґендерні ролі «покірної східної дружини» та 

«палкої коханки» виявляються для неї надто дрібними і чужими. 

Другий сценарій розгортається у межах любовного трикутника Дай Ер – Мо 

Фей (墨非) – Май Сань. Мо Фей – успішний журналіст, який товаришував із 

професором Дай. Він давно упадав за Дай Ер, але та мала його лише за друга. 

Згодом з’являється Май Сань (подруга Дай Ер), і засліплений її вродою Мо Фей 

одружується з нею, при цьому і далі кохаючи Дай Ер. Його образ цілком 

відповідає загальноприйнятим уявленням про «ідеального чоловіка»: 他善良、成

熟、亲切，你可以信赖他；他才华横溢、智慧丰富，你可以欣赏他；他家缠万

贯、挥金如土，你可以羡慕他；他官运亨通、权势无比，你可以恭维他。Він 

порядний, зрілий, добросердний чоловік − ти можеш покластися на нього; він 

талановитий і мудрий − ти можеш захоплюватися ним; його родина має такі 

великі статки, що пускає гроші за вітром, − ти можеш йому заздрити; він 

зробив карколомну кар’єру і здобув неабияку владу й могутність − ти можеш 

звеличувати його [357, с. 80]. Утім, Дай Ер усе це не приваблює, і вона болісно 

реагує на знаки уваги Мо Фея. Вона завжди залишається вірною жіночій дружбі, 

обурюючись зрадливістю чоловіків. Мо Фей відчуває, що його шлюб помилковий 

(немає кохання), але не зважується піти від дружини й освідчитися Дай Ер. В 

основі цього сценарію нещасливого кохання – образ слабкого чоловіка. Мо Фей 

легко піддається спокусі жіночих принад і зраджує передусім свої почуття. 

Стосунки з ним спричиняють удавані самоідентифікації жінок: Дай Ер як подруги 

Мо Фея, хоча вона знає про справжні почуття чоловіка до неї, і Май Сань як 

дружини Мо Фея, хоча їх об’єднує лише секс і медійне життя.   

Третій сценарій розкриває стосунки Дай Ер із майстром цігун (气功师), 

який допомагає дівчині лікувати головний біль. Цей чоловік є абсолютним 

втілення образу «позитивного батька»: йому близько п’ятдесяти, він привабливий 
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зовні, доброзичливий, спокійний, із гарними манерами; його великі долоні 

навіюють дівчині відчуття чоловічої сили та надійності. Героїня занурюється у 

любовні марення під час сеансів масажу. Тілесність Дай Ер є виявленням 

душевної гармонії та чистих, піднесених почуттів до майстра: 气功师开始解她的

外衣和裙带，然后是她的内衣、内裤。黛二没有反抗。一切在缓慢地进行，当她

那由于瘦削而显得缺乏松软的皎白光滑的肢体赤裸地躺在他眼前的一瞬间，她几

乎把自己封闭了许多年的心灵也交付出来，赤裸出来。这种突然而来的全身心的

投降与缴械之感立刻将她吞没 <…>。Майстер цігун став знімати з неї пальто 

та спідницю, потім – і нижню білизну. Дай Ер не пручалася. Все відбувалось 

повільно, доки її худорляве білосніжне гладеньке оголене тіло не опинилося перед 

очима майстра, і вона, здається, вийняла й оголила свою давно замкнену душу. 

Раптом її пройняло почуття цілковитої душевної й тілесної капітуляції та 

роззброєння53 <…> [357, с. 115]. Дай Ер сприймає ці почуття як взаємні і подумки 

вибудовує стосунки з майстром. Утім, для нього дівчина є лише «матеріалом для 

медичного експерименту», який виявився вдалим. Отже, цей сценарій ілюзорного 

кохання демонструє розкол між фантазіями, властивими хворобливій свідомості 

вразливої героїні, і прагматичною дійсністю, в якій перебуває чоловік. Ґендерні 

розбіжності у психології героїв призводять до чергового руйнування сподівань 

Дай Ер. Героїня не знаходить моделі самовираження у стосунках із чоловіками, 

щоразу відхиляючи узвичаєні ролі. Вона усвідомлює глибину власної внутрішньої 

самотності, яка і визначає її ідентичність. 

Важливо, що самотність у текстах письменниць-«індивідуалісток» набуває 

нового значення. У традиційній китайській літературі самотність зазвичай 

пов’язувалась із сумним, тужливим, скорботним настроєм жінки, яка трагічно 

переживає розлуку з чоловіком. Так, героїня поезії Лі Бо «Думи в розлуці» (《长

相思》) нарікає: 昔日横波目，/ 今成流泪泉。/ 不信妾肠断，/ 归来看取明镜前。 

Очі, які колись [сяяли] грайливими поглядами, / Нині стали джерелом сліз. / Якщо 

[ти] не віриш, що у твоєї дружини від горя розривається душа, / Вертайся і 
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поглянь на моє відображення у дзеркалі [406, с. 254]. Як бачимо, змальовується 

стан болісного переживання жінкою вимушеної ізоляції від основ її буття – 

чоловіка (ідентичність жінки не проблематизується). У творах Чень Жань 

самотність набуває екзистенційного виміру, пов’язаного із особистісним 

становленням жінки [244, с. 565]. Це – напружений психологічний стан, який 

виражає буття жінки, «наповнене стражданням в результаті відчуження від себе 

та роду, втрати й пошуку самототожності» [260, с. 4]. Героїні Чень Жань 

витісняють чоловіків із простору самоусвідомлення, а негативний емоційний 

досвід трансформують у процес самоаналізу. Останній занурює Дай Ер у стан 

«мазохістської насолоди»: 她在这种愉快中，一方面体味着孤独的自由，又一方

面感受到不可遏制的空虚。她没有哀伤，也没有悲叹 <…>。У цій насолоді вона, 

з одного боку, відчувала свободу самотності, а з другого − нездоланну порожнечу. 

Вона не знала ні туги, ні скорботи <…> [357, с. 119–120]. Вільно обрана 

самотність Дай Ер – це спроба її втечі від суспільних / чоловічих засад 

ідентифікації жінки, однак щоразу героїня не знаходить місця для прихистку. 

Вона розуміє, що життя ставитиме її перед необхідністю пристосовуватися до 

цього світу, і немає можливості втекти від нього, «немає місця для прощання». 

Тому ідентичність героїні залишається відкритою і розколотою між свободою 

самотності та нездоланною внутрішньою порожнечею. 

Проаналізований матеріал дає підстави зробити висновоч, що символічний 

образ батька у творчості Чень Жань є важливим засобом самовизначення жінки. 

Ідентичність героїнь складається як реакція на дії представників негативно-

гомогенної «батьківської спільноти». Жіночий / дочірній спротив накинутій 

неповноцінності формує комплекс «амазонки в обладунках», що виражається у 

«внутрішній чужості» героїнь, емоційному змертвінні, провокативності (маска 

відьми), реваншистській поведінці (символічне «батьковбивство»). «Відчай 

слабкості» жінок формує комплекс Електри з тяжінням до ілюзорного 

«позитивного образу батька». Дія комплексу (з інцестуальним бажанням) – 

глухий кут становлення жіночої особистості, знецінювання її духовного 
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потенціалу. Цьому сприяє і комплекс «пуелли», який розмежовує чоловічу та 

жіночу психологію кохання, втілюючись у трагічних сценаріях міжстатевих 

відносин. Зрештою екзистенційного виміру набуває жіноча самотність, яка й 

визначає її ідентичність. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проаналізований матеріал дає підстави зробити висновок, що приватний 

простір у жіночій літературі є визначальним для реалізації жіночого досвіду та 

стратегій жіночого письма. Він охоплює проблеми становлення жінки як суб’єкта 

у міжстатевих взаєминах через пошуки духовних цінностей (у коханні), тілесне 

самовираження та встановлення ґендерної ідентичності.  

Багатоаспектна концепція кохання у жіночій прозі постмаоїстського періоду 

визначає духовну сутність жіночого буття, що виходить за межі ґендерних 

стосунків. Письменниці Чжан Цзє та Чжан Канкан за допомогою засобів образно-

тематичної ритуалізації розмежовують уявлення про ідеальне кохання та реальне 

подружнє життя. Імітативні стратегії оповіді синтезують застарілу конфуціанську 

та нову «ідеологічну» моделі родинності, в яких домінують маскарадні, 

театралізовані форми міжстатевих взаємин (ритуал витісняє життя). Трагічна та 

іронічна нарація у прозі Чжан Канкан відтворюють конфлікт між чуттєвим 

досвідом «нової» жінки, яка виборює право на приватний простір, та 

стереотипним мисленням постмаоїстської спільноти. Обидва типи нарації 

моделюють роздвоєння жіночої психіки: між свободою самовираження й 

упередженнями колективної моралі, між прийняттям фемінної емотивності та 

участю в «маскараді прагматизму». 

У 1980-ті – 1990-ті роки письменники-чоловіки (насамперед Чжан Сяньлян, 

Цзя Пінва, Мо Янь) руйнують канони асексуального моделювання літературних 

героїв, реставруючи фемінінні принади жіночого тіла. Культурно-символічна та 

натуралістична тілесність стає означником архетипного образу ідеальної жінки 
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(Велика Матір, милосердна бодгисатва). Так формується «зовнішня» чоловіча 

концепція жіночої тілесності, яка відображає гетеросексуальну норму 

міжстатевих стосунків, засновану на традиційній системі цінностей. 

«Внутрішній» жіночий погляд на власне тіло формується у творчості Тє Нін 

і Ван Аньї під впливом західних теорій психоаналізу та фемінізму. Жіноча 

тілесність концептуалізується у соціально-культурній та психофізіологічній 

площинах. Авторки розхитують традиційні моделі негативної / брудної тілесності, 

наділяючи її позитивним і духовно наснаженим сенсом. Мисткині вдаються до 

різних прийомів художнього зображення тіла: реінтерпретація традиційних 

символів, метафоризація мотиву божевілля, маскарадна образність, індивідуальна 

проекція інь/ян-метаморфоз, образно-символічний синтез внутрішньої тілесності 

та інь-маркованого пейзажу тощо. «Позитивний комплекс материнства» набуває 

сенсу жіночого самовираження та моральної самореабілітації.  

Проблеми ґендерної ідентичності в жіночій прозі 1990-х років постають у 

контексті соціально-політичної ситуації, що спричинила катастрофічну кризу 

ідентичності (національної, культурної, особистої) в китайському соціумі. 

Реалізація жіночого досвіду та індивідуальної системи цінностей у розв’язанні 

цієї проблеми стали основою практик «індивідуалізованого письма». 

Найяскравіше вони представлені творчістю Чень Жань та Лінь Бай.  

Основною особливістю жіночого «індивідуалізованого письма» є 

унікальність авторського самовираження, а саме: спогади як стратегія мислення, 

емотивне поєднання минулого і майбутнього, дійсності та фантазій, явного і 

таємного (Лінь Бай), руйнація стереотипних очікувань реципієнта, порушення 

системності художнього тексту, реалізація засад «трансґендерної свідомості» 

(Чень Жань) тощо. 

Криза ґендерної ідентичності провокує письменниць шукати моделі 

альтернативного самоусвідомлення за межами гетеросексуальної норми, що 

виражається в осмисленні феномену сестринства / лесбійства та психічних 

комплексів, котрі відображають стосунки «батько − донька». У прозі Чень Жань 
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та Лінь Бай спростовується мізогінна система конструювання ґендерної 

ідентичності; визнається єднання жінок (духовне та тілесне) як несвідоме 

прагнення рівноваги і задоволення, а також – сестринська спільнота 

сакралізується як така, що містить потенціал позитивного самовизначення жінки.  

Ідентичність героїнь Чень Жань складається як реакція на дії тиранічного 

«батька» − втілення патріархатного символічного порядку. Формується жіноча 

релятивна ідентичність, яка виражається через травматичний досвід доньки. 

Реваншистська модель поведінки героїнь («амазонка в обладунках») постає 

способом подолання навіяної неповноцінності, а імітативна «відьмацька» 

ідентичність є проявом жіночого спротиву й самоповаги. Дія комплексу Електри 

та пуелли знецінює духовний потенціал жінки і нівелює її ідентичність 

(індивідуальну й ґендерну). Екзистенційного сенсу, пов’язаного із особистісним 

становленням жінки, набуває самотність, що й визначає «нову» ідентичність 

жінки.  
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РОЗДІЛ 4 

РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФІВ ТА ІСТОРІЇ У ЖІНОЧОМУ ДИСКУРСІ  

 

4.1. Ревізія міфів із погляду жіночої культури 

 

Історик культури та дослідник поетики міфу Є. Мелетинський констатує 

активні процеси реінтерпретації міфу у світовій духовній культурі ХХ ст. У 

літературному мейнстримі вони спричинюються карколомними досягненнями 

технічного прогресу та загальним «розчаруванням у раціональній філософії, в 

еволюціонізмі, у прямолінійних “просвітницьких” сподіваннях» [174]. У жіночій 

літературі, яка чимдалі наполегливіше заявляє про себе як альтернатива 

«чоловічому» канону, з’являється власна мотивація переосмислення міфів із 

погляду жіночої культури. Г. Улюра обґрунтовано пов’язує ці процеси із пошуком 

письменницями «своєї» мови та формуванням уявлень про традицію жіночої 

літератури [237, с. 370]. Критично осмисливши ідеї російського культуролога 

В. Іваницького [74; 75] про розбіжність жіночої і чоловічої культури як 

відмінність між обрядовою та побутовою мовою, Г. Улюра визначає три сталі 

рецептивні тенденції жіночих текстуальних практик: «плідна увага жіночої прози 

до “низьких” жанрів (сюди належить і концентрація на міфологічних сюжетах − 

Н.І.), репрезентація колективного акту з амбівалентним ставленням до авторства і 

культурологічна близькість жінки-прозаїка до містично-магічних практик 

(точніше, до відповідних репрезентацій)» [237, с. 390]. Ці міркування дають 

дослідниці підстави зробити важливі висновки про залучення до літературного 

виробництва «непривілейованих суб’єктів» на тлі руйнації «великих ідей» та 

знищення ґранднаративу, а також про розмивання меж індивідуально-авторського 

і колективного (але ґендерно маркованого) «міфічного» простору та сприйняття 

мисткинь як «носійок таємничого знання». Отже, трансформація міфів у жіночій 

літературі виражається насамперед у способах репрезентації жіночого досвіду в 

міфологічному дискурсі. 
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4.1.1. Реміфологізація в літературі ХХ ст.:  

витоки, стратегії 

 

У сучасному науковому просторі не існує (та й не може існувати) 

універсального визначення міфу. М. Еліаде відносить його до надзвичайно 

складних реалій культури, яку можна інтерпретувати у численних 

взаємодоповнювальних аспектах [282, с. 15]. У нашому дослідженні візьмемо за 

основу розуміння міфу Є. Мелетинським як «найдавнішого способу 

концептуалізації навколишньої дійсності та людської сутності», на основі якого 

первісна модель світу розгортається у формі оповіді [174]. Міф складається у 

вигляді космосу (упорядкування безладу), який протистоїть хаосу; він також є 

моделлю колективу, в якій асимільоване особистісне начало. Визначальною 

особливістю міфу є його синкретизм, тобто нерозчленованість художньої та 

аналітичної, оповідної та ритуальної складових [219, с. 222]. Водночас міф є 

формою свідомості й буття [159, с. 25], відображенням світогляду та мислення 

первісної спільноти. Міфологічне мислення «дифузне» (Є. Мелетинський), тобто 

таке, що нечітко розділяє суб’єкт і об’єкт, матеріальне та ідеальне, речі та 

атрибути, просторові та часові відношення [176, с. 165], а також континуально-

циклічне та ізоморфне [160, с. 58]. Із розвитком цивілізації міфологічне 

мислення (свідомість) витісняється логіко-словесним, однак у царині літератури 

та мистецтва поетичне міфологічне мислення залишається значущим [160, с. 59]. 

Міфологічний спадок по-різному взаємодіяв із літературою упродовж 

історії її розвитку, переживаючи явища деміфологізації (витіснення міфу) та 

реміфологізації. Термін «реміфологізація» вводить до наукового обігу 

Є. Мелетинський, пояснюючи його як процес відродження міфу (здебільшого в 

літературі ХХ ст.). Основними аспектами цього процесу є визнання міфу «вічно 

живим началом», виділення у міфі його зв’язку з ритуалом та концепцією вічного 

повторення, зближення міфу з ідеологією, психологією та мистецтвом [176, с. 28]. 

У літературі реміфологізація виявляється у різних формах модифікацій міфічних 
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образів і сюжетів. На позначення особливостей процесу взаємодії міфу і 

літературного твору використовується ціла низка термінів: «міфологізм» 

(Є. Мелетинський, Ю. Лотман, Б. Успенський), «міфотворчість» (Г. Грабович, 

Є. Мелетинський, Д. Наливайко та ін.), «новий міф» (Р. Барт, В. Халізєв), 

«міфоцентризм» (А. Козлов), «міфореставрація» (С. Тєлєгін) та ін. Ми 

зупинимося на терміні «міфотворчість», який характеризується досить широким 

інтерпретаційним полем. Г. Токарєва окреслює кілька наукових стратегій його 

визначення, а саме: максимальне розширення процесу міфотворчості до будь-

якого сучасного звернення до міфу, розділення свідомого і несвідомого у процесі 

реміфологізації, акцентування індивідуального й колективного характеру 

творення нових міфів, розмежування літературної міфотворчості та 

«міфоподібних» явищ у колективній свідомості соціуму тощо [230]. Актуальною 

для нашого дослідження є літературна міфотворчість, під якою будемо розуміти 

індивідуально-авторське напластування смислів на міфологічну / архетипну 

основу. Ці нові смисли мотивуються конкретними культурно-історичними і 

соціальними умовами та суб’єктивною рецепцією автора [230]. Міфологізм у 

літературі ХХ ст. виявляє «вічні начала, позитивні чи негативні, що проступають 

крізь потік емпіричного побуту та історичних змін» [176, с. 195]. Конкретні 

механізми міфотворчості розкривають сучасні теорії міфу. Коротко звернімося до 

найбільш вагомих для нашого дослідження. 

Відродження міфу як феномена художньої творчості відбувається за доби 

романтизму. Саме у цей час з’являється тенденція свідомого, неформального і 

нетрадиційного використання міфу в художній літературі, яка набуває ознак 

індивідуальної міфотворчості. Водночас висловлюються різноманітні ідеї, що 

пояснюють природу, структуру і функції міфу у зв’язку з різними видами 

мистецтва. Романтична філософія (Г. Гейне, К. Ф. Моріц, брати Шлегелі, 

В.-Ф.-Й. Шеллінґ та ін.) розглядає міфологію як естетичний феномен, модель 

художньої творчості із символічним змістом [175, с. 12] Зокрема, Ф. Шеллінґ 

трактує міфологію як теогонічний процес, а також як «необхідну умову і 
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первинний матеріал для будь-якого мистецтва» [277, с. 105]. Останнє, на думку 

філософа, є «зображенням первообразів» [277, с. 86], через нього відбувається 

послідовна еманація абсолютного. Ф. Шеллінґ доходить важливого висновку про 

конструювання міфу за символічним принципом. Міфологічні образи і сюжети як 

символи структурують хаос, вичленовуючи наявні в ньому змісти. Міфологія, 

таким чином, стає джерелом первообразів і водночас – системою символів, що 

характеризуються безкінечністю й універсальністю. Літературі (словесному 

мистецтву) філософ надає першорядного значення, оскільки «божественне знання 

символічно виявилося у світі через мову» [277, с. 186]. Ф. Шелллінґ відстоює ідею 

індивідуальної творчої міфології: «Будь-який великий поет покликаний 

перетворити у дещо цінне ту частину світу, яка йому відкрилася, і з цього 

матеріалу створити власну міфологію» [277, с. 147]. Отже, основним постулатом 

романтичної філософії Ф. Шеллінґа та його послідовників є творення «нової 

міфології», яка повинна виникнути із «глибин духу», тобто з прагнення митців 

синтезувати науку, літературу, релігію та інші вияви сучасного життя [219, с. 227]. 

Наприкінці ХІХ ст. посилюється увага до життєдайного філософського 

первня міфології. Ф. Ніцше, розвиваючи ідею волі до влади, звертається до 

протистояння аполлонівського (раціонального) і діонісійського (інтуїтивного) 

первнів буття. Німецький філософ звертається до міфу як ірраціональної 

субстанції, що ґрунтується на здатності людини до уяви, фантазування. Він 

трансформує міфологему, пов’язану з богом Діонісом, у концепцію домінування 

волі та екстазу над розумом, що породжує нову повноту життя. Ідеї Ф. Ніцше 

вплинули на активізацію міфотворчості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 

оскільки засвідчили загальну зневіру у можливість раціонального упорядкування 

людського буття.  

У цей час у західному суспільстві з’являється неабиякий інтерес до теорій 

глибинного психоаналізу, зосередженого на підсвідомих процесах у структурі 

людської особистості (З. Фройд) та колективу (К. Юнґ). Міфологія тут 

пов’язується із психічною діяльністю людини та генетичною, колективно 



349 

 

 

набутою пам’яттю спільноти. За З. Фройдом, міфи є ілюстраціями глибинних 

психологічних комплексів (зокрема Едипового), вкорінених у первинному 

анімістичному світогляді. Формування цього світогляду у дикунів (а також 

виникнення віри в духів, магії і чаклунства) вчений пов’язує з переживанням 

«усемогутності думок» через дію механізмів проекції: «примітивна людина 

переносить на зовнішній світ структурні умови власної душі»54 [251, с. 385]. Ці 

механізми, за Фройдом, збереглися і в мистецтві, де художні ілюзії митця, 

викликані бажанням, переносяться на реальність (учений припускає, що попервах 

мистецтво переслідувало магічні цілі).   

Швейцарський психолог і культуролог К. Юнґ доповнив психічну 

структуру особистості, розроблену З. Фройдом, найглибшим її рівнем 

колективного несвідомого, тобто вродженою структурою псюхе (гр. psyche – 

«душа»), «яка представляє матрицю та передумову свідомості» [289, с. 130]. Саме 

цей рівень є простором дій спадкових психічних форм – архетипів. Сам термін 

«архетип» набуває у працях К. Юнґа різних дефініцій, зокрема подається як мотив, 

праобраз, тип, «міфотворчий» структурний елемент у несвідомій психіці [287, 

с. 198]. Тобто вчений наближає архетип як результат прояву підсвідомих патернів 

до міфів як результату роботи первісного мислення. Особливу увагу він приділяє 

архетипам, що беруть участь у процесі індивідуації – тінь, аніма (анімус), мудрий 

старець, а також персона і самість; окремі розвідки присвячені архетипам 

матері, дитини, духу, трікстера тощо. 

У спільній розвідці К. Юнґа та К. Кереньї «Вступ до сутності міфології» 

окреслюються два вектори дослідження міфу. Міфологія тут розуміється 

насамперед як сукупність матеріалів, що зберігається традицією з давніх часів і 

міститься у розповідях про богів та героїв (саме ці розповіді автори називають 

«міфологемами» [288, с. 13]). Для давніх народів-міфотворців такий матеріал є 

формою самовираження, мислення і життя [288, с. 15]. Водночас міфологеми 

розглядаються як феномени психічного життя колективу; вони не є остаточно 

сформованими і слугують матеріалом для подальшої творчості. Таким чином, 
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міфологія трактується як «рух цього матеріалу: <…> дещо застигле й мобільне, 

субстанціональне, але не статичне, здатне до трансформацій» [288, с. 13]. Роль 

міфології в художньому процесі К. Юнґ розглядає у контексті подорожі митця до 

«першооснов» і досягнення ним власної цілісності, самості (по суті, це реалізація 

індивідуації55). У творчому процесі гору бере несвідоме, що оприявлює і 

трансформує у свідомості митця «прадавні образи», але згідно з умовами 

історичного часу. Вони своєю чергою набувають у тексті символічного втілення 

(наприклад, Фауст у поемі Ґете – це символ, який виражає прадавній діяльний 

феномен, притаманний німецькій душі). К. Юнґ абсолютно нехтує особистістю 

автора і вважає митця «Колективною Людиною, носієм та образотворцем 

(Gestalter) несвідомо діяльної душі людства» (виділення автора – К. Ю.) [289, 

с. 134]. Отже, міфотворчість, за К. Юнґом, представляється як мимовільне 

виявлення підсвідомих потенцій, тобто «будь-який образ фантазії в індивідуаль-

ному літературному творі, сні, галюцинації тощо виражається міфом» [176, с. 64]. 

Ідеї глибинної психології К. Юнґа, а також антропологічна теорія 

Дж. Фрезера, вплинули на розвиток міфокритики. Ця школа зародилась у Великій 

Британії на початку ХХ ст. як «ритуальна» критика (представники: Е. Чемберс, 

Дж. Уестон, Дж. Харрисон, Ф. Корфорд та ін.) і досягла значного розвитку у 

США. Представник американської школи Н. Фрай розробляє свою архетипну 

модель аналізу літературних текстів, виходячи із внутрішньолітературних законів. 

У праці «Анатомія критики: чотири есеї» («Anatomy of Criticism: Four Essays», 

1957) він відрізняє літературний архетип від антропологічного (за М. Еліаде, 

Дж. Фрезером) та психологічного (за К. Юнґом) начал. Учений висловлює думку, 

що «структурні принципи літератури близько пов’язані з міфологією та 

порівняльною релігією» [248, с. 145], і це забезпечує комунікативну силу 

літератури упродовж віків. Біблійні міфи він вважає основою західної 

ментальності, а символіку Біблії вживає як «граматику літературних архетипів». 

Міф, за Фраєм, − «це мистецтво безумовної метафоричної ідентичності» [248, 

с. 147], це світ, де все потенційно ідентичне – так, ніби міститься всередині 
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єдиного безмежного тіла [248, с. 146]. Вчений виділяє три тенденції організації 

міфів у літературі. Насамперед – це невитіснений міф, який розповідає про богів 

та демонів і має форму двох метафоричних світів: апокаліптичного (бажаного) і 

демонічного (небажаного). Дві інші тенденції відображають процес т. зв. 

«витіснення» міфу. Романтична тенденція проявляється у вигляді стилізації 

«невисловленого міфу» і ґрунтується на людському досвіді. «Реалістична»56 

тенденція лежить в основі іронічної літератури, яка тяжіє до зображення 

демонічного світу міфології. Вчений розширює поняття «міф» як структурний 

«каркас» літератури, що на нього нарощується конкретний матеріал, пов’язаний 

як з історичним, так і особистісним досвідом автора.  

Американські міфокритики вводять до наукового обігу поняття 

«міфопоезія», яке використовують «на позначення усіх жанрів художньої 

творчості, тематично чи структурно пов’язаних із тим чи іншим давнім міфом» 

[219, с. 236]. Цей термін вживає Г. Слокховер в однойменній праці [333] на 

позначення великого корпусу різножанрових художніх творів різних часів, у яких 

простежується спільна міфологічна структура. Похідним від поняття 

«міфопоезія» варто вважати широко вживаний у сучасній науковій практиці 

термін «міфопоетика», який донині не набув універсальної дефініції. 

Є. Мелетинський приділяє особливу увагу поняттю «поетика міфу» у двох його 

значеннях. Перше – специфіка міфу (художня форма, конкретно-чуттєвий спосіб 

узагальнення) в аспекті передісторії літератури. Друге − синонімічне до понять 

«поетика міфотворчості» та «поетика міфологізування», які пов’язані зі свідомим 

зверненням до міфології письменників ХХ ст. як до «інструмента художньої 

організації матеріалу» [176, с. 7]. Учений розсуває межі поняття «міфотворчість» 

від панміфологізму в літературі до художньо-естетичної цінності самого 

художнього твору, що апелює до письменницької рецепції та дискурсивних 

практик його творчості в цілому.  

У сучасній гуманітаристиці міфопоетика розглядається як творча система 

(предмет вивчення літературознавства), а також як дослідницький метод аналізу 



352 

 

 

текстів, що містять міфологічні елементи. О. Кобзар, проаналізувавши погляди 

деяких українських та зарубіжних дослідників (Н. Осипова, О. Корнієнко, 

Д. Пашинін, А. Киченко), пропонує синтезовану дефініцію міфопоетики як 

творчої системи, що «ґрунтується на художньо мотивованому зверненні до 

традиційних міфологічних схем, моделей, сюжетів та образів, до поетики 

архаїчного міфу та ритуалу» [122, с. 135]. Ця система включає у себе як особисте 

світосприйняття митця та його манеру художнього осмислення і моделювання 

міфологічного матеріалу, так і загальні принципи перекодування міфу за 

законами поетичної творчості. Таке визначення цілком відповідає завданням 

нашого дослідження, оскільки враховує як особливості (світоглядні, поетикальні, 

системні) висхідного матеріалу (міфу), так і художні настанови та стратегії 

окремих авторів, що виявляються у процесі сучасної міфотворчості. Поняття 

«міфопоетика» та «міфотворчість» загалом означають нарощування нових сенсів 

на «архетипну решітку» [230], зумовлених сукупністю культурно-історичних 

умов та  індивідуально-авторською рецепцією. Різницю вбачаємо у тому, що у 

міфопоетиці однаково активізуються як змістовий, так і формальний первні, тоді 

як міфотворчість більшою мірою зосереджена на процесі творення смислів. 

Зрештою, міфопоетика як метод дослідження націлена на виявлення особливостей 

рецепції, трансформації та розвитку міфологічних елементів у сюжетно-

образному матеріалі літературного твору. 

Звертаючись до міфотворчості ХХ ст., не можна оминути увагою концепції 

міфу, що виникли на теренах структуралізму. Засновник структурної антропології 

К. Леві-Стросс розглядає міфологію у зв’язку із мисленням та мовою. Він вважає, 

що міфи виражають не приховані комплекси і колективні архетипи, а первинну 

безсвідому інтелектуальну структуру, що лежить в основі міфологічного 

мислення. Вчений доводить, що таке мислення має свою логіку і працює за 

принципом бриколажу (bricolage), тобто спирається на раніше сформовану 

мережу уявлень і видозмінює їх, витворюючи через низку трансформацій нову 

систему значень. К. Леві-Стросс називає міфологію «інтелектуальним 
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бриколажем» [151, с. 126]. У статті про сонет Ш. Бодлера «Кішки», написаній у 

співавторстві з Р. Якобсоном [189], К. Леві-Стросс наближає міф до красного 

письменства: «міфи – це не тільки певні концептуальні впорядкованості; це також 

і твори мистецтва, які викликають у слухачів <…> глибокі естетичні емоції» [291, 

с. 231]. У поезії Ш. Бодлера вчений виділяє первинну структуру та образи 

міфологічного типу. Він аналізує текст як сукупність повторюваних елементів 

оповіді, що означуються термінами «базових опозицій»: тварина / людина, 

чоловік / жінка, кохання / наука, індивідум / натовп, поет / Всесвіт. Так К. Леві-

Стросс показує дію «логіки» міфологічного мислення у французькій поезії ХІХ ст. 

Міф як комунікативну систему розглядає у своїх дослідженнях інший 

французький структураліст – Р. Барт. Для нього міф є не ідеєю чи концептом, а 

способом означування, тобто словом в особливій ситуації вживання [9, с. 72]. 

Аналізуючи сучасні політичні міфи, Р. Барт доходить висновку, що міфологія не є 

статичною системою, «вічних» міфів не існує. Таким чином, сутність міфу 

визначається його історичною мотивацією: «міф – це слово, вибране історією» [9, 

с. 73]. Р. Барт вважає, що саме сучасність є «привілейованим полем для 

міфологізування», маючи на увазі процес творення політичних міфів. У теорії 

Барта міф із знаряддя первісного образного мислення перетворюється на 

інструмент політичної сугестії. Є. Мелетинський називає аналізовані Р. Бартом 

політичні міфи штучними і такими, що мають лише формальну подібність до 

архаїчної міфології [176, с. 88]. Однак Р. Барт показує зв’язок міфу як семіотичної 

системи із процесом «натуралізації» ідеології, що проливає світло на особливості 

активного переосмислення архаїчних міфів із позицій фемінізму. 

Тенденція переосмислення національних міфів з’являється у жіночій 

літературі (як західній, так і китайській) у другій половині ХХ ст. Підґрунтя і 

завдання цього переосмислення слід шукати у феміністичних теоріях, які 

прагнули очистити культуру від викривлених концепцій «жіночого». Передусім 

розвивається думка про залежність укладачів міфів від патріархатного світогляду, 

внаслідок чого стійкі міфологічні конструкції сприяють укріпленню 
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андроцентричної реальності [115, с. 547]. Таким чином, усі архетипні образи та 

символи національної міфології відображають колективне чоловіче несвідоме (а в 

канонізованих літературних обробках – чоловічу свідомість). К. Міллет говорить 

про те, що в умовах патріархату жінка позбавлена можливості творити символи 

на власне позначення [178]. Інші феміністки (зокрема М. Дейлі) стверджують, що 

жінки були позбавлені свого «божественного імені», і закликають мисткинь 

виявляти слова / символи з жіночого минулого і повертати їх до життя як засіб 

досягнення влади [227, с. 189]. Отже, метою переписування міфів є набуття 

жінкою «влади над словами й символами» та нове усвідомлення жінкою її ж 

природи [115, с. 547].  

Далі спростовується теза про те, що міфи відображають уявлення про 

«жіночість», – натомість визнається, що міфи породжують таке уявлення. Це 

засвідчує і процес чоловічого переосмислення міфів, коли останні стають засобом 

вираження «художньо-естетичних, релігійних, моральних, філософських ідей» 

[117, с. 46]. Ідеться про теорії виникнення і занепаду первинного матріархату з 

культом жіночого божества − Великої Богині (або Великої Матері), описаної у 

працях Е. Ноймана, Р. Грейвса, А. Еванса, Дж. Фрезера та ін. Британська 

дослідниця Д. Перкісс критикує ці теорії як такі, що обґрунтовують 

закономірність виникнення патріархату, а також відмежовують жінку від 

цивілізації та літератури [190, с. 568, 570]. Серед іншого вона звинувачує 

британського поета-міфолога Р. Грейвса в тім, що у праці «Біла Богиня» (1948) 

він позбавляє жінку можливості бути поетом і відводить їй допоміжні ролі: «Муза 

Грейвса може писати, може пожирати своїх дітей, але ніколи не вийде за межі 

чоловічого дискурсу» [190, с. 568]. Висновки Д. Перкісс видаються дещо 

спрощеними, оскільки Р. Грейвс створює універсальний мономіф Білої Богині, 

подаючи сукупність її іпостасей у процесі історичних змін (тобто роль Музи 

осмислюється неоднозначною). Крім того, праця Р. Грейвса акумулює широкий 

міфологічний, поетичний та етнографічний матеріал, а також розвідки з історії 

матріархату, жіночих культів та ритуалів І. Бахофена, Р. Бриффо, Дж. Фрезера, 
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Дж. Харрисон, А. Б. Кука, Ф. М. Корнфорда та ін. [226, с. 580]. Хоча все це 

аналізується в руслі, далекому від завдань фемінізму (у цьому Д. Перкісс має 

рацію), проте формує основу для реінтерпретації та розгортання смислів міфів 

про богинь із погляду жінок. Таке переписування міфів має можливість не лише 

змінювати окремих персонажів та моделі поведінки, а й подальшу долю міфу: 

його місце в літературі та уявлення про його природу [190, с. 571].  

Увагу мисткинь у міфах природно привертають жіночі образи, які 

осмислюються по-різному. Так, Дж. Капуті, К. П. Крайс, М. Дейлі та інші 

культивують образ Великої Богині як втілення жіночої позитивної волі, а також 

наділяють жіночу словесну творчість магічним / ритуальним змістом. Міф, на 

їхній погляд, – це «мовна конструкція, наділена властивістю змінювати стан 

об’єкта (чи суб’єкта)» [115, с. 547]. Ці авторки не заперечують здібностей жінки 

як носія таємного знання і розглядають цей феномен у позитивному ключі. 

Натомість Д. Перкісс та Д. Харравей вбачають у культі Великої Богині чоловічу 

концепцію «фемінності», що підкреслює «іншість» жіночої природи (втілення 

темної сторони людської психіки і того ж самого таємного знання). Таким чином, 

вони заперечують можливість реконструювати первинну жіночу культуру через 

мономіф Великої Богині. Однак суперечливі погляди феміністок сходяться у 

визнанні того, що в цілому патріархатні міфи (разом із літературними обробками) 

закріплюють асиметрію ґендерної реальності і спотворюють образи сильних 

норовливих богинь негативною символізацією, або ж відтісняють їх на вторинні 

позиції (після божеств-чоловіків)57. Тому, переписуючи міфи, автори-жінки часто 

переносять увагу з чоловічих образів на жіночі, перекодовуючи негативних 

героїнь на позитивні. Жіночі тексти, таким чином, «не лише відображають реалії 

та досвід життя, але й дають позитивні зразки поведінки» [190, с. 567]. 
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4.1.2. Жіночі інтерпретації міфу про Нюйва 

 

Китайська міфологія – це складне і суперечливе поєднанням кількох 

міфологічних систем: давньокитайської, даоської, буддійської та пізньої народної 

міфології. Прикметно, що значний пласт ранніх анімалістичних пов’язаний із 

жіночими божествами, які попервах розумілись як матері сил і явищ природи. За 

даними Е. Яншиної, традиція знала імена Матері Хмар (Юньму, 云母), Матері 

Сходу (Дунму, 东母 ), Матері Заходу (Сіму, 西母 ), Матері-Володарки Заходу 

(Сіванму, 西王母), Жінки Ва (Нюйва, 女娲), Прародительки-Змії (Шеу, 蛇巫), 

Прародительки Світла (Уян, 巫阳 ), богині Сіхе (羲和 ), яка народила Сонце, 

богиня місяця Чансі (常羲, або Чан’е, 嫦娥) [293, с. 66] та ін. Ці божества, за 

слушним зауваженням дослідниці, не лише відображають уявлення про жінок як 

прародительок людської спільноти, але й таких, що забезпечують відтворення 

всього живого. Однак сильна патріархатна традиція, втілена у конфуціанській 

евгемеризації міфічних персонажів, призвела до переосмислення характеру 

жіночих божеств і перетворення їх на богів-чоловіків [293, с. 66–68]. Такі 

міркування, підкріплені прикладами чоловічо-жіночих трансформацій Ґуаньїнь 

(观音) та Дяньму (电母), дали підстави українській дослідниці Ю. Мединській 

зробити висновок про плинність меж фемінного і маскулінного первнів у 

китайській міфології та визначити формулу міфологічних трансформацій як 

ґендерну інверсію: жіноче ↔ чоловіче [173, с. 115]. Однак такий висновок не 

вповні переконливий, адже конфуціанське переосмислення міфів було спрямоване 

не на витіснення жіночих міфологем, а на їх узгодження з головним принципом 

конфуціанства – культом предків (а також культом роду) через «виправлення 

імен» [120, с. 104–106], тобто необхідністю правильно вибудовувати поняття / 

«імена», щоб з їхньою допомогою самовдосконалюватись і керувати державою 

(про це йдеться в «Луньюї» [458, с. 230–232]). Отже, жіночі та чоловічі божества 

мали посісти «правильні» позиції у клановій ієрархії, тому ґендерна інверсія не 
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набуває послідовного і закономірного характеру, а стосується лише окремих 

божеств за принципом функціонування (наприклад, богиня Сіхе перетворюється 

на астрономів Сі та Хе при дворі імператора Яо). Оскільки в конфуціанстві жінка 

могла здобути повагу як дружина і матір, то ці ролі схвалюються в міфології [223, 

с. 304]. Самотні богині-матері зазвичай не замінюються, а дістають чоловіків і 

стають першопредками у парі (наприклад, Сіванму і Дунванґун, Нюйва і Фусі). 

Окрім того, ґендерна трансформація не набуває значення мотиву у сюжетній 

структурі міфу (героїня не перетворюється на чоловіка внаслідок дії сакральних 

сил / законів). Конфуціанські варіанти міфів (як складова офіційної ідеології!) 

фіксують нову систему «імен» і значень, де статус жінки-богині відображає 

становище земної жінки в реальності патріархатного суспільства.  

Звичайно, пантеон жіночих божеств китайської міфології не обмежується 

архаїчним пластом. Чимало героїнь з’являються у пізні часи внаслідок 

конфуціанської міфологізації історичних чи напівісторичних осіб (скажімо, Баосі 

褒姒, Мулань, 木兰, Матір філософа Менцзи, 孟母, Менцзяннюй, 孟姜女 та ін.) 

[225, с. 304], поповнення даоського пантеону безсмертними феями сяньнюй (仙女) 

– Хе Сяньгу (何仙姑 – жінка з Восьми безсмертних) – що в народній традиції 

злилися з архаїчними образами повелительок стихій та чарівних дружин 

(приміром, фея ріки Ло, 洛神, Небесна Ткаля, 织女) [120, c. 184] та ін. Ми не 

спинятимемось на цих образах, оскільки більшість з них або відсутні, або лише 

побіжно / асоціативно трапляються у сучасних жіночих текстах. Натомість досить 

глибокому переосмисленню піддаються два архаїчні образи – Нюйва і Чан’е. 

Нюйва – один із найпотужніших і найскладніших жіночих образів 

давньокитайської міфології. Він пов’язаний із низкою міфологем, основні з яких – 

«богиня-мати, першопредок людського роду», «жінка-деміург, що ремонтує небо». 

1.  Нюйва як першопредок – зооантропоморфна істота, що має голову 

людини і тіло змії (відлуння тотемізму). Вона зліпила людей спочатку із жовтої 

глини – багатих, знатних та вчених, а потім, натомившись, занурюючи мотузку у 
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звичайну глину, зробила решту – бідний та упосліджений люд [293, с. 126; 286, 

с. 48–49]. У пізньочжоуському Китаї (бл. 770–256 рр. до н. е.) Нюйва набуває 

статусу першопредка усього людського роду [22, с. 385]. Це дає підстави 

дослідникам припускати, що міф відображає матріархатні традиції [30, с. 235]. На 

користь цього свідчить і досить переконлива сучасна версія, що Нюйва із глини 

зліпила жінок, і лише потім за допомогою мотузки та музичного інструмента шен 

(笙 ) виманила з неба чоловіків [29, с. 109–112]. У пізніх конфуціанських та 

даоських інтерпретаціях Нюйва поєднується з богом Фусі (伏羲) як братом чи 

чоловіком – це знаменує зникнення матрилінійних форм родинності [293, с. 125]. 

Нюйва встановила для людей форму шлюбу і стала першою свахою та божеством, 

що дарує дітей [293, с. 123–124; 286, с. 49]. 

2.  Нюйва як деміург після всесвітнього потопу (у текстах «Лєцзи» та «Лунь 

хен» Ван Чуна [293, с. 130; 286, с. 50–60] – скоєного битвою духа води Ґунґуна, 共

工, та духа вогню Чжужуна, 祝融) залатала небо розплавленим камінням п’яти 

кольорів, відрубала ноги велетенській черепасі та підперла ними полюси неба, 

вбила Чорного дракона і встановила мир у Цзічжоу58 [245, с. 111]. Це даоський 

варіант прадавнього міфу; і таких варіантів існує чимало. Важливо, що Нюйва 

стає центральним жіночим божеством космогонічних міфів і за ханьської доби (у 

ІІ ст. до н.е.) зараховується до найповажніших конфуціанських предків. 

Міфологему «богині-першопредка», котра створила людей, переосмислює 

Чень Жань у повісті «Клапоть паперу» (《纸片儿》). Авторка звертається до 

прийому нашарування кодів і створює амбівалентну систему символів, що 

передає невпевненість / напруження буття сучасної жінки. У центрі повісті – 

образ хворобливої, слабкої, замкненої у собі дівчини на ім’я Чжипяньер (дослівно 

– «клапоть аперу»). В контекстуальному просторі це ім’я відображає фізичну 

природу героїні – тонку і вразливу. З погляду традиційного даосизму чистий 

аркуш паперу означає «одухотворену порожнечу» (зокрема у принципах 

живопису) [200, с. 220]. Згідно з феміністичною концепцєю С. Губар, образ 
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«чистої сторінки» свідчить про жіночу ідентичність (включаючи і творчу) у 

патріархатному суспільстві як «порожнечу і пасивність», водночас символізуючи 

«акт жіночої непокори» через мовчання [308, с. 265]. Останнє значення 

підсилюється відмовою героїні говорити (її тривалий час вважають німою). Своїм 

мовчанням Чжипяньер свідомо відмежовується від жорстокого і цинічного 

зовнішнього світу (родина і сільська спільнота) і поринає у внутрішній світ 

власних фантазій. Саме тут натуралізується мотив «виліплювання людей» – 

дівчина часто виліплює із червоної глини дивовижні фігурки людей та химерні 

будинки. Прикметно, що Чжипяньер, яка ніколи не бачила оголених людей (окрім 

себе самої), точно відтворює фізіологічні особливості людського тіла, до того ж, 

робить гіпертрофовано великими статеві органи. Цей феномен набуває сенсу 

іманентних «таємних знань» жінки, вірогідно, успадкованих від першопредка 

Нюйва, а також виявляє зв’язок із давніми ритуалами, пов’язаними з культом 

плодючості (за даними Б. Ріфтіна, великі дітородні органи у ритуальних фігурок 

подружньої пари імітують їхнє поєднання та символізують родючість [197, 

с. 232]). Отже, письменниця проектує символічні властивості могутньої Богині-

Матері на образ слабкої героїні. Тема двійництва (Нюйва – Чжипяньер) набуває 

імітативного характеру: героїня наближається до божества лише під час гри. 

Ситуація змінюється, коли у Чжипяньер зав’язуються стосунки з одноногим 

хлопцем Уке (乌克, дослівний переклад – «ворон здобуває перемогу» [384, с. 2147, 

1179]). Авторка у наївно-піднесено змальовує їхнє побачення: 在幽静荒凉的林子

里，两个人一直沉溺在超感觉的快乐中，沉溺在没有经验的慌乱与兴奋中。У 

тихому і глухому лісі двоє людей занурились у надчуттєву радість, у незнане 

раніше сум’яття та піднесення [359]. Особливості цих взаємин − у синтезі 

стосунків «брат – сестра» і «чоловік – дружина» (очевидна паралель зі стосунками 

Нюйва і Фусі). Фізичні вади героїв (каліцтво Уке і хвороблива худорлявість 

Чжипяньер) тільки увиразнюють їхнє душевне та психологічне єднання. На цій 

основі вибудовується нова парадигма характеристик маскулінності й фемінності, 
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що виключають відносини влади і покори, а саме: слабкість − опора, 

чутливість − розуміння, витонченість − турбота тощо. Замкнений світ героїв 

виражає повну гармонію. У цьому контексті переосмислюються творчі потенції 

героїні, що корелюють із міфологемою «деміурга». Авторка створює ефект 

оживлення «чудернацького світу із глини», що виліпила Чжипяньер: чоловічі 

фігурки виявляються зменшеною копією Уке. Здатність жінки народжувати життя 

(тут – символічна) трактується як її спроможність змінювати природу людей, 

творити світ нових стосунків. 

Розв’язка оповідання трагічна. Вона вибудовується на витісненні мотивів 

міфу про Нюйва фольклорно-романними мотивами протистояння сакрально-

демонічних сил, персоніфікованих в образі тварин – котів і мишей (до прикладу, 

сюжет авантюрно-героїчного роману Ши Юйкуня 石玉崑 , «Троє хоробрих і 

п’ятеро справедливих», 《三侠五义》(1879)  ґрунтується на народній оповідці 

про боротьбу небесного кота з п’ятьма мишами-перевертнями). В оповіданні Чень 

Жань демонічні сили втілюються у щурах (水耗子), які виходять із ріки під час 

повені, чинять збитки і несуть загрозу селянам. Для боротьби з ними дід 

Чжипяньер вигодовує «військо котів» і сам часто виступає у ролі їхнього 

«ватажка». Цього персонажа авторка малює втіленням абсолютного зла 

(подібного до Чорного дракона у міфі про Нюйва), дії якого призводять до хаосу і 

смерті. Безсумнівно, дід репрезентує безкомпромісну патріархатну владу і 

жорстокі методи її встановлення. Він убиває беззахисного Уке, запобігаючи 

розвитку його стосунків з онукою. Старий натравляє на хлопця своє «військо», і в 

такий спосіб руйнує новостворений світ дівчини. Самотня Чжипяньер втрачає 

внутрішні потенції, що пов’язували її з образом Нюйва. Героїня не здатна 

протистояти силі і назавжди залишається жертвою.  

У фіналі Чень Жань не відступає від методу перекодування символів. Зграя 

щурів як демонічна сила водночас набуває значення помсти і встановлення 

справедливості. Тварини виходять із ріки і жорстоко загризають усіх котів та 
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самого діда. Цей мотив прочитується і в жіночому дискурсі. За даними 

Ч. Уільямса, давні китайці вірили, що щури навесні можуть перетворюватись на 

дівчат і повертатись до тваринної подоби восьмого місяця за традиційним 

календарем [236, с. 246]. Отже, правомірно припустити, що Чень Жань у такий 

спосіб персоніфікує жіночу істерію (у розумінні Л. Іріґарай) як протестну дію 

містичних жіночих сил, у результаті чого наступає не гармонізація світу (як у міфі 

про Нюйва), а остаточне спустошення. Авторка дуже влучно передає цей стан 

через монохромний пейзаж: 当白茫茫的雪片覆盖镇子的时候，镇子里好像空荡荡

的什么都不存在，显得荒凉而孤独。当那些白雪在阳光下流成泥汤时，整个镇子

看上去龌龊、肮脏 又丑陋。Коли безмежно біла пелена снігу накривала село, воно 

здавалося спустошеним і безлюдним, ніби там усе вимерло. А коли сніг під 

променями сонця перетворювався на багнюку, село набувало брудного, жахливого 

і потворного вигляду [359]. Цей пейзаж цілковито відтворює душевний стан 

Чжипяньер – остаточну втрату творчої подоби Нюйва. «Клапоть паперу» 

закріплює ідентичність героїні як «порожнечу і пасивність»: вона мовчить і вже 

не ліпить глиняні фігурки. Її вуста шепочуть, мов закляття, єдине слово: 荒漠 ，

荒漠……荒漠…… Пустеля, пустеля… пустеля…[359]. 

В іншому ключі осмислює міфологему «богині-матері» Бі Шумінь. 

Китайські літературознавці вивчають її тексти переважно в руслі архетипного 

аналізу, що провокує до тенденційних висновків. Так, професор Лу Хайїн 

говорить, що образи матері у прозі Бі Шумінь є варіативним втіленням 

культурного архетипу Нюйва, тобто «найбільш природного, первинного і 

величного образу Матері людства» [449]. Утім текстовий аналіз показує, що 

міфологема «богині-матері» є лише формою (за Р. Бартом) у творах Бі Шумінь, 

яку вона наповнює специфічним жіночим досвідом. Пафосне звеличення 

материнства поступається місцем відвертій розповіді про втаємничений і часом 

трагічний тілесний досвід народження нового життя.  
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Повість Бі Шумінь «Безперервність народження» (《生生不已》 , 1995) 

ґрунтується на ідеї материнства як тілесного зв’язку мати – донька, 

спроектованими на репродуктивні спроможності жінки. Головна героїня твору 

Цяо Сяньчжу ( 乔 先 竹 , дослівно «бамбук величних предків») асоціативно 

пов’язана з Нюйва через актуалізацію символічного значення ієрогліфа 先  – 

«предки, старше покоління» [384, с. 2206]. Природу і сутність материнства вона 

осмислює після втрати своєї доньки Цзян Сяотянь ( 姜小甜 ), яка помирає 

внаслідок страшної хвороби. В останні хвилини дівчинка вражає батьків своїм 

докором, що ті завжди мріяли про сина, а отже, її смерть дасть можливість матері 

народити хлопчика. Авторка вводить мотив жіночої / материнської провини, 

актуальної для Китаю у зв’язку з демографічною політикою однієї дитини в сім’ї. 

Душевні муки Цяо Сяньчжу, яка не встигла сказати доньці про свою любов, 

надають непідробно високої цінності жіночим взаєминам у родині. Героїня 

відчуває тілесний / емоційний зв’язок зі своєю дитиною і прагне «повернути» її, 

народивши знову. Так реалізується позачасова функція материнства (найближча 

до міфологічної) – забезпечення неперервності народження нового життя, 

взаємозамінності процесів життя і смерті. 

Бі Шумінь здебільшого зображає материнство як біологічний процес і як 

природні надможливості жіночого тіла. Виношуючи дитину, героїня 

відроджується сама, набуває неймовірної сили і волі, яким підкоряються чоловіча 

логіка та раціоналізм. Цяо Сяньчжу повторює:  我一定要再生一个孩子。这是我自

己的事，你们别跟我男人商量<…> Я обов’язково повинна ще раз народити 

дитину. Це моя особиста справа, і ви не повинні радитися з моїм чоловіком» 

[341];  <…> 生孩子是女人的专利。 <…> народження дитини – це прерогатива 

жінок [341]. Таким чином, у процесі народження життя авторка відводить 

чоловікам мінімальну примітивну роль, чим руйнує канонізоване конфуціанством 

домінування Фусі над Нюйва. Зрештою Бі Шумінь приділяє виняткову увагу 

детальним описам психофізіологічних станів жінки протягом вагітності та пологів. 
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У такий спосіб вона доводить тезу, висловлену Д. Перкісс: «Тіло часто вказує на 

істину, що лежить за межами культури» [190, с. 574]. Однин із найяскравіших 

описів відтворює процес пологів через синтез жіночого чуттєвого і фахового 

медичного досвіду Бі Шумінь59: 宫缩是一种强制给你的——逼害你的力量，它把

你身体里的一部分调动起来，凶狠地同你的整体对抗。子宫在这种非常时刻，是

君临一切的威王。它不听命于任何人，只服从那个黑暗中的孩子。子宫是女人全

身的叛徒，它独往独来，天马行空。Перейми – це своєрідна примусова сила, що 

руйнує тебе, вона мобілізує частину твого тіла, несамовито опираючись йому 

всьому. Матка у цей надзвичайний момент – могутня владарка, яка керує усім. 

Вона не дослухається нікого, окрім тієї дитини, що перебуває в темряві. Матка 

– це бунтарка жіночого тіла, яка тримається осібно і діє на власний розсуд [341]. 

Персоніфікація жіночого дітородного органа остаточно фіксує домінування 

біологічної концепції материнства. Важливо згадати, що визначення материнства 

через репродуктивні спроможності жінки донині залишається предметом 

запеклих дискусій у західному фемінізмі, де не знаходять спільної думки щодо 

питання: чи відтворення потомства – це джерело жіночої безпорадності, а чи – 

джерело найбільшої жіночої сили? Радикальні та ліберальні феміністки (зокрема 

Дж. Ален, С. Файерстоун та ін.) схиляються до першого твердження, розглядаючи 

дітонародження як біологічну «тиранію» і природну основу залежності жінок від 

чоловіків [241]. Натомість Ф. Бункле дотримується «матріархатного» підходу, за 

якого народження дитини – це джерело притаманної жінці влади. Контроль 

чоловіків над жіночими репродуктивними можливостями оцінюється як 

сублімація їхньої заздрості до «жіночої страхітливої творчої сили». Слушною 

видається позиція Дж. Б. Елштайн, яка критикує ідеї ліберального фемінізму 

(зокрема С. Ф. Епстейн) за намагання спростити «буття матір’ю» до соціальної 

«ролі» нарівні з буттям клерка, вченого тощо. За Дж. Б. Елштайн, «материнство – 

це складна, багатозначна, клопітка і радісна діяльність, яка є водночас і 

біологічною, і природною, і суспільною, і символічною, і емоційною. Воно несе в 
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собі глибоко резонансні емоційні та статеві імперативи» [64, с. 222]. Хоча у 90-ті 

роки ХХ ст. в Китаї активно засвоюються ідеї західного фемінізму, проте вони 

мало стосуються проблем репродуктивності, оскільки державна політика «однієї 

дитини» позитивно абсолютизує цю єдину можливість народити. Тому, на наш 

погляд, думка Дж. Б. Елштайн комплементарна до концепції материнства у 

повісті Бі Шумінь. Біологічні репрезентації архаїчного материнського комплексу 

Нюйва відображають зв’язок жіночого природного, емоційного первня із 

суспільним та символічним. 

В автобіографічній повісті «Камінь для ремонту неба» (《补天石》, 1995) Бі 

Шумінь переосмислює міфологему «богині-захисниці-деміурга» крізь призму 

жіночої дилеми між громадським і приватним, обов’язком і почуттями. Така 

дилема постає із сюжетної лінії твору, що відображає досвід перебування авторки 

у війську під час «культурної революції» (на проблемному рівні – самовизначення 

жінки у маскулінному просторі). Проекція образу Нюйва на головну героїню 

повісті Чжу Дуаньян ( 朱端阳 ) відбувається на трьох рівнях – символічно-

міфологічному, історичному і психологічному. Усі три рівні поєднує топос 

гірського хребта Куньлунь (昆仑山), який подається як: 1) сакральний простір − 

священна гора; 2) чоловічий простір, де присутність жінки є «жартом долі»; 

3) простір випробувань − відрізаний від цивілізації суворий край суцільного снігу.  

У повісті подається умовно чоловічий варіант міфу про Нюйва, вкладений в 

уста командира жіночого загону Юань Чженя (袁镇). Сюжет про латання богинею 

неба доповнюється мотивом жертовності60: вона замішує масу з розплавленого 

каміння власною кров’ю (тому в час ранкової на вечірньої зорі крайнебо стає 

червоним). Юань Чжень вимагає від дівчат, подібно до Нюйва, пожертвувати всім 

заради Батьківщини, і насамперед – своїми почуттями (вибудовується тотожність: 

кров = чуттєвість = жіночність). Трансформація міфу відбувається в 

комуністичному дискурсі маскулінізації жінки: 女兵们 <….>只有一种选择：以最

严格的军规去锻造她们，约束她们，直到她们成为同男性一样英勇无畏的战士！
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У військових-жінок <….> є лише один вибір: через сувору дисципліну 

загартовувати й обмежувати себе, допоки вони не перетворяться на таких 

самих сміливих і відважних воїнів, як чоловіки [340, с. 95]. У цьому контексті 

частково виявляється архетипний образ Мулань – жінки-воїна, яка, перебравшись 

у чоловіка, приймає відповідну систему цінностей і модель поведінки. Втім, 

офіційний / чоловічий імператив формує лише імітативну позицію героїні повісті 

Бі Шумінь – її ж самоусвідомлення та ідентифікація з образом Нюйва 

відбувається шляхом особистих переживань. 

Максимальна концентрація чуттєвого сприйняття світу і себе відбувається 

під час сходження Чжу Дуаньян на найвищий пік гірського хребта Куньлунь. 

Відверте захоплення величчю гірського пейзажу (який тут є втіленням 

сакрального образу рідної землі) виявляє в героїні риси богині-захисниці. Важливо, 

що у досить піднесеній стилістиці цього уривку авторка не використовує 

комуністичні кліше, максимально інтимізуючи переживання героїні. Для неї 

поняття Батьківщина і народ не мають стосунку до абстрактних ідеологічних 

лозунгів, натомість – це тілесно відчута реальність її буття. Тому Чжу Дуаньян 

подумки звертається до близьких і рідних людей: 你们看到我了吗？我是世界上

站得最高的女兵！我在保卫着你们！  Ви бачите мене? Я – жінка-воїн, яка 

стоїть найвище у цьому світі! Я захищаю вас! [340, с. 125]. В образі Чжу 

Дуаньян концентрується фемінна природа Нюйва, знівельована в розповіді Юань 

Чженя (там ґендерний аспект – другорядний). Героїня весь час переймається тим, 

що військова форма стирає ознаки статі. Тому особлива увага приділяється опису 

волосся – єдиного в цьому контексті яскравого атрибута жіночності: 头发，比正

常稍长一点的头发，将无尽的阴柔之美，氤氲在世界屋脊之巅。朱端阳急了。她

有着女孩子中最妖烧的美发。<….> 她一把扯开橡皮筋，黑发象瀑布一样散在腰

间，当它们被山顶的巨风掀起时，该多么象一面美丽的旗！Волосся, трохи 

довше, ніж зазвичай, − і безмежна краса жіночності розквітає на самому 

вершечку Всесвітнього Даху61. Чжу Дуаньян відчула хвилювання. З-поміж усіх 
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дівчат її волосся було найчарівнішим. <….> Вона зняла гумку – і чорне, як 

водоспад, волосся розсипалось до пояса. Коли воно здіймалося подихом вітру, то 

ставало схожим на прапор [340, с. 125]. У багатьох культурах світу волосся 

пов’язують із життєвої силою та енергією, що використовується у чаклунських 

практиках. У китайській традиційній літературі «хмара волосся» є атрибутом 

жіночої краси (хоча символічне навантаження зазвичай переносилося на прикраси 

для зачісок). Волосся Чжу Дуаньян – це втілення жіночності та свободи. На 

користь останнього в описі свідчать символічні образи водоспаду і вітру. Вони у 

поєднанні з топосом священних гір викликають асоціації з давнім китайським 

стилем мислення, життя і творчості фенлю («вітер і потік», 风流), ознаками якого 

були «розкутість поведінки», «збудження внутрішньої свободи» тощо [121, с. 361]. 

Навряд чи Бі Шумінь прагнула актуалізувати глибинні смисли цієї філософії, 

однак ідея внутрішньої свободи як ознаки жіночності розгортається і далі у 

роздумах героїні над проблемою притлумлювання почуттів. 

Приватне життя Чжу Дуаньян, її драматичні стосунки із трьома 

військовослужбовцями виходять за межі міфологем, пов’язаних із Нюйва (попри 

те, що вона – богиня шлюбу, за жодних інтерпретацій вона не є символом 

кохання). Героїня доходить розуміння, що жінка не гідна обирати між почуттями 

та обов’язком: 朱端阳那颗年青的心，却不驯服地抗争着。她觉得种种清规戒

律，象紧身衣一样，束缚得她喘不过气来。什么战士不准谈恋爱！Її молода душа 

несамовито чинить опір. Вона відчуває, що суворі закони, як тісний одяг, не 

дають їй дихати. Як це, військовим заборонено кохати?! [340, с. 140]. Зрештою 

актуалізується тотожність чуттєвість = кров, тобто почуття для героїні є тим 

самим джерелом життя, що і кров у легенді про Нюйва. Отже, на символічному 

рівні жертва богині обертається самотністю героїні.  

Таким чином, міфологеми, пов’язані з образом Нюйва, зберігають у текстах 

Чень Жань і Бі Шумінь свій первинний зв’язок із матріархатом, визнаний у 

загальнонаціональному культурному дискурсі. Сучасне переосмислення образу 
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міфічної прародительки увиразнює її фемінні характеристики, пов’язані з 

позитивним жіночим досвідом материнства і творчості. Архаїчний комплекс 

материнства трактується як природне виявлення можливостей жіночого тіла, 

здатного народити нове життя, змінити природу людини і ціннісну парадигму 

міжстатевих стосунків. Особливого значення набуває процес «безкінечності 

народжень» як безперервності жіночих зв’язків (родинних, соціальних, 

історичних). Специфіка жіночої креативності пов’язується із таємними знаннями 

(фігурки Чжипяньер), емотивністю (кров Нюйва = чуттєвість Чжу Дуаньян), 

внутрішньою свободою (волосся Чжу Дуаньян; спротив містичних сил Чипяньер). 

Таким чином, образ Нюйва демонструє силу і незникомість первинної жіночої 

культури. 

 

4.1.3. Фемінна міфопоетика образу Місячної Діви (Чан’е) 

 

Чан’е – одна з найсуперечливіших богинь китайської міфологічного 

пантеону, яка у різні часи активно осмислювалась у літературному дискурсі. Вона 

– дружина легендарного стрільця Хоу І ( 后羿 ), яка викрала у нього зілля 

безсмертя і втекла на місяць. У різних варіантах міфу Чан’е показана як підступна 

зрадниця, приречена на вічну самотність у місячному палаці [286, с. 157–159]. У 

деяких варіантах вона стає жабою (на ханьських барельєфах місяць містить 

зображення цієї істоти). Отже, з образом богині Чан’е пов’язана міфологема 

«втечі на місяць», заґрунтована у мотиви «зради / втечі» і «покарання / 

самотності». Відповідно, у традиційній літературі образ Чан’е подається як 

негативний. Так, відомий танський поет Лі Шан’їнь (813−858) описує самотність 

богині та її спокуту: 嫦娥应悔偷灵药, / 碧海青天夜夜心。 Напевно, жалкує Чан’е 

про вкрадене зілля безсмертя. / Лазурне море, синє небо і думи щоночі [416, 

с. 1215]. На початку ХХ ст. до сатирично-гротескної переробки міфу береться Лу 

Сінь. У його варіанті «Втечі на місяць» богиня залишається егоїсткою і 

зрадницею, однак автор проблематизує мотив утечі − Чан’е не може витримати 
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нудного і напівголодного життя (Хоу І весь час проводить на полюванні та 

приносить самих лише ворон) [163, с. 341−351]. Тобто, переймаючись «жіночим 

питанням», Лу Сінь пом’якшує провину героїні, за допомогою чого, однак, 

увиразнює шляхетність Хоу І. 

Позитивне переосмислення міфологеми «втечі на місяць» простежується у 

жіночій прозі 1990-х років. Китайські дослідники висловлюють доволі радикальні 

думки про переосмислення образу Чан’е у феміністичному дискурсі [521, с. 104], 

де вона репрезентує можливості непересічної жінки, яка гостро переживає 

упосліджене існування в тіні чоловіка. Важливо, що така мотивація втечі фігурує 

в одному з давніх варіантів міфу, тобто не є результатом сучасних переробок. За 

версією Юань Ке, Чан’е згадала, що була небесною феєю, і зрозуміла: якщо вона 

не повернеться на небо, то завжди буде залежати від чоловіка [286, с. 157]. Вей Їн 

трактує цю ситуацію як конфлікт між прагненням жінки бути вільною та 

реалізовувати свої «ідеали» і необхідністю виконувати ґендерно-рольові приписи 

патріархатної системи. Такий конфлікт, на думку дослідниці, лежить в основі 

багатьох творів сучасних письменниць (насамперед Чень Жань), а їхні героїні 

уподібнюються Чан’е за такими характеристиками, як: 1) індивідуалізм / 

суб’єктність (здатність до активних дій у виборі життєвого сценарію); 

2) бунтарство (здатність заперечувати ґендерні «зразки» і ролі, змодельовані 

патріархатною культурою); 3) самотність/ замкненість (перебування у постійному 

конфлікті із зовнішнім світом, прагнення до ізоляції, усамітнення) [521, с. 105]. 

Висновки Вей Їн, на наш погляд, досить категоричні, оскільки не враховують 

вагань і сум’яття героїнь сучасної жіночої прози, невизначеності їхніх ідеалів та 

прагнень. Однак такі висновки слугують підставою розглядати мотиви «втечі» і 

«самотності» у прозі Тє Нін, Чень Жань, Лінь Бай та інших письменниць як 

переосмислення міфологеми, пов’язаної з образом Чан’е.  

Чень Жань з’ясовує причини втечі своїх героїнь спираючись на жіночий 

досвід, уяву та спосіб репрезентації, що їх Л. Іріґарай визначає так: «“Вона” 

необмежено інша в самій собі. Саме тому її називають дивакуватою, 
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неусвідомленою, рвучкою, непостійною… не кажучи вже про її мову, де вона 

вислизає за всіма напрямами, і “він” уже не здатний уловити жодного значення в 

його когерентності» [112, с. 68]. Як бачимо, жіночі версії втечі Чан’е руйнують 

«жорсткі патерни» і «закостенілі коди» андроцентричної дихотомії «вірність –

 зрада». Героїня повісті Чень Жань «Вип’ємо з минулим» (《与往事干杯》) Сяо 

Мен (肖蒙) залишає свого нареченого Лао Ба (老爸), коли дізнається, що він − син 

чоловіка, який був її першим коханням. У системі цінностей героїні чуттєвий 

досвід, пережитий із батьком нареченого, унеможливлює відвертість і чистоту 

стосунків із самим Лао Ба. Вона зізнається собі: 我在这可怜的男人身上其实只是

在找回另一个男人——那个我无法忘怀的人，那个人秘密地藏在我的潜意识里，

这么多年从不曾离去。而我并不知道这一切，我的理智也决不承认这一切。В 

особі цього нещасного хлопця я насправді повертаю собі іншого чоловіка – того, 

якого не гідна забути. Він таємно ховається у моїй підсвідомості, й упродовж 

багатьох років ніяк не може залишити мене [356, с. 60]. Сяо Мен не має сил 

«викреслити» з пам’яті минулі стосунки, тому не залишає собі вибору. Натомість, 

із погляду нареченого героїні, минуле не має жодного значення, особливо в 

ситуації давнього розриву взаємин із батьком. Тому від’їзд коханої напередодні 

весілля видається йому безглуздим і жорстоким (фактично зрадою). Окрім того, 

Сяо Мен не може залишитися в Австралії, де мешкає Лао Ба, оскільки відчуває, 

що її душа, почуття і доля зосталися в Китаї. Подібними думками переймається й 

інша втікачка − героїня повісті «Немає місця для прощання» Дай Ер. Вона 

залишає свого заможного чоловіка – американця Йохана Джонса, оскільки 

відчуває душевну порожнечу і сприймає життя на чужині як шлях самознищення. 

Подумки героїня вибудовує ланцюжок власних дій та психологічних станій на 

цьому шляху: 挣钱（机械地）—— 疲倦（身心的）—— 性交（以缓解忧虑为目

的的）—— 孤独（病态的）——自杀（解脱地）。Заробляння грошей (механічне) 

– втома (душевна й тілесна) – секс (заради зняття стресу) – самотність 

(хвороблива) – самогубство (звільнення) [357, с. 93]. Мотивація героїнь розкриває 
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домінанти жіночої системи моральних цінностей, глибоко закорінених в 

індивідуальний чуттєвий (а не раціональний / універсальний) досвід. Тому мотив 

«утечі» прочитується як «повернення» і «порятунок». У такий спосіб 

переставляються акценти і в первинному міфі: Чан’е прагне не втекти від Хоу І, а 

повернутись на небо (по суті, «міфологічну батьківщину»); відновити свою 

онтологічну природу богині. 

Важливим мотивом міфу про Чан’е є її переміщення на місяць – місце 

надзвичайної краси, самотності й печалі. У такий спосіб закріплюється первинний 

зв’язок таємної, містичної природи жінки з нічним небесним світилом. Із давніх 

часів і донині архетипний образ місяця в китайській літературі уособлює жіночий 

первень інь, а міфічна героїня Чан’е набуває статусу богині місяця [300, c. 119]. 

Попри негативні конотації постаті Чан’е у конфуціанському каноні, місяць (а 

отже, й богиня місяця) стає важливим джерелом жіночих ритуалів. Один із них 

був поширений за доби Тан (618–907) під час святкування Середини осені (中秋节, 

15 числа 8 місяця за традиційним календарем). У цей день, коли місяць був 

повним і яскравим, жінки поклонялися «господарці місяця» й ворожили на свою 

долю [167, с. 224]. Емоційний стан дівчини, яка звертається до молодого місяця із 

сокровенними думками, змальовує танський поет Лі Жуй у вірші «Поклоняюся 

молодому місяцю» (李端《拜新月》) [275, с. 5–6]. Було також поширене повір’я, 

що інколи з місячного палацу, де мешкає Чан’е, на землю падають «місячні квіти» 

або «місячні перли», і дівчата, які проковтнуть одну з них, чекатимуть дитину 

[300, c. 119]. Варто зазначити, що архетипна основа фемінної природи місяця 

пов’язана з образом не лише Чан’е, а й Нюйва. На поховальних барельєфах 

династії Хань богиня Нюйва часто зображається із місячним диском у руках, на 

якому викарбувані обриси жаби [4, с. 101]. Отже, символічне наповнення образу 

місяця в Китаї має зв’язок із культом жіночих божеств та традиціями 

феміноцентричної культури, що упродовж віків зазнавала трансформацій і 

витіснялася на марґінеси офіційної конфуціанської історії та культури [569, с. 35]. 
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Сучасні мисткині не прагнуть відновлювати у своїх текстах стародавні 

жіночі традиції та ритуали, пов’язані з місяцем, – натомість вони використовують 

символічне наповнення цього образу для формування сучасних поглядів на 

природу жіночності та індивідуальних концепцій жіночого буття. 

Переосмислення міфологічного мотиву самотності Чан’е у місячному палаці 

актуалізує у жіночому дискурсі традиційний зв’язок образу місяця зі станом 

відсторонення від мирської суєти [217, с. 63]. Чень Жань та Лінь Бай створюють 

нову парадигму психологічних станів самотньої (точніше – усамітненої) жінки, 

які руйнують асоціації з гріхопадінням та спокутою. 

Фундатор теорії китайської естетики ХХ ст. Цзун Байхуа розглядає місяць 

як потужний фактор естетизації матеріального світу в художньому творі, що 

здатен за одну мить змінити цей світ і виявити образи прекрасного [583, с. 20]. 

Тобто місяць стає фокусом сприйняття, який відкриває у предметах і явищах 

відповідну незриму (тіньову) сутність. Сучасні китайські письменниці активно 

використовують цей прийом для виявлення та естетизації прихованих жіночих 

відчуттів та прагнень, що їх героїні переживають у стані самотності. Витончена і 

доскіплива героїня повісті Чень Жань «Немає місця для прощання» Дай Ер 

наодинці по-новому відкриває себе шляхом саморефлексії та з’ясування 

притамованих можливостей власного тіла. Місячне сяйво відіграє у цьому 

важливу роль: 夜晚，黛二小姐躺在床上，月光斜射进来，一缕惨白的光线抹在黛

二小姐的被子上，像是拥抱她，抚摸她，挤压她，她似乎觉得那光线拥有重量和

质感，拥有呼吸和温度。那缕光线从天国而来，伸入她的心房，抚摸她的内心。

Ніч, панянка Дай Ер лежить у світлі місяця, що скоса пробивається [крізь 

шибку]. Блідий промінь стелиться ковдрою Дай Ер і ніби обіймає її, голубить, 

стискає. Вона, здається, відчуває його вагу і фактуру, дихання і температуру. 

Цей промінь із Небесного царства проникає крізь передсердя і пестить її душу 

[357, с. 101]. У цьому описі прочитується естетика самозакоханості. Місячне 

сяйво набуває ознак тілесності і проектується на образ самої героїні. Дай Ер 
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сприймає нічне світило не у традиційних зорових образах, а в тактильних 

відчуттях, ніби переймаючи його енергію (силу інь) власним тілом. Окрім того, 

авторка пов’язує місячне сяйво з Небесним царством (раєм), яке дарує 

заспокоєння, заповнюючи душевну порожнечу. Самотність Дай Ер сприймається 

як її самодостатність, душевна й тілесна цілісність. Утім – такий стан нетривкий, 

мінливий (як місячне сяйво), тому героїня відчуває страх і сум’яття, які на 

символічному рівні втілюються у завиванні вітру за вікном.  

Місячне світло страхає і героїню роману Лінь Бай «Війна одиначки»: 在某

些夜晚，月亮会像太阳一样从这个圆窗进到我的床上，月色冷而狰狞，只在我的

床上停留，在黑暗的室内把我的床单照亮。在这样的夜晚我感到恐惧。Часом 

уночі місяць, мов сонце, пробивався крізь кругле вікно до мого ліжка. Щойно 

холодне і зловісне місячне сяйво зупинялось на ньому – як відразу ж у повній 

темряві освітлювалась моя постіль. Такими ночами я відчувала страх [433, с. 66]. 

На відміну від Дай Ер, героїня Лінь Бай не досягає внутрішньої гармонії, вона 

боїться власних неусвідомлених бажань, які можуть виявитись у «зловісних 

променях» місяця. У багатьох творах Лінь Бай (зокрема у романі «Війна 

одиначки», повістях «Крісло в галереї», «Вода у пляшці» тощо) цей мотив 

розвивається у тему одностатевого кохання (як потягу і страху), що, по суті, не 

має прямого стосунку до інтерпретації міфу про Чан’е, однак значною мірою 

розмиває поняття «жіночої самотності». Остання у міфі пов’язується з розривом 

стосунків між чоловіком і жінкою, тобто – трагізм  вічного перебування Чан’е на 

місяці криється насамперед у неможливості її повернення до Хоу І. Така 

архетипна модель закріпилася в конфуціанському поетичному каноні, де місяць 

часто виступає свідком печалі й самотності жінки, яка чекає на чоловіка з далеких 

подорожей. Як приклад можна навести поезії танської доби: «Весняна ріка у 

квітах місячної ночі» Чжан Жосюя ( 张若虚 《春江花月夜》), «Почуття жінки» Лі 

Дуаня (李端 《闺情》),  «Мелодія осінньої ночі» Чжан Чжунсу (张仲素 《秋夜

曲》 ) тощо. Сучасні мисткині виходять за межі цієї моделі і вибудовують 
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темний / нічний жіночий простір, де відсутність чоловіка не є домінувальною 

ознакою самотності. За допомогою місячного сяйва авторки розгортають 

неочікувані прояви жіночих почуттів, спрямованих на самих себе або інших жінок. 

У повісті «Вода у пляшці» (《瓶中之水》) Лінь Бай вдається до філігранного 

психо-логічного опису зародження таких почуттів між двома подругами: 意萍在

半明半暗的光线中看到了二帕的脸有一种不可思议的美，她深陷的眼睛里有一种

忧伤的预示着悲剧的东西深深吸引着意萍 <…>。二帕望望意萍，她看到意萍的眼

睛亮亮地看着自己，在月光下既美又狰狞，她无端地害怕起来。 І Пін у 

сутінковому світлі побачила, що обличчя Ер Па надзвичайно красиве, а її 

глибокий погляд приховує печаль та передчуття трагедії. Це надзвичайно вабило 

І Пін <…>. Ер Па уважно подивилась на І Пін і впіймала на собі її відкритий 

погляд. У чарівному і моторошному місячному сяйві її [Ер Па] несподівано охопив 

страх [430]. 

Загалом твори Чень Жань і Лінь Бай є складним синтезом та 

перекодуванням різноманітних культурних символів – давніх і сучасних, 

китайських і західних. За спостереженням Чжао Ле, Лінь Бай у своїй прозі 

вибудовує особливий жіночий простір – «Сад Величних Видовищ» (大观园)62, в 

основі якого лежать дві тенденції вживання символічних значень архетипу місяця. 

Перша з них – формування нового культу жінки через асоціативний зв’язок із 

давніми місячними ритуалами поклоніння жіночим божествам. Друга – 

відтворення трагізму жіночої долі як наслідку незворотного зникнення 

матріархату та його культури. Тут виявляються загальнолюдські уявлення про 

властивості місяця, які в різних культурах часто пов’язуються з темною / 

тіньовою природою жінки, смертю і потойбіччям [569, с. 36–37]. У творах Лінь 

Бай та Чень Жань ці тенденції нероздільні, що значно ускладнює виокремлення 

міфологічного матеріалу. Конкретні образи та мотиви простежуються на рівні 

авторської міфопоетики. Особливого значення у текстах Лінь Бай набуває мотив 
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повернення героїні до первинних джерел (достеменного життя), що корелює з 

жіночою мотивацією перенесення міфічної Чан’е на місяць. 

У романі «Змарнований час» (《空心岁月》, 1995) Лінь Бай розвиває думку 

про незворотність минулого та невідновлюваність втраченої гармонії життя. 

Героїня твору (у тексті – «я»), що мешкає у великому місті, відчуває втому і 

«штучність» свого існування. Ці почуття підсилюють побачені нею картини 

бельгійського художника-сюрреаліста Поля Дельво (1897−1994), де зображуються 

«оголені жінки у місячному сяйві із застиглими обличчями і стертими емоціями» 

[353, с. 167]. У тексті Лінь Бай вони викликають асоціації з холодною і 

відстороненою богинею місяця. Героїня переймається живописом і прагне 

відновити у пам’яті справжній образ місячного сяйва, не спотвореного неоновим 

світлом великого міста. Авторка вдається до мистецьких кодів західного 

сюрреалізму з метою поєднати різні пласти символічних значень місяця і надати 

йому контекстуального звучання. Він перетворюється для героїні на маркер 

ідеального, не викривленого сучасною цивілізацією світу. У філософії 

сюрреалізму «достеменне буття проглядається у феномені дитинства, сновидіннях, 

інтуїції» [158, с. 453]. Лінь Бай вибудовує образ такого буття у снах героїні, де за 

принципом монтажу поєднуються фрагменти спогадів дитинства, що минало в 

селищі В (В 镇), серед рисових полів. Усі події та герої постають на тлі панорами 

полів, залитих місячним сяйвом, – це і є суб’єктивний образ ідеального світу. 

Однак реальність видається іншою: вона мінлива і незворотня. У намріяному 

селищі героїня відчуває порожнечу – батьки пішли із життя, будинок зруйновано, 

рідна вулиця стала чужою та безлюдною. Ідеальний світ героїні стає її пасткою: 

我回头凝望那幢我走出的房子，它正缓缓地坍塌，无声地倒下。它在我的视野中

渐渐消失，它渐起的轻尖融会在月光中。房在再也没有了，前后左右都是水稻，

整个月夜我都行走在稻田的迷宫中，一直未能走到它的边缘。Я озирнулась на 

хатину, з якої щойно вийшла, − вона повільно розвалилась на моїх очах і без 

жодного звуку впала. Зникаючи з поля зору, її гостра верхівка розчинилась у 
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місячному сяйві. Хатини більше не існувало – довкола простяглося лише рисове 

поле, лабіринтами якого я блукала всеньку ніч, не маючи снаги вийти до межі 

[429, с. 193]. 

Мотив утечі героїні як набуття свободи і ствердження своєї особистісної 

цінності – провідний в оповіданні Тє Нін «[Самотня] Чан’е»63 (铁凝 《[寂寞]嫦

娥》 , 1999). Авторка в іронічному стилі переосмислює міфологічний сюжет, 

порушуючи проблему зіткнення двох світів: міської інтелігенції та селянства 

(точніше − жінки-селянки). Ця проблема була актуальною в жіночій 

неореалістичній прозі (新写实小说), зокрема до неї звертається Чи Лі у повісті 

«Не говори про кохання» (池莉《不谈爱情》) [детальніше див. працю Куан Хун 

Ні: 143, с. 88−97]. Головна героїня оповідання Тє Нін – молода вдова з гірського 

селища на ім’я Чан’е, яка «за несподіваних сприятливих обставин» виїздить до 

міста В (B 城) і виходить заміж за відомого на місцевому рівні письменника пана 

Туна (佟先生 ). Так вона потрапляє із «земного» світу сільської глушини до 

чужого їй світу «небожителів» – міської творчої та наукової інтелігенції. 

Стосунки між подружжям вибудовуються за моделлю патріархатної родини, що 

ускладнюється їхньою приналежністю до різних соціальних прошарків. 

Чан’е є втіленням природності, життєвої сили та енергії, що виражається у 

підкресленій тілесності її портретування: 她的两腮数十年如一日地呈现出一种新

鲜的红晕; 她那壮硕的屁股 <…> 显得格外饱满有力。 Її щоки, як і десять років 

тому, наливалися свіжим рум’янцем; її повні сідниці  <…> мали особливо міцний 

вигляд [494]. У своїх діях героїня керується законом сільського буття: 力气从身上

长出来，就是为了叫你使它！Сила народжується в нашому тілі для того, щоб 

ми користувалися нею! [494]. Фізичне здоров’я, активність, життєдайність Чан’е 

протиставляються слабкості та побутовій безпорадності членів родини Тун 

(голова родини вбачає у Чан’е  абсолютну протилежність своїй колишній дружині, 

яка була схожою на паперову фігурку). 
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Пан Тун – яскравий представник інтелігенції, яка зображається відірваною 

від життя, зарозумілою і зверхньою. Лаконічні характеристики літературних 

діячів зводяться до їхніх фахових справ і досягнень без жодних згадок про 

людські якості. Вони імітують стиль сухих енциклопедичних статей. Основною 

характеристикою пана Туна є його письменницька діяльність: 佟先生凭一部写海

外赤子（发了洋财的）万里归国寻亲，终于和荒山僻壤结发之妻相认的长篇小说

立足文坛，然后就不断奔忙于笔会和讲座，一时间看了不少名山大川，培育了不

少文学青年。媒体称他“大器晚成”。Пан Тун з’явився на літературній арені з 

романом, у якому описав долю китайця, що розбагатів за кордоном і повернувся 

на Батьківщину у пошуках родичів; зрештою це обернулось одруженням із 

дівчиною з глушини. Після цього [пан Тун] постійно брав участь у заходах Спілки 

письменників, читав лекції, за короткий час відвідав чимало відомих місць, 

виховав багацько послідовників. У пресі його називали «талантом, що пізно 

розкрився» [494]. Літературна творчість поступово заступає реальне життя пана 

Туна. Він зазвичай не виражає живі емоції – натомість постійно відшукує точні / 

«правильні» слова на позначення подій та вражень (життя як творення тексту). Тє 

Нін вдається до авторських відступів для зображення процесу розмірковування 

героя, що створює іронічний ефект: 谁能保证当他看见嫦娥的时候没有想到“香

腮”一词呢。香腮这词儿谈不上高雅，还有点儿肉麻，可是它引人动一种念头，

想要品尝的念头。Хто може бути впевненим, що коли він [пан Тун] побачив 

Чан’е, то не згадав виразу «щічки красуні». Цей вислів не витончений, більше 

того – банальний, однак він збуджує думки і породжує бажання торкнутися їх 

[494]. Тобто зрілий письменник сприймає молоду жінку посередництвом 

словесного знаку. Це увиразнює різницю людської природи Чан’е і пана Туна як 

втілення життя та його імітація. 

Тє Нін побіжно торкається актуальної у жіночій літературі теми «жінка і 

творчість». Героїня позбавляється будь-якої можливості не лише творити 

культурні символи, але й бути їхнім носієм. Не викликаючи до себе романтичних 
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почуттів, Чан’е не може стати музою для свого чоловіка. Її бажання долучитися 

до творчого процесу (переписувати і виправляти чернеткові записи) породжує 

єдину у творі ситуацію відвертого обурення пана Туна. Символічною бачиться 

заборона жінці заходити до кабінету письменника – її думки «оскверняють 

священні тексти» чоловічої літератури. Єдиним способом самовираження Чан’е 

визнається виконання ролі дружини (а радше – служниці). Саме так її сприймає 

пан Тун, а також уся спільнота зарозумілої творчої інтелігенції. Тож поняття 

«самотність», яке виноситься у назву оповідання, позбавляється філософської 

багатозначності і конкретизується у стані героїні: вона «інша», чужа, зневажена, а 

отже – самотня. 

Рішення Чан’е залишити чоловіка є кульмінацією твору. Авторка руйнує 

первинний мотив зради, розвиваючи ідею права жінки на самоствердження. 

Розлучення з Чан’е викликає в пана Туна подив і розчарування «покинутого 

господаря», він театрально добирає фразеологічні звороти для визначення 

нікчемності своєї дружини: 狼心狗肺 − серце вовка і собачі легені (у значенні: 

«вовча душа (натура)»; жорстока, люта, підступна людина) [384, с. 1240], 忘恩负

义 − заплатити [за добро] чорною невдячністю [384, с. 2108]. Натомість Чан’е не 

відчуває докорів сумління – вона знаходить гармонію у новому шлюбі з колишнім 

робітником котельні Лао Куном (老孔), разом із яким починає вирощувати квіти. 

Так за грубою зовнішністю розкривається витончена душа Чан’е, її спрага до 

самовираження через красу. Завдяки власній кмітливості та працьовитості вона 

здобуває повагу людей, що колись її зневажали, і зрештою долає свою самотність 

[386, с. 81]. Мета такого переосмислення міфу про Чан’е – змусити читачок 

ототожнювати себе з героїнею, що стирає одвічне тавро жіночої провини. 

Оповідання «[Самотня] Чан’е» – яскравий зразок малої прози Тє Нін, де 

відображено процес самоактуалізації64 (за А. Маслоу) сучасної китаянки. Сюди 

варто віднести й оповідання «Агов, Сян Сюе!» («哦, 香雪»), «Вагітна жінка і 

корова» («孕妇和牛 »), «Його невістка» («他嫂 ») тощо. Чан’е втілює образ 
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пересічної жінки, здатної досягнути намріяного ідеалу, реалізувати свої здібності 

у процесі соціалізації, виявити волю до змін власного життя і власної особистості 

[419, с. 101]. 

Отже, сучасна жіноча реінтерпретація міфологем, пов’язаних із образом 

Чан’е, перекодовує негативну героїню на позитивну. Увага письменниць 

зосереджена на мотивації втечі Чан’е, а саме: прояв потенцій непересічної жінки, 

прагнення повернутися до власних джерел, неможливість порушити особистий 

моральний кодекс, нестерпність перебування на чужині тощо. Усе це реабілітує 

героїню, стираючи з неї тавро зрадниці. Міфологема «самотності богині на 

місяці» перекодовується на самопізнання жінки у середовищі, що відображає її 

містичну природу. Образ місяця віддзеркалює жіночу самодостатність, 

самозакоханість, духовно-тілесну цілісність, а також виступає маркером 

ідеального світу і скарбником жіночих ритуалів та традицій гіноцентричної 

культури. Сатиричне осучаснення міфу про Чан’е в однойменному оповіданні Тє 

Нін руйнує ґендерну асиметрію, культивуючи позитивний імідж жінки, яка прагне 

самореалізації. 

 

4.2. Історія Китаю ХХ ст.  

як альтернативна історіяжіночої родини 

 

Важливою стратегією розвитку жіночої літератури є ревізія національної 

історії з метою реставрації (чи конструювання) її жіночої складової. У Китаї 

цьому сприяють і загальні тенденції літературного поступу 1990-х років, 

пов’язаного із прагненням митців переосмислити соціально-політичні та 

культурно-історичні події ХХ ст. Самі поняття «історизм» та «історизація» 

стають невід’ємними складовими репрезентативних стратегій художніх текстів. 

Представник китайської «нової критики» професор Чень Сяомін [362] розглядає 

літературний процес другої половини ХХ ст. як втілення «історизації» різного 

типу. Услід за Ф. Джеймсоном він трактує поняття «історизація» (历史化) як 
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метанарацію, тобто здатність тексту не лише відтворювати, але й перетворювати 

дійсність у сприйнятті реципієнта. В художньому дискурсі історизація 

виявляється у двох аспектах: 1) література породжує власний історизм, 

відтворюючи при цьому історизм об’єктивної реальності; 2) у конкретному 

художньому тексті відображається відповідний історичному розвитку спосіб 

мислення [362, с. 20]. У сучасній китайській літературі дослідник виділяє періоди 

соцреалістичної, модерної та постмодерної історизації. 

90-ті роки ХХ ст. репрезентують постмодерний період історизації, або 

«постісторизацію» ( 后历史化 ). Тоді з’являються суб’єктивні, індивідуальні 

концепції подій, змодельовані кожним окремим автором. Письменники 

моделюють художню дійсність як «суб’єктивну правду життя» [362, с. 338], 

спираючись на суб’єктивні свідчення і внутрішній досвід. Таким чином, у 

літературознавчих дослідженнях інтерес науковців переключився з радикальних 

теорій та домінантних концепцій на особливості «моменту, тексту, індивіда» [285]. 

«Суб’єктивна правда життя» у китайській жіночій літературі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. суголосна окремим принципам нового історизму (або 

неоісторизму) як особливої дискурсивної практики65. За словами С. Пригодія, 

неоісторики усвідомлювали, що «об’єктивне знання про історичну істину – 

вельми сумнівне», тому в їхніх працях «історія поставала, як і література, текстом, 

дискурсом, що маніфестували безліч значень і смислів» [191, с. 252]. Це свідчить 

про варіативність можливих підходів до вивчення літературних текстів і визнання 

суб’єктивності будь-яких інтерпретацій. П. Баррі підкреслює, що новий історизм 

«виступає проти владних систем, він завжди перебуває на боці ліберальних ідей 

особистої свободи та толерації всіх форм іншості» [6, с. 209]. У Китаї ці 

особливості позначились не лише на стратегіях вивчення літературних текстів 

паралельно з нелітературними, але й на характері, або ж – принципах написання 

художніх творів.  

С. Ґрінблатт і К. Ґаллахер зазначають, що жіночі студії та фемінізм, який 

мотивував їхню появу, стали важливим матеріалом для нового історизму в 
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пошуках нових об’єктів дослідження. Це сприяло політизації академічного 

дискурсу, який часто уникав «полемічних зобов’язань», маніпулюючи 

узвичаєними естетичними ієрархіями з метою обмежити / применшити роль 

жінки в культурі [305, с. 11]. Тобто – новий історизм суголосний із 

феміністичною критикою у питанні актуалізації та переосмислення раніше 

марґіналізованого матеріалу, що стосується значущості жіночого в історії та 

культурі. Праця послідовників нового історизму пов’язана зі спротивом, незгодою, 

«підривною діяльністю» і водночас – із асиміляцією та ортодоксією. Вони 

приділяють увагу суперечностям між артефактами, які традиційно відносять до 

канонізованих творів літератури та культури. Неоісторики, за словами 

С. Ґрінблатта, звертаються до т. зв. «контрісторій», віднаходячи «тріщини, 

розлами і прогалини в монументальних структурах, котрі домінували у 

традиційному історизмі» [305, с. 16−17]. Спростовуються теорії, згідно з якими за 

кожної історичної доби певний матеріал витісняється за межі концептуалізації та 

артикуляції, натомість новий історизм апелює до «об’ємності текстового архіву», 

а через нього – до широти естетичного оцінювання індивідуальних зразків [305, 

с. 16]. Зрештою, С. Ґрінблатт та К. Ґаллахер виокремлюють чотири трансформації, 

зумовлені новим історизмом: «1) зміна дискусій про “мистецтво” на дискусії 

“репрезентацій”; 2) перехід від матеріалістичних пояснень історичних феноменів 

до досліджень історії людського тіла та людського суб’єкта; 3) відкриття 

несподіваних дискурсивних контекстів літературних творів у пошуках 

“доповнення”, а не їх відкритої тематики; 4) заміна ідеологічної критики 

дискурсивним аналізом» [305, с. 17]. 

Інтерпретативний метод нового історизму загалом простежується у 

практиках художньої творчості китайських письменниць кінця ХХ ст. Суттєва 

відмінність, на наш погляд, виявляється у кількох аспектах. По-перше, китайські 

мисткині переосмислюють історію переважно ХХ ст., деколи із зануренням у 

міфологічний часопростір. По-друге, вони не «обрамлюють» художні твори 

нелітературними «співтекстами», а у постмодерному ключі поєднують 
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текстуалізовані історичні артефакти із суб’єктивними свідченнями учасників 

подій, представлених у вигляді спогадів, щоденникових записів, епістоляріїв, 

нотаток тощо. Так, Ван Аньї, починаючи писати повість «Дядькова історя» (《叔

叔的故事》), зазначає: 我所掌握的讲故事的材料不多且还真伪难辨。一部分来自

于传闻和他本人的叙述，两者都可能含有失真与虚构的成分；还有一部分是我亲

眼目睹，但这部分材料既少 又不贴近，还由于我与他相隔的年龄的界限，使我缺

乏经验去正确理解并加以使用。于是，这便是一个充满主观色彩的故事，一反我

以往客观写实的特长；这还是一 个充满议论的故事，一反我向来注重细节的倾

向。于是，这便是一个充满主观色彩的故事，一反我以往客观写实的特长；这还

是一个充满议论的故事，一反我向来注重细节的倾向。 Матеріалів, що 

стосуються історії, котру хочу розповісти, обмаль, до того ж, їх правдивість 

сумнівна. Частина інформації − це плітки та його [дядькові] розповіді про себе; 

обидва джерела рясніють викривленнями та вигадками. Інша частина – те, що я 

бачив на власні очі, але таких свідчень мало, та й не пов’язані вони одне з одним. 

Існує ще різниця у віці, тож відсутність у мене життєвого досвіду не сприяє 

правильному розумінню та доречному використанню інформації. Отже, це буде 

суб’єктивна історія, яка відрізняється від моїх попередніх творів, що об’єктивно 

зображають дійсність. Ця оповідка буде сповненою роздумів – на противагу 

тому, що я завжди концентрую увагу на деталях [505, с. 1]. Тут очевидна 

переорієнтація автора від матеріалістичної «історії факту» до «історії тілесності 

та суб’єктивності». Ґендерно чутлива нарація мисткині забезпечує дискурсивний 

аналіз людських стосунків як виявлення альтернативних змістів історії Китаю 

другої половини ХХ ст. [детальніше див. 86, с. 259–267]. 

Загалом альтернативна жіноча історія, занотована у художніх текстах, є 

однією з «форм іншості». Принципи її творення Е. Сіксу визначає так: «Жінка 

переосмислює і розвінчує стандартизовану історію, односпрямовану, таку, що 

уніфікує та зводить усі суперечності на одному полі бою. В жінці особиста історія 

змішується з історією усіх жінок, а також – із національною та світовою історією» 
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[211, с. 807]. Тобто жіноча історія характеризується нелінійністю і багатоголоссям, 

які досягаються шляхом осмислення нових фактів та раніше знехтуваних 

матеріалів. Варто зазначити, що західні фемінологи ще у 1970-ті роки намагалися 

виявити («зробити видимими») невідомих «статисток» світової історії. З цією 

метою були опрацьовані сотні архівних справ, що висвітлювали на становище 

жінки у різні часи – долю окремих персоналій, а також колективний досвід 

діяльності жіночих спільнот [192, с. 168]. У 1990-ті роки в Китаї подібне завдання 

виконувала жіноча література, в якій письменниці синтезували особистий досвід, 

здобуті з різних джерел історичні свідчення, факти нещодавної історії (переважно 

ХХ ст.), жіночі міфи та власну уяву. Усе це стало складовою художніх версій 

«нової історії китаянок». 

Китайські мисткині реставрують (або конструюють) свою історію зазвичай 

як історію роду / родини. Зважаючи на особливості моделювання «родинної 

оповіді» ( 家 族 叙 事 ) Хуа Веньцзюнь розподіляє письменниць за трьома 

групами [390]. До першої входять авторки, котрі прагнуть зобразити особливості 

жіночих генеалогічних зв’язків, що ґрунтуються на кревній спорідненості. 

Мисткині послуговуються загальними принципами відтворення «етнічної» 

концепції нації, суть якої полягає в тому, що «нація може простежити своє 

коріння до якогось умовного спільного предка, і через те її діти — це брати й 

сестри або принаймні родичі, що відрізняються від решти людства своєю кровною 

спорідненістю» [218, с. 21]. Авторки описують складну парадигму жіночих 

стосунків у контексті історико-політичних та суспільних змагань. Вони прагнуть 

дошукатися власної культурної та ґендерної ідентичності, розкриваючи як 

позитивну, так і «тіньову сторону» досвіду жіночих взаємин, що включає 

приниження, ненависть і ворожнечу в родинній спільноті. Тому реставрація 

жіночої генеалогії є тяжкою та болісною. Знаковими творами цієї групи є романи: 

«Трояндова брама» Тє Нін (铁凝《玫瑰门》), «Без слів» Чжан Цзє ( 张洁《无

字》), «Жінки нашого роду» Чжао Мей (赵玫《我们家族的女人》) [390, с. 140]. 
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До другої групи входять письменниці, які зосереджують увагу на долі 

окремих жінок, розкриваючи їхнє індивідуальне буття у родинній спільноті. 

Особливістю наративних стратегій цих авторок Ай Сяомін вважає те, що вони 

нехтують зображенням розквіту і занепаду роду (обов’язковим у «чоловічих» 

текстах) на користь змалювання трагічної долі окремих жінок, особливостей 

їхнього характеру та психології [338, с. 128]. Авторки сповна залучають до 

творчого процесу власний досвід та біографічні факти. У цій групі вирізняються 

романи: «Правда й вигадка» Ван Аньї (王安忆《纪实和虚构》), «Голодна донька» 

Хун Їн (虹影《饥饿的女儿》), «Заручники дубів» Цзян Юнь ( 蒋韵《栎树的囚

徒》) [390, с. 141] тощо. 

Третя група об’єднує письменниць, які переосмислюють поняття «історія», 

«нація» та «родовід» крізь призму жіночої міфології. На думку Хуа Веньцзюнь, 

матріархатна культура віддзеркалилась у міфології і разом із нею була витіснена 

офіційною історією. Тому, вплітаючи коди забутої жіночої міфології у родинну 

оповідь, авторки підвищують жіночий статус та місце в історичному процесі, а 

також доводять тяглість та цілісність жіночої культури. Показовими у цій групі є 

романи: «Герої, що мовчать» Сян Сяомі ( 项小米《英雄无语》 ), «Каталог 

жіночих балачок» Лінь Бай (林白《妇女闲聊录》), «Перната змія» Сюй Сяобінь 

(徐小斌《羽蛇》) [390, с. 142] тощо.  

Зазначимо, що окреслені групи письменниць досить умовні, оскільки їхні 

твори важко розмежувати як цілісні художні явища. Вень Хуацзюнь, зокрема, 

підкреслює, що прагнення реставрувати давно забуту жіночу міфологію 

характерне для всіх авторок, котрі пишуть нову історію жіночого родоводу [390, 

с. 142]. Тож зосередимо увагу на знаковому творі, який синтезує описані 

характеристики усіх трьох груп – романі Сюй Сяобінь «Перната змія».  

Творчість Сюй Сяобінь привертає увагу китайських і західних дослідників 

незвичайним відтворенням психологічного життя сучасної жінки в тісному 

поєднанні з буттям усієї нації. Ідеться про буття у множинності його 



384 

 

 

концептуальних виявів, а не лише про життєвий шлях героїв у визначеному часі 

та просторі. Художня творчість для самої письменниці – «це прекрасні фантазії 

людства на кшталт прориву до небес та зречення реального світу. Це безперервне 

споглядання життя та його пильнування з думками про неминучість смерті <...>. 

Вона [творчість] зникає у потоці часу і однаково залишається вічною, вона є 

долею і головною спонукою людства у його поступі від давнини до сьогодення» 

[531, с. 365]. 

Історичну перспективу свого роману авторка будує на основі власного 

досвіду і способу життя, тобто в руслі ґендерно маркованої суб’єктивності. Чень 

Фумінь зазначає, що, на перший погляд твори Сюй Сяобінь не мають стосунку до 

історії – авторку цікавить лише «змучена й нужденна [жіноча] душа» та 

містичний світ навколо неї. Однак – «доскіпливе читання дає можливість 

зрозуміти, що серед опозицій фантазії та дійсності, сьогодення і минулого 

відкривається третій шлях, що веде до культури, історії та суспільства. У цьому 

сенсі твори Сюй Сяобінь можна назвати поетикою фантазування» (виділення 

наше – Н. І.) [349, с. 72]. 

Мисткиня обирає предметом художнього осмислення життя п’яти поколінь 

жінок однієї родини на тлі історичних подій ХХ ст. У претекстах роману 

(передмова та вступний розділ) авторка визначає джерела виявлення 

неприкрашеної правди історичного буття – це індивідуальні нотатки, котрі 

постають як «пригадування загальновідомого, але забутого соціального 

ладу» [532, с. 3]. Вона відкидає офіційні джерела інформації, адже вони не 

можуть правдиво відобразити події минулого (особливо того, що стосується 

жінки). Зрештою, авторка піддає сумніву правдивість і достовірність будь-якої 

інформації: 在世纪末的黄昏，我们可以找出一张访旧纸，在上面记下听到、看到

和经历过的一切，立此存照。或者，仅仅做一场游戏。У сутінках кінця 

століття нам може трапитися клапоть старого паперу із записами бачених, 

чутих та пережитих подій. Він може стати або едокументальним свідченням, 

або всього лиш грою [532, с. 3]. Таким чином, суб’єктивне змішування правди й 



385 

 

 

вигадки дало можливість письменниці представити історію жіночої родини як 

мозаїку спогадів різних персонажів. Вона вплітає у ці спогади окремі свідчення 

часу, але такі, що не мають стосунку до офіційних концепцій, – це щоденники і 

уривки літературних творів (давніх та сучасних, вигаданих і справжніх). Окрім 

того, письменниця часто змішує реальність із оніризмом (мрії, фантазії, марення, 

які час від часу зринають у хворобливій свідомості головної героїні Юйше). 

Історія жіночої родини перетворюється на калейдоскоп подій, оплутаний 

вигадливими образами, які передають внутрішню психологічну правду відчутого і 

пережитого. «Усі події нашої молодості, – мовить письменниця, – раптом 

промчали перед очима, ніби калейдоскоп картинок на традиційному ліхтарі, 

немов якась казкова оповідь» [532, с. 3]. 

У романі «Перната змія» Сюй Сяобінь розгортає власну концепцію 

родинності з яскраво вираженою ґендерною та національною складовою. 

Насамперед авторка підкреслює важливість кревних зв’язків, які поєднують 

сучасне буття жінок та давні забуті традиції: 血缘是一颗树，可以产生令人迷惑的

错综复杂的形态，感受到他们与真实世界之间深奥而微妙的关系。Кревні зв’язки 

– це дерево, котре може зачарувати своїми складними і вигадливими формами, а 

такж змусити людей відчути глибокий та делікатний зв’язок цих форм із 

реальним світом [532, с. 2]. У тексті присутні ознаки «етнічної» парадигми 

національної ідентичності – символічне співвіднесення персонажів із міфічним 

першопредком, містична влада кревних зв’язків над долею героїнь, «вигадливі 

форми» родинних ліній. За допомогою цього всього відтворюється праобраз 

матріархату. Китайський фемінолог Сюй Шань пояснює увагу письменниць до 

національних витоків тим, що у 1990-ті роки китайські жінки відчувають 

необхідність відновити гармонію зруйнованої традиційної культури через 

реставрацію різноманітних жіночих звичаїв і традицій, які завжди розвивались у 

тіні патріархату [542, с. 53]. Сама ж Сюй Сяобінь наголошує, що в романі вона 

зухвало розвінчала святість образу матері як символу жіночої влади і культури, 
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пояснюючи це так: 当“母性”一旦成为“母权”，它就变得与父权一样可憎，甚至更

可憎。 Коли «материнство» перетворюється на «матріархат», то стає таким 

самим нестерпним, як і патріархат, ба навіть нестерпнішим [532, с. 1]. Думки 

Сюй Шань та Сюй Сяобінь, на наш погляд, не є взаємовиключними, оскільки 

відображають позитивну і негативну («тіньову») сторони матріархатного порядку. 

Сюй Сяобінь змальовує ієрархічну систему родинних стосунків, де владну 

позицію займає найстарша жінка (чоловіки не стільки підкорюються їй, скільки 

уникають активної участі в родинному житті). Авторка поглиблює сутність 

родинних зв’язків за допомогою міфологічної метафори, яка пов’язує головних 

героїнь із легендами про першопредка роду – Сонце. Важливо, що у китайській 

традиційній культурі Сонце завжди було виразником чоловічої природи ян (阳). 

Натомість Сюй Сяобінь називає головну героїню Юйше (羽蛇, дослівно «перната 

змія») «сонцем із жіночою природою» (阴性的太阳) [532, c. 321]. Жінки не лише 

здобули владу в родині, але частково набули чоловічих рис характеру. Тут 

віддзеркалилися зміни ґендерної ідентичності, які поступово відбувались у 

китайському суспільстві упродовж ХХ ст. Недарма епіграфом до роману взято 

вислів: 世纪失去了他的灵魂，我失去了我的性。Світ загубив душу, я втратила 

стать [532]. Втрата духовних джерел, закорінених у жіноччих культурних 

традиціях, загострила проблему національної та ґендерної ідентичності в Китаї 

кінця ХХ ст. Тому саме з пошуком загубленої духовності Сюй Сяобінь пов’язує і 

усвідомлення жінкою своєї сутності, зміненої в умовах нового буття.  

Структура роману відображає поліфонізм і парадоксальність мислення 

письменниці. Історія заплутаних родинних зв’язків перетворює історію країни на 

фрагментарні нотатки, яким не притаманні хронологічна послідовність та 

лінійний виклад. Роман має дванадцять розділів, що навіює думку про циклічність 

(12 місяців складають один рік, 12 років – один зодіакальний цикл). Історія ХХ ст. 

– це також певний замкнений цикл. Кожен із розділів має символічну назву й 

поділяється на фрагменти (від семи до дванадцяти). Останні часто пов’язані між 
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собою лише асоціативно: спогади і роздуми різних героїнь уплітаються в умовно 

об’єктивізовану розповідь від третьої особи. Назви розділів – це символи і 

метафори, що утворюють складну тканину оповіді: перший – «Сутінки духовного 

світу» (《神界的黄昏》), другий –  «Заочний вирок» (《缺席审判》), третій – 

«Інь-Яо» (《阴爻》), четвертий – «Юаньґуан» (《圆广》), п’ятий – «Щасливі 

роки» (《嘉年华》), шостий – «Глухий кут» (《落角》), сьомий – «Театральна 

вистава» (《戏剧》 ), восьмий – «Площа» (《广场》 ), дев’ятий – «Виставка 

живопису Місячне сяйво» (《月亮画展》), десятий – «Ліс меморіальних стел» 

(《碑林》), одинадцятий – «Супровід» (《引渡》), дванадцятий – «Кінець та хто 

його робив» (《终结与终结者》).  

Із назв розділів стає очевидним стирання меж між дійсністю і мистецтвом 

(передусім театром), чоловічими та жіночими культурними кодами. Наведені 

символи лише частково передають задуми відповідних розділів, перегукуючись із 

іншими. Перший розділ («Сутінки духовного світу») відображає психологічний 

настрій і внутрішній конфлікт усього роману. Китайська дослідниця Сунь 

Цзіньянь виділяє три символічні пласти образу сутінків з виразним ґендерним 

маркуванням. Перший характеризує головну героїню Юйше, думки і дії якої часто 

пов’язані із сутінками (вони оплутують її свідомість, породжуючи марення; 

дівчина добровільно відходить у сутінь через спроби самогубства та лоботомію 

тощо). Другий пласт відтворює сутінки «сонячної родини» жінок, які втрачають 

міцні родинні зв’язки через непорозуміння, ненависть, байдужість і зневагу. 

Третій пласт відображає сутінки свідомості покоління Сюй Сяобінь, адже в епоху, 

що знищила матріархатний міф, були втрачені сенс і мета людського життя, а світ 

перетворився на «деміфологізоване суспільство, позбавлене будь-якої глибини» 

[483, с. 103]. Така символіка простежується у тексті всього роману.  

Розповідь починається з нейрохірургічної операції, яку зробили головній 

героїні, зануривши її у сутінки свідомості. Далі відбувається ретроспективне 

повернення до її дитинства – першої половини 1960-х років, куди вплітається ще 
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давніша ретроспекція кінця ХІХ ст. – часи правління імператриці Цисі. Саме з 

нею пов’язані спогади бабусі Юйше – старенької Сюаньмін, яка на власні очі 

бачила славетну володарку. Історичний уривок звучить як легенда, і авторка 

підкреслює, що «час завжди перетворює історію на казку» [532, c. 8]. Близький до 

казкового стиль притаманний усьому першому розділові, оскільки він пов’язаний 

зі свідомістю дитини та її мареннями. Більшість подій відбувається на тлі нічних 

пейзажів, що приховують жахіття. Так, білизна, яку в темряві розвіває вітер, 

породжує в уяві маленької Юйше танок безногих людей. Уявні жахіття 

поєднуються із реальними нещастями – ненавистю батьків до дивної дівчинки, 

неусвідомленого нею вбивства новонародженого брата. Усе відбувається лише в 

межах родини і стосується приватного життя її членів, однак нагнітання 

атмосфери жаху було характерним для всього китайського суспільства 1960-х 

років. Це – переддень «культурної революції», початок репресій та переслідувань. 

Позаяк у тексті роману ми не знайдемо прямих свідчень про політичні події. 

Авторка проводить своїх героїнь через низку випробувань, аби простежити їхні 

психологічні рефлексії та внутрішні переживання. Вимальовується психоісторія 

жінок покоління Сюй Сяобінь – історія, в якій подієвість розчиняється у 

множинності переживань та імпульсивності вчинків.  

Отже, мисткиня змальовує жінок, у жилах яких тече кров першопредка 

Сонця. За допомогою традиційного прийому символіки імен Сюй Сяобінь 

створює легенду про виникнення роду. Ім’я головної героїні Юйше подається у 

передмові як одна з назв Сонця в давній цивілізації, без будь-яких вказівок на 

китайські джерела. Майже у всіх міфологіях світу присутній образ змії як символ, 

«пов’язаний із плодючістю, землею, жіночою репродуктивною силою, водою, 

дощем, з одного боку, і домашнім вогнищем, вогнем, а також чоловічим 

запліднювальним началом – із другого» [180, с. 468]. Перната Змія – рідкісний 

образ, що поєднує ознаки змії та птаха. У міфології індійців Центральної Америки 

бог-засновник світу, творець людей і культури зображається у подобі «змія, 

вкритого зеленим пір’ям» на ім’я Кецалькоатль [180, с. 646]. Можливо, Сюй 
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Сяобінь запозичила саме цей образ, оскільки у китайському пантеоні 

міфологічних божеств Перната Змія відсутня (напевно, тут вона заміщується 

крилатим драконом). Нагадаємо, що китайських прабатьків людського роду − 

богиню Нюйва та імператора Фусі – зображають із тілом змії та головою людини. 

Очевидно, що основний символ роману поєднує у собі протилежні сутності – 

чоловіче й жіноче начало, водяну та сонячну стихії, а також наділений могутньою 

силою життя (як фізичного, так і духовного).  

Сюй Сяобінь представляє традиційно чоловічі якості вогню і сонця 

родовими ознаками жіночої спільноти, що відображається у символіці імен інших 

героїнь: «Цзіньу (Золота Ворона), Жуому (Подібна до Дерева), Сюаньмін 

(Містичне Море) <...> усі вони з давніх часів утілюють Сонце – джерело життя та 

існують разом із Землею» [532, c. 2]. Авторка оповідає давньокитайську легенду 

про дерево життя, пов’язане із символами «світла» 杲  (зображення сонця над 

деревом) і «темряви» 杳 (зображення дерева над сонцем) [532, с. 258–259 ]. Саме 

ці символи викарбувані на обручці героїні Жуому: 《海内经》说：“南海之外，黑

水、青水之间，有木名曰若木。” <…> 若木就是太阳神树的金支，杲，就是悬在

树上的太阳，杳，就是晚上降落在树根旁边的太阳。У «Книзі внутрішніх морів» 

говориться, що за межами Південного моря, серед темних і лазурових вод, росте 

дерево під назвою Жуому. <…>  Це – золота гілка священного дерева Сонця, 

тому «світло» 杲  означає Сонце, яке високо стоїть над деревом, а «темрява» 杳 

– відповідно, Сонце, яке опустилося до коріння цього дерева вечірньої пори [532, 

c. 196]. Жуому – одна з назв відомого міфологічного дерева Фусан (扶桑), котра 

відображає його здатність до перероджень. На цьому дереві, за однією з легенд, 

жили десять сонць, народжені богинею Сіхе (羲和), і на кожному з них оселилось 

по одній золотій вороні. Сюй Сяобінь подає образ героїні Цзіньу як дух сонця. 

Таким чином, поєднання міфологічних образів відображає сутність родинних 

зв’язків у романі, які прагнуть гармонійного єднання протилежних начал – 

світлого й темного, жіночого та чоловічого. Але авторка руйнує цю гармонію, 
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знеособлюючи чоловічі персонажі та наділяючи жінок традиційно чоловічими 

якостями. 

Китайські дослідники не акцентують уваги на загальній концепції зміни 

ґендерних характеристик героїв (не йдеться про індивідуальні риси характеру). 

Так, Сюй Шань вважає, що енергія і сила жінок «сонячної касти» є 

відображенням обставин буремної доби з руйнівними тенденціями, тому героїні 

приречені на важке, але яскраве, життя, в якому вони наполегливо маніфестують 

власне «Я», водночас руйнуючи його [542, с. 53]. Такий погляд нівелює основну 

проблему роману – втрату духовності та фемінності. Жінки змушені виявляти 

чоловічі якості та грати нові ролі, бути сильними, рішучими, брати на себе 

відповідальність за продовження і зміцнення роду за умов знищення традицій, а 

згодом і гуманістичних принципів загалом. Сюй Сяобінь змальовує низку жінок, 

котрі по-різному уявляють своє призначення. Вони належать до різних епох –  

минулої (традиційної) і сучасної. Героїні демонструють мінливу ідентичність 

(національну й ґендерну), яка набуває конкретизації в історичному поступі. 

Яскравою представницею доби традиціоналізму показана Сюаньмін (玄溟). 

Її ім’я співвідносне з Містичним Морем; окрім того, 玄  (дослівно «таємне», 

«приховане», «містичне», «незбагненне») – це поняття давньокитайської 

(насамперед даоської) філософії та культури. У «Даодецзіні» воно вживається як 

метафора незбагненного дао [121, с. 295]. Таким чином, героїня є втіленням 

таємниці – містичної істини втраченого минулого. В образі Сюаньмін 

репрезентовані якості традиційної шляхетної китаянки, які балансують між 

патріархатними стереотипами та прихованими потенціями жінки. Традиційна 

покірність і безправність жінок трансформується у прагнення героїні узгодити 

свої манери та поведінку з ритуалом, конфуціанським устроєм родинного 

співіснування. Сюаньмін є авторською концепцією подвійної сутності 

материнства. Насамперед – це культивований патріархатною системою і 

закарбований «чоловічою міфологією» образ «сакральної» матері, котра є зразком 

морально-етичних норм жіночої поведінки відповідної доби. Її цінність – у 
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здатності підтримувати і зміцнювати засади домінантної культури. Влада 

«сакральної» матері не має стосунку до жіночої особистості, її чеснот і здібностей. 

Це соціальна і символічна роль (маска), яка чимдалі віддаляє жінку від її 

справжніх цінностей та бажань (найяскравіший приклад – матінка Цзя з роману 

Цао Сюеціня «Сон у червоній вежі»). Інший бік материнства – це його 

десакралізація і ґендерування у жіночій літературі ХХ ст. Мисткині наділяють 

образ матері складною психікою, яка перебуває у стані нестійкого балансу. Мати 

втрачає свою «довершену» і «святенницьку» одновимірність, вивільняючи 

притаманні людській природі вади: злість, егоїзм, жорстокість, цинізм, схильність 

до реваншизму тощо. Таким чином, у жіночій літературі з’являється низка вже 

згадуваних образів «злої матері», які відображають її природне, чуттєве буття. 

Серед найвідоміших − Цао Ціцяо (曹七巧 із повісті Чжан Айлін «Золоті кайдани»), 

Си Івень (司猗纹 із роману Тє Нін «Трояндова брама»), матір Сань Мао (三毛的母

亲 з оповідання Цань Сюе «Мильна бульбашка у брудній воді») тощо.  

Сюаньмін синтезує риси обох іпостасей материнства, але таких, що 

втрачають свою силу і впливовість. Як старша жінка в родині, вона владна і 

безкомпромісна, вимагає шани від усіх членів сім’ї, розпоряджається долями 

своїх дітей (насамперед дочки Жуому). Однак їй не вдається об’єднати родину за 

класичною моделлю «чотирьох поколінь під одним дахом» – майже всі діти й 

онуки залишають рідну оселю. Героїня перед смертю усвідомлює, що 

перетворилася на «робочу скотину», з якою більше не рахуються. Навіть її заповіт 

сприймається рідними як щось дивне, не обов’язкове для виконання. Втім 

«ритуальність» − лише зовнішній маскарадний бік життя Сюаньмін; її ж істинна 

сутність, що зберегла зв’язок із давніми жіночими традиціями, втілюється у двох 

символах – забинтованих ніжках-лотосах і таємному ліхтарі. 

«Золоті лотоси» (金莲) – образна назва забинтованих ніжок – представлені у 

романі як один із найзагадковіших атрибутів класичної китайської красуні, який у 

давні часи обростав легендами, а у ХХ ст. був затаврований як варварський 
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звичай духовного та тілесного поневолення жінки. Сюй Сяобінь вбачає у цьому 

звичаї містичний зв’язок із давниною, який привертає увагу лише витончених і 

чуттєвих представниць молодого покоління. Так, ніжки-лотоси Сюаньмінь 

зачаровують подругу її онуки Ціньу:  那双小脚穿着一双玲珑剔透的黑丝绒鞋，微

微翘起的鞋尖上各嵌着一块菱形绿玉。那双小脚是我无比迷恋。我觉得那是真正

的古玩，使这个叫做益民委托商行的老古玩店黯然失色。 Крихітні ніжки були 

взуті у майстерно пошиті чорні оксамитові черевички із загнутими передками, 

прикрашеними зеленим нефритом у формі ромба. Ці ніжки заворожують мене як 

справжній антикваріат, адже поряд із ними тьмяніють усі дорогоцінні вироби 

місцевих крамниць [532, c. 195]. Прикметно, що у традиційному Китаї забинтовані 

ніжки були не лише символом жіночої покори, але й інструментом спокуси та 

насолоди. Чоловіки ставали заручниками власних пристрастей, захоплюючись 

самим лише виглядом маленьких ніг у вишуканих черевичках. Їхня естетична 

цінність виражалася у поетичних порівняннях: «прекрасні, як весна», «загострені, 

як весняні паростки бамбука» [77, с. 241]. Окрім того, ніжки-лотоси свідчили про 

досить високий статус жінки. Очевидно, що цей звичай відображає владні запити 

та егоїстичні патерни андроцентричної моралі. Однак душевні й фізичні 

страждання жінок у процесі бинтування ніг загартовували їхньою внутрішню 

силу та волю. Окрім того, канони жіночої краси, які упродовж тривалого часу 

пов’язувалися насамперед із крихітними ніжками, поступово перетворились на 

особливий естетизм сприйняття жінками власного тіла. Він був остаточно 

знищений у процесі цілковитої «втрати статі» та виникнення «тотального тіла» у 

другій половині ХХ ст. Сюаньмін залишається вірною естетичній природі давніх 

жінок, зберігаючи таємницю їхньої сили та привабливості. Саме це і викликає 

цікавість витонченої Цзіньу: 老妇人是我不熟悉的那个世界的象征。那个世界正

是我从小渴望的。Літня жінка стала для мене символом незвіданого світу, який 

вабив мене ще з дитинства [532, c. 195].  
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Таємниці душі Сюаньмін приховує і старовинний ліхтар у вигляді букета 

фіалок, історія якого пов’язана із життям далекої родички – Юйсінь (玉心 , 

дослівно «нефритове серце»), котра служила в імператорському палаці. Через 

інтриги та таємні почуття її звинуватили у тяжкому злочині і збиралися стратити 

на вогнищі. Однак страшної смерті їй вдалося уникнути – таємним знаком у змові 

її рятівників стає ліхтар. На жахливу страту (яка детально змальовується у тексті) 

добровільно йде інша дівчина. Тут порушується важлива для розуміння 

психології традиційної жінки проблема жертовності – конфуціанська мораль 

наказувала жінці бути готовою до принесення себе у жертву заради чоловіка, 

батьків та інших членів родини (передусім чоловіків). Найяскравіший приклад – 

доля красуні ханьської доби Ван Чжаоцзюнь, яка була змушена стати дружиною 

ватажка варварських південних племен заради збереження гідності імператора та 

спокою у Піднебесній. У літературі образ цієї красуні став символом відданості й 

жертовності: за версією юаньського драматурга Ма Чжиюаня, дівчина закінчує 

життя самогубством, не змігши залишити Батьківщину. Така поведінка зазвичай 

була вимушеною, неуникною. У романі Сюй Сяобінь дівчина робить свідомий 

вибір, безкорисливо і самозречено. Авторка називає її безіменною героїнею, 

апелюючи до того, що жінці притаманна справжня жертовність, символом якої і 

стає ліхтар. Водночас він нагадує і про зраду (адже Юйсінь рятує своє життя, 

наражаючи на небезпеку інших). Сюаньмін успадковує ліхтар і згідно з таємними 

приписами щовечора збирає й розбирає скляні фіалки. Це стає священним 

ритуалом жіночого єднання і водночас – гріхом переступу клятви. Для Сюаньмін 

таке заняття виступає зв’язком із втраченим станом душі, а також переживанням 

фаталізму жіночої долі. Отже, в образі Сюаньмін авторка започатковує 

осмислення феномену жертовності, який у контексті реставрації жіночої культури 

виявляється складним і багатозначним. Подальше розгортання цієї теми пов’язане 

з образом головної героїні, ім’я котрої винесене у назву роману. 

Юйше – представниця покоління, що народилось у 1950-ті роки, саме тоді, 

коли духовний спадок був проголошений пережитками минулого. До цього 
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«втраченого покоління» належить і письменниця. Символіка дивної міфічної 

істоти – змії, вкритої пір’ям, – також прочитується амбівалентно. Авторка у 

передмові до роману пояснює, що Перната Змія символізує забутий нині дух, 

котрий підтримував людство віддавна; заради людства Змія гине у полум’ї [532, 

с. 3]. Таким чином, авторка прагне втілити у своїй героїні ідею болісного пошуку 

втрачених духовних зв’язків (насамперед жіночої родинності) представниками 

«втраченого покоління», а також – уже маніфестовану ідею жертовності заради 

інших. Важливо, що образ Юйше постає не цілісним і героїчним, а дивним, у 

стані психічного роздвоєння між мареннями і реальністю. 

Стосунки Юйше з матір’ю Жуому є свідченням трагічного розриву і 

відчуження у жіночій спільноті. Дівчина завжди відчувала загрозливу порожнечу 

в очах матері і пам’ятала слова Сюаньмін: 家要败，出妖怪…… Родина загине, 

адже народилося чудовисько… [532, с. 9]. Забобонна стара вважала онуку 

втіленням зміїної душі, оскільки дитині ввижалися примари і чулися таємні 

голоси. Сутінки свідомості героїні відображають «первинний хаос» родинного 

буття, впорядкувати який здатна лише справжня материнська любов. Відсутність 

цієї любові стає джерелом постійних страждань Юйше. Вона відчуває себе 

частиною покоління мандрівців, які були ошукані власними почуттями, втратили 

любов і віру [532, с. 169]. Душевний стан сум’яття цього покоління також 

пов’язаний із символікою пір’я в імені Юйше. Її уявний коханий (Чжулун, 烛龙 

дослівно «вогняний дракон») часто повторює фразу, яка стала лейтмотивом 

роману: 脱离翅膀的羽毛不是飞翔，而是飘零。<…>因为它的命运，掌握在风的

手中。 Відірване від крила перо не здатне літати, воно лише повільно падає. 

<…> Адже його доля підвладна вітру [532, с. 217]. 

Вибір дивної героїні, яку рідні вважали душевнохворою, не випадковий. 

Гіпертрофовані почуття і химерна уява Юйше дають можливість авторці яскраво 

відтворити світ її душі – оніричний простір, в якому здійснюються пошуки 

гармонії. Цей простір має містичний зв’язок із давніми ритуалами. Так, за 
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порадою Сюаньмін, Юйше прямує до буддійського монастиря Цзіньцюе (金阕, 

дослівно «золоте заспокоєння») на горі Таньшань для проведення ритуалу 

спокути гріхів. Опис засніжених гір, монастиря, самого обряду видаються 

емотивним відтворенням реальності, однак у процесі розгортання сюжету 

посилюється відчуття оніричної дійсності, яка заповнює лакуни реального життя 

героїні. Під час магічного ритуалу монах Фаянь викарбовує на спині дівчини 

татуювання у вигляді Пернатої Змії. Пролита кров, біль і сльози – це і є сутність 

спокутування. 

Сюй Сяобінь прагне донести до читача ідею очищення душі. Тіло дівчини 

зображається як об’єкт духовного сприйняття і сакральної дії, що передається у 

символічному портретуванні:  她云雾一般的身体已经消散殆尽。她的肉身如同一

个神话的形式矗立着，披挂着月亮的银色。那种华美是凝固的。与华美的天空凝

结在一起，构成一个死去的幻象。Її тіло розчинилося, наче хмаринка, плоть 

розпрямилась у міфічних обрисах, оповита сріблом місячного сяйва. Ця краса 

застигла і, поєднавшись із величчю небес, перетворилася на зникоме видіння [532, 

с. 62]. Татуювання Пернатої Змії – це відображення внутрішньої сутності Юйше і 

водночас – її зовнішніє фатальне тавро. Ця подвійність посилюється у згаданій 

наративній моделі, що поєднує світи реального та ілюзорного. 

Розвиток образу Юйше по-новому актуалізує проблему жертовності. 

Героїня багаторазово опиняється на межі життя і смерті, випробовуючи роль 

жертви. Але щоразу сутність цієї ролі змінюється, віддзеркалюючи конкретну 

ситуацію життя (і водночас – історії). Так, її стрибок із вікна заради порятунку 

арештованого Чжулуна сприймається суспільством як дії хворої людини. В її 

свідомості часто зринає образ Ісуса Христа, чию жертву не здатне прийняти і 

усвідомити сучасне суспільство: 没有人愿意因为你的崇高而反衬出他们的卑鄙，

<…> 谁也不愿意你从云端上下来，谁也不愿意看到你的复活。Ніхто не хоче, 

щоб на тлі твоєї [Ісуса] величі стала очевидною їхня жалюгідність, <…> ніхто 

не хоче, щоб ти спустився з небес, ніхто не згоден споглядати твоє воскресіння 
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[532, с. 275]. Героїня сприймає Ісуса за межами християнських канонів як 

втілення чистоти і безкорисливості, що можуть проявитися в будь-кому. В Юйше 

вони виявляються, коли дівчина робить останній вибір – зважується на лоботомію, 

аби здобути материнську любов і прихильність спільноти. Завдяки відомим 

творам світової літератури (романи К. Кізі «Над гніздом зозулі» та Р. Уоррена 

«Усе королівське військо» а також п’єса Т. Вільямса «Раптово, минулого літа») ця 

нейрохірургічна операція стала символом жорстокого пригнічення неординарних 

особистостей – по суті, їх знищення. Такий символізм актуалізується і в романі 

Сюй Сяобінь, тому добровільна й усвідомлена згода на лоботомію прочитується 

як жертва заради компромісу з дійсністю. Після операції Юйше втрачає здатність 

відчувати фальш навколишнього світу і перетворюється на «добропорядну дочку», 

що піклується про свою матір. Егоїстична Жуому приймає жертву як належне. 

Китайські дослідники Лі Жуй а Лю Цзінь розглядають модель 

«добропорядної дочки і люблячої матері» в романі як фарс, спираючись на вислів 

авторки: «Система здатна зробити людину фальшивою і лицемірною, вона може 

примусити усіх членів суспільства вдягти маски та носити їх, допоки ті не 

приростуть до обличчя» [415, с. 341]. Символізм масок у Китаї має кілька джерел. 

По-перше, нещодавній досвід радикальної стадії комуністичного суспільства, 

коли маски маоїстської ідеології перетворювали людей на знеособлену масу. По-

друге, давні конфуціанські принципи поведінки в суспільстві, котрі передбачали 

приховування справжнього стану людини під зовнішньою «соціальною» маскою. 

За свідченням М. Спєшнєва, т. зв. «маска» є лише компромісом між істинним 

станом людини і тим, що від нього потребує суспільство. Для китайця «маска» 

важлива як спосіб захисту «обличчя» [220, с. 132]. Один із головних принципів 

конфуціанської моралі  сяо (孝 – «синівська пошана»), хоча й передбачає любов 

дітей до батьків, однак передусім вимагає дотримання принципів поведінки в 

суспільстві. У конфуціанському трактаті «Луньюй» зазначено: 生，事之以禮； 

死，葬之以禮，祭之以禮。За життя батьків служи їм згідно із Правилами; 
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коли помруть, поховай їх згідно із Правилами; здійснюй жертвоприношення 

згідно із Правилами [458, с. 19–20]. Таким чином, закон і ритуал регламентували 

стосунки дітей та батьків. Тому в ситуації з Юйше «зразкові» стосунки з матір’ю 

варто розуміти як повернення до забутих соціальних ролей, вигідних Жуому. 

Жертва видається ритуальною – Юйше не здобуває материнської любові та 

розуміння. Зовнішня реставрація традиційних стосунків у родині не відповідає 

потребам жіночої спільноти кінця ХХ ст. 

Однак Сюй Сяобінь доводить до завершення ідею істинної жіночої 

жертовності. Юйше у фіналі роману стає донором племінника, що потрапив у 

трощу, і невдовзі помирає. В останні хвилини життя до неї повертається втрачена 

душа та свідомість, героїня відчуває полегшення від спокути і гармонію, якої 

прагнула усе життя. Зізнання Жуому, що Юйше завжди була найулюбленішою 

дитиною, надає смерті героїні значення здійсненої місії. Чисельні жертви – 

справжні й ритуальні, прийняті й відхилені – призвели до духовного єднання 

матері та дочки. Жуому вперше бачить на спині помираючої Юйше зображення 

Пернатої Змії, яке бентежить її та зачаровує. Міфічна істота набуває 

контекстуального символізму пробудження справжніх материнських почуттів, 

тяглості і нерозривності матріархатної культури. 

Отже, роман Сюй Сяобінь «Перната Змія» є одним з варіантів жіночої 

історії в китайській літературі 1990-х років. Ґендерна маркованість тексту 

зумовлює руйнування звичних дихотомій: «правда – вигадка», «життя – театр», 

«історичне буття – суб’єктивна історія» тощо. У романі синтезується 

біографічний досвід, історичні факти, міфологічні образи та невичерпна уява 

авторки. Сюй Сяобінь реконструює генеалогічні зв’язки жінок, розгортаючи 

ознаки їхньої національної та ґендерної ідентичності. Наративні стратегії тексту 

спрямовані на реміфологізацію («перетворення історії в казку»). 

Праобраз матріархату в тексті засвідчує тяглість традицій жіночої культури, 

які виявляються «тіньовою стороною» культури офіційної. Наративний 

поліфонізм, амбівалентні символи (імена героїнь), поліінтерпретація конфуціан-
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ських традицій і звичаїв (ніжки-лотоси, жіноча жертовність), залучення 

альтернативних міфологічних (Перната Змія) та релігійних (Ісус Христос) образів, 

а також обрядів (татуювання у буддійському храмі) – усе це уможливлює 

відтворення альтернативної концепції буття китайської жінки. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Переписування міфів у жіночій літературі другої половини ХХ ст. 

відбувається в руслі тенденцій загальної реінтерпретації міфів у світовій духовній 

культурі. Китайські мисткині усвідомлюють, що патріархатні міфи закріплюють 

асиметрію ґендерної реальності, конструюючи викривлене уявлення про основи 

жіночого буття. Це спонукає жінок до власної міфотворчості з метою повернення 

«влади над словами і символами» та формування нового уявлення про природу 

жінки з її ж погляду. Окрім того, авторки прагнуть перекодувати в позитивному 

ключі канонізованих богинь і створити позитивні поведінкові моделі. 

Найпродуктивнішими для жіночої реінтерпретації виявилися міфологеми, 

пов’язані з богинями Нюйва і Чан’е. Традиційно ці образи протиставляються як 

«сакральна матір» і «невдячна зрадниця». 

Жіноче переосмислення образу міфічної прародительки Нюйва увиразнює її 

фемінінні характеристики. Архаїчний комплекс позитивного материнства 

описується як репродуктивна спроможність жіночого тіла, здатного змінити 

природу людини і ціннісну парадигму ґендерної реальності. Особливого значення 

набуває процес «безкінечності народжень» як безперервності й розмаїття жіночих 

зв’язків. Творчі потенції жінки-деміурга криються у таємних знаннях,  природній 

чуттєвості, внутрішній свободі.  

У жіночій інтерпретації образ Чан’е набуває позитивної конотації. Втеча 

героїні знаходить нову мотиваційну основу, яка реабілітує Чан’е, стирає тавро 

зрадниці. Міфологема «самотності богині на місяці» перекодовується на 

самопізнання жінки у середовищі, що відображає її містичну природу. Сатиричне 
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осучаснення міфу про Чан’е у повісті Тє Нін руйнує ґендерну асиметрію, 

культивуючи позитивний імідж жінки, яка прагне самореалізації. 

Із міфотворчістю пов’язана і реінтерпретація жінками історичного процесу. 

Китайські письменниці звертаються до кодів матріархатної культури з метою 

вписати нову генеалогію жінок у загальну «етнічну» концепцію нації. У центрі 

уваги мисткинь – химерні сплетіння кровних зв’язків, таємні стосунки у жіночих 

спільнотах, складна парадигма образів «материнства», містична естетика 

сприйняття жіночого тіла тощо. 

Показовий роман Сюй Сяобінь «Перната Змія» синтезує жіночий 

біографічний досвід, історичні факти, міфологічні образи та багату уяву авторки. 

Праобраз матріархату в тексті розкриває замовчувані традиції жіночої культури. 

Наративна поліфонія та амбівалентні символи (від імен героїнь до ритуалів і 

звичаїв) уможливлюють відтворення альтернативної концепції буття китайської 

жінки. Таким чином, історико-міфологічна реінтерпретація традиційного 

матеріалу стає однією з потужних тенденцій самоствердження китайської жіночої 

літератури 1990-х років. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дає підстави визначити загальні закономірності 

розвитку китайської жіночої художньої творчості як ґендерно маркованої 

субкультури в межах «великого» літературного канону (від давнини до початку 

ХХІ ст.), а також розкрити сутнісні особливості культурно-естетичного феномену 

жіночої прози другої половини ХХ ст., в якому тісно поєдналися традиції 

національної «жіночої культури» та онтологічні й аксіологічні концепції 

західного фемінізму (зокрема у прозі Бі Шумінь, Ван Аньї, Лінь Бай, Сюй Сяобінь, 

Тє Нін, Чень Жань, Чжан Цзє та ін.). 

Систематизація літературознавчих принципів феміністичної критики та 

ґендерного аналізу текстів, написаних жінками, в аспекті виявлення особливостей 

репрезентації жіночого соціокультурного, етнонаціонального, психологічного та 

естетичного досвіду уможливила визначення сутнісних характеристик та місця 

жіночого красного письменства у «великому» каноні китайської літератури. 

(Аналіз здійснено на основі теоретичних праць західних і вітчизняних 

ґендерологів та феміністичних критиків: Дж. Баррі, Дж. Батлер, С. де Бовуар, 

Р. Брайдотті, М. Віттіґ, В. Вулф, С.Л. Гоугланд, Е. Ґросс, Л. Іріґарай, Ю. Крістевої, 

Т. де Лауретіс, Ш. Д.-Л. Лім, Ґ. Ч. Співак, С. Фліттерман-Льюіс, К. Міллет, Т. Мой, 

Л. Ніколсон, Д. М. Нфах-Аббен’ї, Хуей У, Р. Хоф, І. Шаберт, Е. Шовалтер, 

В. Агеєва, Т. Гундорова, І. Жеребкіна, Н. Зборовська, О. Кісь, М. Маєрчик, 

С. Павличко, Н. Чухим, М. Шимчишин та ін.). Робота з практичним матеріалом, 

оригінальними художніми текстами засвідчила правомірність і продуктивність 

залучення західних теорій та методів до вивчення ґендерно маркованих явищ 

східної (китайської) літератури за умови їхньої адаптації та смислової корекції в 

новому етнокультурному контексті.   

Відповідно до завдань нашого дослідження, вбачаємо необхідність пошуку 

методологічних розробок вивчення інтегрованого у світову літературу східного 

матеріалу з урахуванням спільних реакцій західних і східних митців на «проблеми 
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глобального характеру» (М. Мазоні). Із цією метою у дисертації проаналізовані 

актуальні методологічні проблеми сучасного ґендерного та феміністичного 

літературознавства (на основі праць С. Гілберт, Дж. Кеннард, А. Колодни, 

М. Кровфорд, К. Міллет, А. Річ, М. Рюткенен, Ґ. Ч. Співак, Дж. Феттерлей, Хуей 

У, З. Чафін, П. Швайкарт, Е. Шовалтер, Т. Гундорової, Н. Зборовської, 

М. Шимчишин) в аспекті рецепції та інтерпретації художнього тексту з 

урахуванням культурної та ґендерної складової у структурі особистості автора та 

читача / дослідника. Дисертант розробляє методологічний підхід до вивчення 

китайської жіночої прози на основі поєднання постколоніальних методів 

«активного читання» творів східних літератур (зокрема «реконстеляції» текстів за 

межами автентичного культурного контексту з погляду «чужорідних аргументів», 

поєднання західних теоретичних постулатів зі східною традицією коментування 

(Ґ. Ч. Співак)) та критичного осмислення мейнстримних теорій західного 

фемінізму з адаптацією у східному / китайському культурному та ідеологічному 

контексті (Хуей У).   

З метою уточнення базових понять дослідження «жіноча література», 

«жіноче письмо», «літературний канон» в роботі синтезовані літературні теорії 

західних феміністок (Дж. Баррі, С. де Бовуар, В. Вулф, С. Гілберт, С. Губар, 

Л. Іріґарай, К. Клеман, Ю. Крістева, Т. Мой, Е. Сіксу, С. Фліттерман-Льюіс, 

Е. Шовалтер та ін.). У дисертації доведено, що основний принцип визначення 

диференційних ознак «жіночої літератури» і письма – «від супротивного», тобто 

виявлення у «великому» каноні (чи за його межами) дискурсивної «іншості» 

(досвіду, суб’єктивності, способів репрезентації), а також звернення до стратегій 

субверсивності, трансгресії, імітації тощо. У національних літературах (як 

західних, так і східних) характерні ознаки вираження фемінінності не є сталими, 

вони залежать від критеріїв канонізації літературних творів та засобів деструкції 

домінантного дискурсу-контролю. Дисертант не поділяє спроб китайських 

дослідників спростити поняття «жіноча література» і пов’язати його переважно зі 
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статтю авторок (Ван Чуньжун, Лю Цзє) і т. зв. «пробудженням жіночої 

свідомості» (Лі Сюйцінь).  

В дисертації проаналізовано погляди західних та вітчизняних теоретиків 

літератури (Г. Блум, С. Гілберт, С. Губар, С. Вінко, Д. Мартіним, Р. фон 

Хайдебранд, І. Шаберт, Е. Шовалтер, С. Павличко, Н. Зборовська та ін.) на 

проблемні аспекти літературної канонізації. Провідним, на нашу думку, є 

розуміння «великого» канону як результату «редукційної інтелектуальної 

стратегії», що відображає ідеологічну боротьбу (С. Павличко, Н. Зборовська) чи 

«угоду» (Д. Мартін), а не природний естетичний порядок. Дисертант пристає до 

феміністично-деконструктивістського підходу в оцінці творчості китайських 

письменниць, згідно з яким наявний літературний канон повинен 

переосмислюватися з позицій ґендерного розрізнення. 

З-поміж низки досліджень західних теоретиків фемінізму в дисертації 

приділена особлива увага тим, в яких розглядається культурний феномен Китаю 

(С. де Бовуар, К. Міллет, А. Дворкін, Ю. Крістевої). Долаючи засади наукового 

заходоцентризму, автори, доходимо висновку, доводять спільну основу 

репресивних практик конструювання жіночого тіла у конфуціанській і 

християнській традиціях. Серед однобічних і поверхневих досліджень виділяємо 

працю Ю. Крістевої «Китайські жінки» (1974), у якій  ретельно проаналізовано 

жіночий дискурс у культурі Піднебесної. На наш погляд, Ю. Крістева уперше 

осмислює східний матеріал як «інший», але суголосний західному у просторі 

феміністичної критики. Це стосується наступних висновків: 1) китайський біном 

інь-ян  (спроектований на маскулінність – фемінінність) відображає гармонійну 

єдність протилежних начал і виключає з китайської картини світу західну 

антагоністичну модель «боротьби статей»; 2) давня китайська культура має 

матріархатне коріння, що надалі проявляється у символічному коді матері-

першопредка; 3) легендарні історії про китайських мисткинь (Лі Цінчжао) та 

імператриць (Чжао Вейхоу, У Цзетянь, Ци Сі) руйнують стереотипи жіночої 

упослідженості і демонструють «інший» / «опірний» / реформаторський стиль 
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жіночого правління і творчості. Таким чином, у західному науковому просторі 

постає ідеалізований «позитивний імідж» талановитої китаянки, який 

проблематизує стереотипний гомогенний образ згніченої й упокореної східної 

жінки. Праця Ю. Крістевої визначає недостатньо вивчені аспекти жіночої 

культури класичного періоду (до ХХ ст.), зокрема її кореляції з конфуціанським 

морально-етичним комплексом та альтернативними світоглядними принципами 

буддизму і даосизму; особливості вияву «материнської» мови у символічній 

системі жіночої творчості тощо. 

До вивчення китайського фактичного матеріалу вперше залучається 

чотирьохфазова модель розвитку жіночої літератури як субкультури (за 

Е. Шовалтер), що дає підстави виділити й описати три перші з них («фемінінний», 

«феміністичний» та «фемінний») з урахуванням національно-культурної 

специфіки ґендерного розрізнення літературного канону. 

Опрацьований художній матеріал показує: «фемінінному» періодові (від 

давнини до початку ХХ ст.) властиві наслідування і трансформування 

мисткинями етичних та естетичних норм офіційного конфуціанського канону. 

Його національна специфіка виявляється у формуванні т. зв. «жіночого стилю», 

котрий відображає патріархатну концепцію чеснот шляхетної жінки (зовнішня 

врода, сумовита витонченість, жертовність, чуттєвість тощо). У творах жінок-

письменниць цей імітативний, по суті, «стиль» набуває різного втілення. У 

«високій» прозі, представленій здебільшого трактатами «вчення про жінок» Бань 

Чжао, Сунь Жочжао та ін., він залишається наслідувальним, тобто таким, що 

засвідчує прагнення письменниць узгодити власний досвід із домінантною 

(провладною) культурою (на це вказує підкреслений статус авторок: імператриця 

Жень Сяовень, мати цінського ученого Ван Сяна та ін.). Натомість жіноча поезія 

розсуває межі усталених норм, наділяючи символічну й метафоричну модель 

стосунків між статями природними почуттями. Поетеси (куртизанки Сюе Тао, Юй 

Сюаньцзі, шляхетна Лі Цінчжао та ін.) посідають вагоме місце в культурі 

інтелектуальної еліти шидафу. Особливістю їхньої творчості є поєднання 
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маскулінних та фемінних літературних кодів (жанрово-стильових норм і чуттєвої 

саморефлексії авторок), що розхитує стереотипи конфуціанського канону, 

збагачує «знеосіблених» і «уречевлених» героїнь відвертими почуттями та 

автобіографічним досвідом. 

Як засвідчує опрацьований матеріал, за доби Цін в контексті розвитку 

китайського Просвітництва жіночу присутність в літературному каноні 

стимулюють письменники-чоловіки (У Цзінцзи, Лі Жучжень, Цао Сюецінь), які 

актуалізують «жіноче питання» у своїх творах, а також заохочують розвиток 

рафінованої «культури талановитих жінок» (Юань Мей). Водночас мисткині 

яскраво проявляють себе в різних літературних субканонах, зокрема в поетичному 

«спіритуалізмі» («Учені діви із саду Суйюань»), який схвалює чуттєвість, 

антиморалізаторство, пошук гармонії зі світом тощо. Поетеси (Лі Ланьюнь, Сі 

Пейлань, Фань Сусінь, Чень Чаншен та ін.) вперше вдаються до гіноцентричного 

переосмислення історії. Важливим здобутком цього періоду є жіноча романістика, 

яка з’явилася в субканоні «низької» літератури, зокрема романи-наслідування Ґу 

Тайцін, Тєфен-фужень, Пен Баоґу, Ціюнь-нюйши. Особливістю цієї прози, 

показано в дисертації, є прагнення письменниць гармонізувати основний простір 

жіночого буття – родину на основі сюжетних схем  «чоловічого» тексту-донора 

(роману Цао Сюеціня «Сон в червоній вежі»). «Фемінінний» період засвідчує 

формальну імітацію легітимізованого в конфуціанському каноні «жіночого 

стилю» та міцніючі тенденції міметичного відтворення жіночого буття 

(історичного та психологічного). 

«Феміністичний» період (приблизно 1912–1949 рр.), приходимо до 

висновку в дисертації, оприявлює розвиток «жіночої літератури» в контексті 

складної культурної модернізації китайського суспільства та засвоєння західної 

моделі жіночої емансипації (насамперед у працях діячів руху «4 травня» Лу Сіня, 

Ху Ши, Лі Дачжао, Чень Дусю та ін), що позначилося на формуванні нового 

«революційного» літературного канону. Особливістю китайського фемінізму є 

«включення жіночих проблем до загального комплексу суспільних конфліктів» 
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(Е. Сінецька), що усуває підстави для «боротьби статей». Цьому сприяють, з 

одного боку, традиційні переконання китайців про необхідність вдосконалення 

«абстрактної людини», яка володіє «характеристиками, що знаходяться між 

полюсами інь та ян» (Ян Сяоянь), а з другого –  досить органічне засвоєння в 

Китаї марксистської теорії, згідно з якою жіноче визволення є частиною 

соціальної революції. Тотальна політизація поступово призводить до появи 

державного «унітарного фемінізму» з культивацією міфу про безстатевість, 

котрий впливає на художню концепцію «нової жінки». В поезії Цю Цзінь, а 

найбільше – у прозі «письменниць-патріоток» (女子汉) 1930-х – 1940-х років (Сє 

Бін’їн, Дін Лін, Бай Вей та ін.) постає образ маскулінізованої жінки, яка наслідує 

чоловічу систему цінностей. Фемінна «іншість» редукується на проблемно-

тематичному та образно-стилістичному рівнях творів. Ця література розчиняється 

у домінантному «революційному» каноні, котрий щодалі активно політизується.  

Аналізуючи історико-літературний матеріал, ми приходимо до висновку, що 

зміцнення жіночого субканону відбувається у руслі «феміністичних рефлексій» 

письменниць періоду «4 травня» Бін Сінь, Лінь Шухуа, Лу Їн, Су Сюелін, Чень 

Хенчже, ранньої Дін Лін та ін. Особливістю їхньої творчості На відміну від 

протестних стратегій західних феміністок, особливістю їхньої творчості є 

відображення травматичного досвіду жінок, які шукають шляхів розв’язання 

конфлікту між консервативним світоглядом суспільства та емансипаційними 

цінностями молоді. Нові героїні – емоційно вразливі жінки, розчаровані у 

можливостях освіти, професійної реалізації та вільного вибору у шлюбі. Вони 

відчувають необхідність подолання «трансцендентної несвободи» та змушені 

брати участь у новому «маскараді ідентичності». Новим, на наш погляд, є 

осмислення складних взаємин між жінками (кревних, родинних, сестринських, 

дружніх, любовних) та творення «утопій», які в китайському етнокультурному 

просторі набувають ознак взаєморозуміння та підтримки слабких шляхетних 

жінок (Лу Їн, Бін Сінь), естетизованих лесбійських стосунків (Лу Їн, Лін Шухуа, 

Ши Пінмей), ідеальних родинних відносин в «дитинному» сприйнятті (казки Су 
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Сюелін). Отже, авторки зображають жіноче буття як часткову реалізацію 

тамованих упродовж століть духовних та вольових потенцій «слабкої статі». У 

творчості Чжан Айлін 1940-х років синтезовані та розвинуті етнонаціональні 

літературні традиції (жанрові, стильові, образні) та психологізм літератури «4 

травня». Новим є десакралізація образу матері та соціально-психологічний аналіз 

процесу «схиблення» материнської свідомості. Це руйнує конфуціанську 

концепцію «символічного материнства» як втілення єдиної влади й авторитету 

батьків.  

Важливою виражальною особливістю жіночої прози «феміністичного» 

періоду є психологізація, зокрема розвиток еґо-белетристики (Лу Їн, Дін Лін, Сє 

Бін’їн) з «я»-нарацією, внутрішніми монологами, описами психологічних станів. 

Письменниці звертаються до окремих прийомів, суголосних поетиці західного 

модернізму: естетизація почуттів (Ши Пінмей, Лін Шухуа), емоційне 

«очуднення» світу (Су Сюелін), художній монтаж (Чжан Айлін). Однак, на наш 

погляд, модерністські тенденції  досить слабкі й непослідовні, вони потребують 

подальшого поглибленого вивчення в теоретичному та компаративному аспекті. 

Обґрунтованим, на наш погляд, є визначення жіночої прози цього періоду як 

«психологічного реалізму» (Чень Сюеюн). 

В контексті гуманістичних ідей руху «4 травня» зароджується науковий 

інтерес до ідейного та художнього феномену жіночої літературної творчості. 

Особистісні характеристики «нових» авторів розглядаются у фокусі «філософії 

[ібсенівської] Нори», яка відстоює власну гідність і права (Ху Ши) та 

соціалізується в умовах складної модернізації / вестернізації традиційного 

суспільства (Лу Сінь). Прикметно, що ідеологи руху «4 травня» (Лу Сінь, Мао 

Дунь, І Чжень та ін.) оцінюють явища жіночої літератури переважно в 

соціологічній перспективі, оминаючи аспект ґендерного розрізнення нового 

«революційного» канону. Очевидним є відсутність теоретико-методологічного 

підґрунтя та аналітичного заглиблення у тексти. Загалом домінує «універсальний» 

чоловічий погляд на перспективи розвитку жіночої літератури, хоча у працях Тао 
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Цюїн, Хуей Цюнь та ін. починає формуватися й жіноча літературознавча думка, 

найбільше сфокусована на традиційному способі життя китаянок як предметі 

художнього зображення. 

«Фемінний / жіночий» період (1949 р. – поч. ХХІ ст.) оприявлює процес 

занепаду і нового становлення жіночої літератури в руслі самовизначення авторів 

та схвалення фемінної системи цінностей. У ньому 1949–1976 роки є «мертвою 

зоною» жіночого письма, яке цілком стирається домінантним, ідеологічно 

заангажованим наративом соцреалізму. Однак культурно-політична стратегія 

курсу «подвійної сотні» (1956–1958) уможливлює появу перших тенденцій 

суб’єктивного самовираження жінок (у прозі Жу Чжицзюань та Цзун Пу), що 

набувають розвитку після закінчення «культурної революції» (1976). На тлі 

загальної ревізії та деструкції ідеологізованого «великого» наративу жінки 

осмислюють власний досвід як джерело автономної творчості з відмінними від 

мейнстримної / «чоловічої» літератури стратегіями письма та способами 

репрезентації (у творах Чжан Цзє, Чжан Канкан, Тє Нін, Ван Аньі та ін.).  

З 1980-х років у Китаї стрімко розвивається феміністичне та ґендерне 

літературознавство переважно в жіночій науковій рецепції (праці Чжу Хун, Лі 

Сяоцзян, Мен Юе, Дай Цзіньхуа, Чжень Чжиху, Лі Лін, Ло Тін, Лю Хуейїн та ін.). 

Переклад, адаптація та систематизація західних теорій фемінізму (зокрема С. де 

Бовуар, В. Вулф,  Ю. Крістевої, Е. Сіксу, С. Гілберт, С. Губар та ін.), показано в 

дисертації, формують теоретико-методологічне підґрунтя китайських наукових 

вислідів та стимулюють критичний перегляд явищ національної літератури з 

метою спростування патріархатних стереотипів жіночості, виявлення 

особливостей художнього вираження «фемінінності» та реставрації жіночої 

культури. Припускаємо, що визначена мета на сьогодні досягнута лише частково. 

У «фемінний» період досить чітко проявляється альтернативний характер 

жіночого субканону. На новій хвилі гуманізації та вестернізації китайської  

культури (із запровадженням у 1978 році курсу «реформ і відкритості») 

відбувається становлення письменниць як суб’єктів творчого процесу з 
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акцентуванням на визначенні власних духовних цінностей, потребі у тілесному 

самовираженні та осмисленні нових ознак ідентичності. 

Знаковою, на наш погляд, є актуалізація і розробка різних сценаріїв 

сучасних історій кохання, що визначають духовну сутність буття жінки (проза 

Чжан Цзє, Чжан Канкан, Ван Аньї та ін.). Важливим є розмежування кохання та 

шлюбу за принципом дихотомій: «духовне / ідеальне – реальне / перебутнє». 

Засобами образно-тематичної ритуалізації письменницям вдається зруйнувати 

синтезовану модель конфуціанської та «комуністично-ідеологічної» родинності, в 

якій домінують маскарадні, театралізовані форми стосунків між статями. 

Прийоми трагічної та іронічної нарації слугують відображенню роздвоєної 

особистості жінки, яка вагається між свободою духовно-чуттєвого самовираження 

та участю в суспільному «маскараді прагматизму». 

Важливим аспектом розвитку китайської літератури 1980–1990-х років є 

розкриття письменниками індивідуального тілесного досвіду під упливом 

західних теорій психоаналізу (З. Фройд, Ж. Лакан) та фемінізму (Л. Іріґарай, 

М. Мітчел, Е. Сіксу та ін.). Автори-чоловіки (Чжан Сяньлян, Цзя Пінва, Мо Янь 

та ін.) реабілітують тілесність і сексуальність в системі гетеросексуальних норм, 

заснованих на принципі домінування. Тобто, у «чоловічому» каноні 

закріплюється культурно-символічна і натуралістична концепція жіночої 

тілесності, часто пов’язана з гіпертрофованим чоловічим бажанням. Вона 

відображає архетипний комплекс «ідеальної жінки»: матері, годувальниці, 

покровительки, «господарки» і т.д. – джерела життєвої енергії чоловіка, втілення 

його Аніми та частини його Самості. Сутнісно іншим, альтернативним і 

неоднозначним є жіночий погляд на власне тіло (зокрема у творах Тє Нін і Ван 

Аньі), сформований у психофізіологічному та соціокультурному вимірі. У 

дискурсі зізнання автори  розкривають правду про жіноче тіло у складній системі 

різноманітних відносин: тіло є предметом кохання, перелюбу, продажу, насолоди; 

виявом первинних інстинктів, «божевілля», внутрішнього роздвоєння особистості 

(«інша-в-собі»); інструментом помсти, самореабілітації і самоствердження. 
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Зрештою, доведено в дисертації, що жінка приймає власну тілесність у будь-яких 

проявах з метою перекодувати її в позитивному / духовному вимірі 

гіноцентричної системи цінностей. 

У 1990-ті роки в контексті тотальної кризи тожсамості (національної, 

культурної, особистої) в жіночій прозі постає проблема ґендерної ідентичності, 

яка стимулює практики «індивідуалізованого письма» Чень Жань, Лінь Бай, Хун 

Їн та ін. Їх творчість китайські дослідники почасти розглядають у руслі 

авангардизму (в широкому значенні), однак, за нашим спостереженням, 

увиразнення ознак «жіночого письма» робить ідіостиль письменниць таким, що 

не вкладається у межі чітко визначених художніх напрямів. Авторки вдаються до 

деструкції суб’єктивних спогадів та формування з них нової реальності; стирання 

кордонів між минулим і майбутнім, дійсністю і фантазіями, явним і таємним (Лінь 

Бай); руйнування стереотипних очікувань реципієнта, порушення логічної 

впорядкованості художнього тексту, реалізації ідеї «трансґендерної свідомості» 

(Чень Жань). Їх творчість остаточно руйнує систему гетеросексуальних норм у 

фокусі уваги до феномену сестринства / лесбійства та жіночих психічних 

комплексів (зокрема травматичний досвід стосунків «батько – донька»). У 

філософсько-психологічній прозі цих авторок спростовується мізогінна система 

конструювання ґендерної ідентичності. Разом із тим, постають нові фемінні 

«утопії-міражі» (роман «Приватне життя» та повість «Розкол» Чень Жань), в яких 

сестринська спільнота уособлює духовно-тілесне єднання жінок із перспективою 

гідного самовизначення. 

Приходимо до висновку, що тілесно-ідентифікаційний комплекс жіночої 

прози корелює із ціннісною парадигмою західного фемінізму (зокрема твори Чень 

Жань порівнюють з доробком М. Дюрас і В. Вулф). Національна специфіка цієї 

літератури, на наш погляд, найбільше виявляється на образному рівні: 

реінтерпретація міжкультурних та китайських питомих символів (печера-лабіринт, 

дзеркальна кімната, сон у прозі Чень Жань, квіти бавовни, сніп соломи, трояндова 

брама у прозі Тє Нін), індивідуальне втілення інь-ян–метаморфоз (Ван Аньї), 
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відтворення емоцій у інь-маркованому пейзажі через символи води, тіні, місяця, 

темряви (трилогія «Кохання» Ван Аньї); номінативному символізмі (твори Тє Нін, 

Чень Жань), містичному локусі (старий маєток у повісті «Крісло в галереї» Лінь 

Бай) та ін. Усе це розкриває ґендерно марковану картину світу авторок (і героїнь), 

пов’язану з переосмисленням етнокультурних реалій. 

Криза національної ідентичності сприяє включенню у проблематику 

жіночих творів нового осмислення історії та міфології. Проводячи ревізію 

патріархатних міфів, письменниці намагаються реконструювати «матріархатну» 

культуру (в сучасних проявах), спростувати девіантну ідентичність канонізованих 

норовливих богинь і сформувати нове уявлення про природу жінки. Китайська 

фемінна деконструкція та реінтерпретація міфів суголосна ідеям західних 

феміністок (Д. Перкісс, Дж. Капуті, М. Дейлі та ін.), які акцентують на прагненні 

жінок повернути «владу над словами і символами», а також дати «позитивні 

зразки поведінки». В центрі уваги китайських авторок – образи двох богинь 

Нюйва і Чан’е, канонізованих за принципом дихотомії «сакральна матір» – 

«невдячна зрадниця». В новому осмисленні кожна з них стає виразницею сили і 

незникомості первинної жіночої культури. 

Реінтерпретація міфічної прародительки Нюйва (у повістях Бі Шумінь 

«Камінь для ремонту неба», «Безперервність народжень» та Чень Жань «Клапоть 

паперу») засвідчує її здатність змінити ціннісну парадигму ґендерної реальності, а 

також забезпечити тяглість і багатство жіночих зв’язків (родинних, соціальних, 

історичних). Міфопоетичний дискурс романів «Війна одиначки», «Змарнований 

час» та повісті «Вода у пляшці» Лінь Бай, повісті «Немає місця для прощання» 

Чень Жань перекодовує міфологему «самотності Чан’е на місяці» на самопізнання 

жінки у середовищі, що відображає її містичну природу. Архетипний образ місяця 

подається як віддзеркалення жіночої самодостатності, нарцисизму, тілесно-

духовної цілісності, а також як скарбник ритуалів і традицій гіноцентричної 

культури. В сатиричному оповіданні Тє Нін «[Самотня] Чан’е» культивується 

імідж сильної жінки, яка прагне самореалізації.  
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З міфотворчістю пов’язане й переосмислення історії Китаю (переважно 

ХХ ст.) як реставрації жіночого родоводу. У практиках художньої творчості 

китайських авторок простежуються, як показано у дослідженні, окремі принципи 

нового історизму (зокрема актуалізація марґіналізованого матеріалу, дослідження 

«історії людського тіла і людського суб’єкта» тощо) та постмодернізму 

(поєднання текстуалізованих історичних артефактів із суб’єктивними свідченнями, 

представленими у вигляді спогадів, щоденникових записів, епістолярій, нотаток). 

Жіноча романістика (Тє Нін «Трояндова брама», Чжан Цзє «Без слів», Ван Аньї 

«Правда й вигадка», Лінь Бай «Каталог жіночих балачок», Сюй Сяобінь «Перната 

Змія» та ін.) демонструє намагання авторок вписати генеалогію жінок в загальну 

«етнічну» концепцію нації, розкрити «суб’єктивну правду» про особливості 

жіночих кревних зв’язків, таємних стосунків, звичаїв і традицій, які розвивалися у 

тіні патріархатного ладу. У складному культурно-історичному контексті ХХ ст. 

Сюй Сяобінь вирізняє проблему безстатевості як втрату духовних основ 

суспільства та жіночої самості. Так народжується ідея «сонячної касти» жінок, у 

яких проявляються змішані маскулінно-фемінні характеристики першопредка – 

Пернатої Змії. Альтернативна концепція жіночої історії в однойменному романі 

Сюй Сяобінь ґрунтується на виявленні «тіньової сторони» офіційної культури. 

Деструкція конфуціанського комплексу жіночих чеснот як ритуальних / 

«маскарадних» дає можливість письменниці актуалізувати й переосмислити 

важливі концепти жіночої екзистенції, як-от: «материнське кохання», «дочірні 

чесноти», «справжня жіноча жертовність», «жіноча спокута» тощо. Складна 

образно-символічна тканина тексту, показано в дослідженні, є відображенням 

китайського жіночого колективного несвідомого, що виявляється в амбівалентній 

символіці імен (Юйше, Сюаньмін, Чжулун та ін.), у фемінній реінтерпретації 

конфуціанських ритуалів та звичаїв (бинтування ніг, жертвопринесення, 

сакралізація образу матері та ін.), у залученні альтернативних міфологічних 

першопредків (Перната Змія, Сонце) та містичних обрядів (татуювання в 

буддійському храмі як спокута гріхів) тощо. Подібні особливості характерні й для 
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інших творів Сюй Сяобінь, зокрема повістей «М’янмарський нефрит» та 

«Містичний сад». Ми приходимо до висновку, що історико-міфологічна 

реінтерпретація традиційного матеріалу стає однією з потужних тенденцій 

самовизначення жінки та самоствердження китайської жіночої прози 1990-х років. 

Наприкінці 1990-х років з’являється «нова літературна ґенерація» або 

письменниці «постсімдесятих» (Вей Хуей, Мянь Мянь, Вей Вей та ін.). Їхня 

творчість розвивається в руслі постфемінізму, продовжуючи в ігровому / 

«божевільному» дискурсі тенденції творчості письменниць-«індивідуалісток», 

зокрема реабілітація тілесності, як способу пізнання світу та вербального 

самовираження, реалізація ідеї «трансґендерної свідомості» через вихід за межі 

гетеросексуальної системи, домінування особистого досвіду життя у строкатому 

урбаністичному просторі лінлеїв. Творчість китайських жінок «нової ґенерації» 

образно-мотивними характеристиками тяжіє, на наш погляд, до західної чикліт-

романістики, а проблемно-тематичними особливостями – до синтезу масової та 

«високої» літератури. 

З кінця 1990-х років китайська література, підсумовуємо у дисертації, 

оприявлює фрагментарність і плюралізм художніх явищ, зумовлений свободою 

вибору письменників та законами ринку (Чень Сихе). Розмиваються поняття 

«канон» і «канонізація», масова культура активно конкурує з «високою» тощо. В 

такому контексті жіноча література закінчує своє існування як цілісний субканон, 

розвиваючись за принципом ризоми. Це, на наш погляд, засвідчує процес 

формування нового періоду жіночої творчості. При всьому, ми не можемо 

ідентифікувати його як «вільний» / «free» (за Е. Шовалтер), тобто такий, що 

виражає розмаїття зображуваного матеріалу, а також «позірну присутність жінок 

в літературному каноні». Ґендерна проблематика в період глобалізації 

залишається важливою (подекуди домінантною) у китайській жіночій творчості, 

хоча письменниці вдаються до окремих експериментів на жанрово-тематичному 

та образному рівнях (зокрема посилення національно-культурної специфіки в 

романі «Моє чань» Вей Хуей та «Лотос» Анні Баобей; розширення простору 
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«трансґендерного» досвіду в романі «Все квітне» Лінь Бай). В літературі 

простежується процес «де-канонізації» (чи «полі-канонізації»), тому проблема-

тичним є визначення загальних критеріїв, що уможливлюють встановлення місця 

і значення жіночих творів у ньому. Аналіз багатого фактичного матеріалу в 

широкому контексті інших літератур дозволяє зробити висновок, що 

систематизація та інтерпретація китайської жіночої літератури ХХІ ст. в контексті 

«де-канонізації» національного письменства є перспективним напрямом 

подальших досліджень. 

Є також підстави стверджувати, що китайська жіноча проза – це цілісний і 

вагомий феномен національної літератури, що має давнє коріння і тривалу 

історію розвитку, тяглі традиції й специфічні форми репрезентації в культурному 

просторі Китаю. Тривалий процес розвитку жіночої творчості як субканону 

віддзеркалює зміни традицій «жіночої культури», яка завжди існувала як «тіньова 

сторона» патріархатного і андроцентричного суспільства, а також виявляє 

механізми становлення жіночої особистості, вироблення альтернативної системи 

цінностей та способів самовизначення.  

Концептуалізація опрацьованого матеріалу уможливить визначення місця 

жінок у китайській культурі, а також сприятиме формуванню цілісного уявлення 

про особливості розвитку китайської літератури від давнини до початку ХХІ ст., її 

образно-символічної системи, проблемно-тематичних комплексів, виражально-

зображальних засобів. Дослідження поповнить скарбницю світової «жіночої 

літератури» спостереженнями про китайські національні форми художніх 

репрезентацій. 
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ПРИМІТКИ 

1 Варто розрізняти терміни «патріархатний» (такий, що відображає систему 

домінування чоловіків над жінками) і «патріархальний» (застарілий, традиційний). 

2 О. Ярская-Смірнова виділяє чотири стадії розвитку жіночих студій в 

Америці: 1) кінець 1960-х–1970-ті рр. – формування академічної дисципліни 

Women’s Studies; 2) початок 1980-х рр. – інституалізація жіночих досліджень; 

3) друга половина 1980-х рр. – принцип мультикультуралізму; 4) із 1990-х рр. – 

перспективи глобалізації [294]. 

3 У Британії поняття «black» вживається на позначення широкого спектру 

людей з «кольоровою» шкірою, що включає народи Азії, Африки, Карибських 

островів, Латинської Америки та арабського світу. У Сполучних Штатах цей 

термін насамперед ідентифікує афро-американців, виділяючи їх серед інших 

представників «небілих» рас, як чисельнішу групу населення. Американські 

феміністки користуються більш точним терміном «кольорові жінки» (Women of 

color) на позначення соціополітичної ідентифікації жінок «небілих» рас, окрім 

афро-американок [301, р. 51]. 

4 Докладніше жіночий сино-американський дискурс в американській 

літературі розкривається у дисертації Т. В. Надутої «Сино-американський дискурс 

у творчості Емі Тан: імагологічний аспект» [184]. 

5 Під виразом «жіночі / феміністичні студії» ідеться про жіночі студії, які 

ґрунтуються на теорії фемінізму. 

6 Таким його назвала Пем Ліске у своїй статті про ґендер, поміщеній в 

«Енциклопедії феміністської теорії літератури» [301, р. 178−179]. 

7 На цю думку посилається Е. Шовалтер у статті «Феміністична критика у 

пущі» як на аргументацію ревізіоністської сутності феміністичної критики [280, 

с. 683]. 

8 У творах Д. Г. Лоуренса К. Міллет знаходить втілення теорії З. Фройда 

про активність чоловіків та пасивність жінок («Коханець леді Чатерлей», 1928), 

відгуки Едипового комплексу («Сини і коханці», 1919), вияв ненависті до «нової 
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жінки», що втілює феміністську загрозу, та ідеалізації жінок вікторіанських 

(«Веселка», 1915; «Жінки в коханні», 1920), створення «релігії, і навіть літургії 

чоловічої зверхності» («Пернатий змій», 1926) тощо. 

9 Ідеться про радикальне викладання літературної критики та літератури у 

США та Великій Британії, яке впливає на формування еліти у найбільш 

престижних освітніх установах Індії [221, с. 437]. 

10 Термін «підпорядкований» (subaltern) увів до наукового обігу А. Грамші.  

Ґ. Співак розуміє під ним спільноту людей, які позбавлені влади («не віддають 

накази, а лише отримують їх»), а також не мають доступу до структур 

громадянства [142]. 

11 «Тематизація» пов’язується з дидактичними настановами літературної 

критики, коли художній твір розглядається як «місце для розгортання «тем», 

навіть тем загибелі тематичності, нечитабельності, нерозв’язності» [221, с. 438]. 

12 Поняття «жіноче письмо» ввела до наукового обігу у 1972 р. 

французький теоретик фемінізму  Е. Сіксу у своїй знаковій праці  «Сміх Медузи». 

13 Поняття «differаnce» («розрізнювання») Ж. Дерріда вводить на 

противагу лінгвістичному терміну «difference» («різниця», «відмінність»), що 

вносить смисловий відтінок процесуальності, часового розмежування, 

відтермінування [див. докладніше коментарі І. Ільїна: 76, с. 25–26]. 

14 Р. Барт використовує поняття «код» не в його лінгво-семіотичному 

значенні, а радше – в інтертекстуальному: «Код – це перспектива цитації, міраж, 

сплетений із структур <…>; породжувані ним одиниці – це уламки чогось, що вже 

було прочитане, побачене, створене, пережите; код і є слід цього вже <…>, 

інакше кажучи, до Книги (до книги культури, життя, життя як культури), він 

перетворює текст на проспект цієї Книги» [13, с. 66]. 

15 Поняття «істеричність» Ю. Крістева трактує, подібно Е. Сіксу та 

К. Клеман, − як розрив між невербальною субстанцією тілесності (jouissanсe – 

насолоди) і вимогами символічного закону [64, с. 54]. 
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16 Варто зазначити, що подібні думки висловлюють і інші французькі 

феміністки. До прикладу, репрезентацією жіночої тілесності й насолоди Е. Сіксу 

вважає музику (точніше – пісню), а Л. Іріґарай – колір. 

17 Зустріч імператриці Чжао Вейхоу з посланником держави Ці занотована 

у трактаті з історії Давнього Китаю періоду Чжаньго (V — III ст. до н.е) − 

«Чжаньго це» (战国策, «Стратегії воюючих царств»,  І ст. до н.е.). 

18  Дослівно вислів 青楼才女的哀歌 перекдається «сумні пісні талановитих 

жінок із зелених будинків (тобто будинків розпусти)». Ми вживаємо поняття 

«куртизанки» на позначення витончених повій, які приваблювали своїми 

талантами віршоскладання, танцю, співу, гри у шахи, ведення світської бесіди 

тощо. Традиція вживання цього поняття простежується у працях Р. ван Ґуліка [41], 

В. В. Малявіна [166; 167] та ін. 

19  Сад Суйюань (随园) – це маєток, який придбав Юань Мей після того, як 

вирішив залишити чиновницьку службу та присвятити себе художній творчості. 

Суйюань став місцем зустрічей літераторів і учених. 

20  Справжнє прізвище та ім’я письменниці Сілінь Чунь (西林春), вона 

змінила прізвище на Ґу ( 顾 ) і взяла даоське ім’я Тайцін ( 太清 ). Загалом, 

письменниця використовувала різні літературні псевдоніми: Тайцін Чунь (太清春), 

Тайцін Сіліньчунь (太清西林春), Юньча Вайши (云槎外史) [579]. 

21  Кан (炕) – піч-ліжник, у традиційній селянській оселі Північного Китаю. 

Типовий кан являє собою широкий цегляний або глиняний ліжник, усередині 

якого проходить гаряче повітря від печі. Зверху кан застеляють бамбуковими або 

солом’яними циновками. 

22  Цукровий сироп  (定心汤 − дослівно «юшка для заспокоєння») давали 

породіллі після пологів. 

23  За свідченням Лінь Шуміна, у період з 1897 до 1919 року (тобто до 

початку руху «4 травня») у Китаї спостерігається активізація жіночих організацій, 

які видають низку періодичних видань, як-от: «Жіноча освіта» ( 《 女 学
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报》), «Жіноча газета» (《女报》), «Світ жінок» (《女子世界》), «Жінки Китаю» 

(《中国女报》), «Жіночий журнал» (《妇女杂志》), «Жіночий голос» (《妇女

声》), «Праця і жіноцтво» (《劳动与妇女》), «Дзвони жіночого світу» (《女界

钟》) тощо [437, с. 259]. Більшість із них пропагують ідею звільнення жінок, а 

також закликають китаянок до участі у патріотичному національно-визвольному 

русі. 

24  Починаючи з 1907 року в Китаї стрімко зростає кількість освітніх 

закладів для дівчат. Так, у 1906 році отримували освіту 306 дівчат (окрім тих, що 

навчалися у школах західних церковних організацій), у 1907 р. – вже 1853, у 

1908 р.  – 2679, у 1909 р. – 12164, а до 1915 р. кількість зросла до 180949 дівчат 

[438, с. 75]. 

25  Чень Хенчже здобула освіту в Америці (у Нью-йоркському Вассар 

коледжі і Чиказькому університеті, де отримала ступінь магістра за спеціальністю 

«історія країн Заходу») і стала першою в історії Китаю жінкою-професором. 

Викладала історію країн Заходу та англійську мову в Пекінському, Нанкінському 

та Сичуаньському університетах. Перше своє оповідання «Один день» (《一日》) 

на розмовній мові байхуа написала у 1917 році, випередивши Лу Сіня з його 

оповіданням «Нотатки божевільного» ( 《狂人日记》 , 1918), яке офіційно 

визнають першим твором нової китайської літератури на байхуа. 

26  У філософських вченнях давнього і середньовічного Китаю (передусім 

даосизмі) простежуються метафоричні звернення до дитячого світосприйняття, 

як-от: «стан немовляти» (婴儿境界) Лао-цзи, «дитяче серце» (童心) Лі Чжи тощо. 

Ці філософські поняття є моральними імперативами, які визначають шлях 

духовного вдосконалення дорослої людини, і, по суті, не мають стосунку до 

особливостей дитячого мислення як окремої ціннісної системи. 

27  За твердженням Лі Лін, казка, що дала назву збірці, є першою в новій 

китайській літературі авторською дитячою казкою, яка побачила світ на сторінках 

журналу «Нова молодь» 1 вересня 1920 року, натомість помилково вважається, що 
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першою була казка Є Шентао «Білий човник», надрукована у газеті «Дитячий 

світ» 4 березня 1922 року [411]. 

28  Алегоричні образи «жінки-трави» і «поета-садівника» навіюють асоціації 

з історією кохання героїв класичного роману Цао Сюеціня «Сон у червоній вежі»: 

Бао Юй, перебуваючи у Країні Марень, напуває росою небесну Траву Безсмертя 

(Пурпурову Перлину), яка у земному житті перетворюється на кохану дівчину Дай 

Юй. Це, на наш погляд, додає втаємничено-романтичного настрою новелі Лін 

Шухуа. 

29  Література «лівого крила» виражала сподівання пролетаріату і 

ґрунтувалася на засадах марксистського літературознавства. Прихильники цього 

напряму Лу Сінь, Мао Дунь, Ху Єпінь, Жоу Ши, Є Шентао, Тянь Хань, Юй Дафу, 

Ся Янь, Цюй Цюбо та ін. у 1930 році заснували Лігу лівих письменників. 

30  Поняття «女子汉» створено за аналогією широко вживаного «男子汉» − 

«[справжній] чоловік» [384, с. 1464], у сенсі «благородний герой». Цей термін 

запропонувала сучасна китайська дослідниця Лей Шуйлянь на позначення когорти 

письменниць, які перейнялися ідеями Національної революції та соціального 

звільнення, тому відійшли від ідейно-естетичних засад жіночої літератури періоду 

«4 травня», взоруючись на творчість письменників «лівого» напряму Лу Сіня, Мао 

Дуня, Ху Епіня тощо. 

31  Термін «Chick Lit» досі не набув чіткої дефініції, про що свідчить, 

зокрема, і варіативність його написання в англомовній науковій літературі (Chick 

Lit, Chick-Lit, chick lit, chicklit, chick-lit) [194]. У нашій праці будемо 

використовувати український відповідник цього терміна – чикліт. 

32  У широкому значенні термін «жіноче письмо» китайські дослідники іноді 

використовують як синонім понять «жіноча література» або «феміністична 

література», хоча у більшості випадків «жіноче письмо» зберігає своє оригінальне 

значення, запропоноване Е. Сіксу [574, с. 11]. 

33  Наводимо обґрунтовані і прийняті у китайському науковому просторі 

хронологічні межі кожного з етапів засвоєння у Китаї основних засад західного 
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фемінізму  [457, с. 244−250]. 

34  За статистикою, яку наводить Лінь Шумін, з 1980 до 1983 рр. у Китаї 

щороку виходило у середньому 5 досліджень (статей чи монографій), присвячених 

осмисленню західних теорій феміністичної критики, з 1986 р. до 1987 р. – 11 

публікацій,  у 1988 р. – 20, у 1989 р. – 32, і далі їх кількість зростає [387, с. 345]. 

35  Найвідоміші серії: 1) «Червоний перець» (《红辣椒》): жіноча есеїстка; 

2) «Зухвалі й енергійні талановиті жінки» ( 《风头正健女才书》 ): жіноча 

романістика; 3) «Червоні маки» (《红罂粟》 ): проза молодих письменниць; 

4) «Вони» (《她们》): жіноча белетристика та есеїстика [438, с. 24]. 

36  Зараз – Комітет з питань жіночої літератури наукового товариства 

новітньої та сучасної літератури Китаю (中国现当代文学学会女性文学委员会). 

37  У 1990-ті роки спецкурси з жіночої літератури були введені до 

навчальних програм Пекінського педагогічного, а також Хенаньського, 

Фуданьського, Нанькайського та інших університетів [368, с. 283–288]. 

38  Зауважимо, що У Люмінь ґрунтується на юнґівський концепції, згідно з 

якою архетипи – це первинні мотиви та образи колективного несвідомого, 

«надособистісні домінанти», «детермінантні впливи» [287; 288] у стуктурі 

людської психіки.  У праці «Людина та її символи» К. Юнґ зазначає, що архетипи 

виявляються у тенденції формування первинних уявлень навколо незмінної ідеї. 

Тобто, як пояснює С. Авєрінцев, архетипи – це не самі образи, а схеми образів, їх 

психологічні передумови. Конкретних обрисів і змісту першообрази та мотиви  

набувають після проникнення у свідомість людини (зокрема митця) і наповнення 

матеріалом свідомого досвіду [180, с. 110]. Таким чином, повторювані й автономні 

міфологічні образи, «позачасові схеми», «здавна задані формули» (за Т. Манном) 

трансформуються в художніх текстах, набуваючи ознак конкретних героїв, 

мотивів, поведінкових моделей. Саме вони і стали предметом аналізу у праці У 

Люмінь. 

39  «Сині мурахи» (蓝蚂蚁) – так називали китайців на Заході у 1950–60-ті 
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роки. Вперше цей образ був використаний 1955 року французьким журналістом 

Робертом Ґійяном (Robert Guillain) у статті «Сині мурахи: 600 мільйонів китайців 

під червоними прапорами». 

40  Ужитий дослідницею вислів 发乎情，止乎礼 (Почуття розвиваються, 

допоки це дозволяє ритуал) тлумачиться у смисловому полі конфуціанського 

трактату «Луньюй» («Бесіди і судження»). Останній містить фразу: 《关雎》乐而

不 淫 ， 哀 而 不 伤 。 Коли виконують пісню «Водяні птахи співають», усі 

веселяться, але не надміру, усі печаляться, та не занадто [458, с. 45−46]. У 

згаданій пісні з «Шицзіну» ідеться про пристрасне кохання юнака – у мріях про 

дівчину він втрачає сон. Конфуцій застерігає, що почуття, які виникають між 

чоловіком і жінкою, мають обмежуватися правилами поведінки (ритуалу), а не 

розвиватися вільно (помітний перегук із висловом давньогрецького філософа 

Гіппократа «усе добре, але в міру»). 

41  У внутрішніх монологах Ціньцінь часто постають образи й мотиви із 

казок Г. Х. Андерсена, зокрема героїня відчуває себе Дюймовочкою, яку хочуть 

віддати заміж за Крота, а морозні візерунки на вікні порівнює з оздобленням 

палацу Снігової Королеви. Це розкриває глибини її по-дитячому наївної і 

довірливої душі, спроможність вірити у здійснення казкового сценарію. 

42  Поняття «плоть» не тотожне поняттю «тіло». Французький філософ 

М. Мерло-Понті вказує, що плоть виходить за межі тіла і є маніфестацією Буття, 

яке поєднує тіло і світ. Плоть притаманна не лише людині, а й світу в цілому 

(«плоть світу»); «плоть – це не матерія, не дух, не субстанція». Учений пропонує 

вважати плоть одним із першоелементів буття (поряд з водою, повітрям, землею, 

вогнем, металом), тобто природною стихією, «тілом до тіла», «буттям до буття». 

Детальніше це питання проаналізовано у розвідці І. Вдовіної «М. Мерло-Понті: 

філософія плоті та проблема соціального» [31, с. 58–59]. 

43 Звернімо увагу: поняття «сексуальність» багатозначне, оскільки поєднує в 

собі сукупність різних наукових підходів, які пов’язують біологічні, психічні та 
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соціокультурні аспекти поведінки людини, тобто «сексуальність постає як суміш 

культури, психіки і природи» [44, с. 38]. Засадничим для нашої праці є 

психоаналітичне визначення сексуальності як «взаємної привабливості статей» 

[262], яка визначається «актуалізацією бажання у задоволення» [24, с. 83]. 

Враховується також основний постулат фемінізму про хибність фройдівської 

теорії сексуальності як суто чоловічої, тобто такої, що є «дискримінантною 

структурою, сконцентрованою на фалосі, кастрації, імені батька, витісненні» [24, 

с. 32]. Натомість визнається самодостатня жіноча сексуальність − складна, 

мінлива, амбівалентна. Вона трактується не лише як «індивідуальні еротичні 

бажання, практики та ідентичності», а також як дискурси, що конструюють 

еротичні можливості. Формування сексуальної ідентичності зумовлюється 

способами інтерпретації поведінки людей згідно з існуючими її зразками, 

адекватними культурі [228, с. 94]. Відповідне китайське поняття – 人类的性, або

性, – найвірогідніше, виникло у контексті засвоєння західних теорій психоаналізу 

і трактується як соціальний, історичний та культурний конструкт, що формується 

під впливом влади, мови, тіла і почуттів [350, с. 121]. 

44  Ім’я Укуй (五魁) має значення «П’ять перших» (це історичне поняття, яке 

вказує на перших п’ять або другого-шостого із числа кандидатів, що склали 

конфуціанський іспит провінційного рівня). Ім’я вказує на внутрішній конфлікт 

персонажа, який, будучи простим наймитом, має власну систему цінностей, яку не 

прагне узгодити із жінконенависницькою мораллю суспільства. 

45 Шаньчжоу (商州) – район у провінції Шеньсі, батьківщина Цзя Пінва. 

Письменник так описує цю місцевість: «Шанчжоу – дивовижний і божественний 

край. Це, звичайно, глухий закут, однак не можна сказати, що він безлюдний. 

Бідний, але надзвичайно мальовничий. Більша його частина розташовується у 

басейні ріки Хуанхе, але водночас він примикає і до басейну Янцзи. Він − перехід, 

який тягнеться на вісімсот лі від долини Ціньчуань до впадини ріки Ханьшуй. Тут 

є усе – гори і води, ріки і долини, свої місцеві звичаї. Ці місця славляться дикими 
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та пустельними просторами на півночі, і водночас приховують у собі божественну 

красу півдня. Тут хліб росте у достатку, а пори року чітко змінюють одна одну. 

Місцеві мешканці по-своєму мудрі й позбавлені лукавості, люди прості й 

невигадливі, а їхні душі нічим не затьмарені» [Цит за: 267]. 

46 Ґуаньїнь – китайська богиня милосердя. В одній із легенд її іменують 

Цзичжу Ґуаньінь  (紫竹观音) за назвою лісу Чорного Бамбуку, де вона мешкала. 

Ця богиня прославилася не лише милосердям і доброчинністю, але й 

надзвичайною красою. Британська письменниця китайського походження Елізабет 

Комбер（Elisabeth Comber, кит. ім’я 韩素音，1917−2012）назвала її «Східною 

Венерою», інакше кажучи, «Східною богинею краси» (东方美神). 

47 Собача плоть як символ розбещеності зустрічається у китайській 

класичній еротичній прозі. Так, у романі Лі Юя «Підстилка з плоті»（李渔《肉铺

团 》 , 1657 ） момент найбільшого гріхопадіння головного героя Вейяна 

відбувається тоді, коли він із метою зміцнення власної «чоловічої природи» 

вшиває у своє тіло клапоть собачої плоті. «Саме у цей день і зародився корінь зла 

та нещасть, які супроводжували Вейяна все життя. Це означає, що ніхто в 

Піднебесній не повинен жадати оволодіти “мистецтвом спальні”, адже воно здатне 

зруйнувати вчення про “укріплення душі”» [Цит за: 153, с. 113]. 

48 Поняття «ідентичність» багатозначне і донині є предметом дискусій у 

соціологічних наукових колах. Е. Г. Еріксон розглядає суб’єктивну сутність 

«ідентичності» з біографічного, пантографічного і теоретичного поглядів. У 

пропонованому дослідженні ми беремо до уваги соціопсихологічний аспект 

особистісної «ідентичності», який найкраще розкриває механізми формування 

ґендерної / сексуальної ідентичності жінок-письменниць. 

49 Китайські літературознавці (Ян Їн, 杨 颖, Тао Дунфен, 陶东风 та ін.) 

визнають характерними рисами жіночого «індивідуалізованого письма» 

автобіографізм і топос приватності, тому паралельно вживають терміни «приватне 

письмо» (私人写作) і «приватна проза» (私人小说). Втім, Лінь Бай заперечує 
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поняття «приватне письмо», оскільки, на її думку, воно свідчить про 

дріб’язковість і низьку вартість творів. Мисткиня також не погоджується із 

визначенням своєї прози як «автобіографії», хоча не заперечує автобіографічних 

фактів у ній. 

50 За свідченням учених-сексологів (зокрема І. Кона), у ХХ ст. 

найважливішою тенденцією інтимної сфери життя було те, що сексуально-

еротична поведінка і мотивація безпосередньо втратили пряму залежність від 

репродуктивної біології. «Суспільна свідомість (нормативна культура) сприйняла 

той факт, що сексуальність не спрямована на дітородіння, не має потреби в 

легітимізації і є самоцінною» [125, с. 9]. Відтак формуються підстави для 

соціопсихологічної диференціації сексуальності та констатації різноманіття 

сексуальностей. Відображення цієї тенденції у китайській жіночій прозі було 

мотивоване у 90-ті роки ХХ ст. процесами індивідуалізації письма, інтимізації 

його змісту, а також зосередження уваги на приватному життя та психології 

особистості. 

51 Дай Цзіньхуа звертається до архетипного в китайській культурі образу 

жінки-воїна Хуа Мулань (花木兰). Ця героїня вперше з’явилася у поемі «Слово 

про Мулань» (《木兰辞》, VI ст.) як юнка, що переодяглася чоловіком і пішла у 

військо замість старого батька. Відтоді вона стала символом хоробрості, 

витривалості, героїзму і шанобливості до батьків, тобто легендарною дівчиною, 

яка не поступалася чеснотами чоловікам. Дай Цзіньхуа, визначаючи 

«самоусвідомлення сучасної жінки» як набуття «внутрішнього стану Мулань», 

вказує не на війну між статями, а на прагнення жінок зруйнувати усталений 

суспільний порядок і реалізувати свій потенціал не як ґендерно маркований. 

52 Л. Ш. Леонард використовує поняття «відчай слабкості» і «відчай 

непокори», запропоновані С. К’єркегором у праці «Страх і трепет» («Fear and 

Trembling», 1954). Данський філософ виділяв три різновиди відчаю: безсвідомий 

відчай, свідомий відчай, який проявляється як слабкість та свідомий відчай, що 

виражається у формі непокори [152, с. 38–40]. 
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53  Військові терміни «капітуляція» (投降) і «роззброєння» (缴械), вжиті 

письменницею у цьому контексті, викликають асоціації з китайськими трактатами 

про мистецтво кохання, а також еротичними романами «Цзін, Пін, Мей», 

«Підстилка з плоті» та ін., де любовні сцени описуються як воєнні баталії. 

54 «Всемогутність думок» − гіпертрофована оцінка душевних процесів 

порівняно з реальністю. Такий психологічний стан притаманний примітивній 

людині, яка прагнула одними лише думками змінити зовнішній світ. Переживання 

«всемогутності думок» характерне, за З. Фройдом, зокрема для невротичних 

станів сучасної людини та мистецьких практик. 

55 Культурно-історичними паралелями індивідуації К. Юнґ вважає 

«вісімковий благородний шлях» у буддизмі, китайське дао, філософський камінь 

алхіміків тощо [176, с. 38]. 

56 Термін «реалізм» Н. Фрай бере у лапки, оскільки вважає його 

невідповідним сутності літературного напряму. 

57 У китайській міфології негативну символізацію та подальше 

перекодування образу героїні ілюструє міф про Сіванму (西王母, Матір-Володарка 

Заходу). Найдавніший варіант міфу (за «Книгою гір і морів», що зберігся в 

записах IV−ІІ ст. до н.е.) зображає Сіванму у вигляді жорстокого зооантропо-

морфного божества «із хвостом барса, іклами, як у тигра», розпатланим волоссям. 

«Вона керує небесними пошестями та п’ятьма покараннями» [116, с. 44]. У 

подальших переробках міфу героїня набуває позитивних якостей у даоському 

трактуванні: вона перетворюється на красуню-правительку, богиню, що володіє 

ліками безсмертя. Згодом у трактаті Хуань Ліня «Життєпис Сіванму» (ІІ ст. н.е.) 

Володарка Заходу позбавляється статусу самодостатнього божества і 

змальовується у парі з чоловіком Дунванґуном (东王公, Володар Сходу). Пара 

представляється як першопредки, причому попервах народжується Дунвангун, а 

потім – Сіванму [196, с. 18–21]. Отже, патріархатне світобачення інтерпретаторів 

міфу витісняє богиню на другий план, хоча варто зазначити, що даоська традиція 
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культивування природного начала та містичних практик закріплює високий статус 

Сіванму у пантеоні божеств. Вона канонізується даосами як богиня безсмертя, 

котра є втіленням субстанції інь, – відповідно, Дунванґун трактується як її 

гармонійна пара – втілення субстанції ян. 

58 Цзічжоу – за найдавнішим адміністративним поділом Піднебесної одни із 

дев’яти округів, територія сучасних провінцій Хебей і Шаньсі у Північному Китаї 

[22, с. 383]. 

59 Бі Шумінь за фахом – лікар. Вона обіймала посаду санітарного лікаря, а 

згодом – офіцера медичної служби у війську протягом 11-ти років (1969−1980). 

Повернувшись до Пекіна, вона працювала терапевтом, а також завідувачем 

санітарного відділу. 1998 року Бі Шумінь вступила до Пекінського педагогічного 

університету на факультет психології, після чого займалася практикою 

психологічних консультацій. 

60 Мотив жертовності Нюйва і невдячності людства був використаний Лу 

Сінем у сатиричній переробці міфу «Латання неба» (《补天》, 1922) у збірнику 

«Давні легенди у новій редакції» (《故事新编》). 

61 Всесвітній Дах (世界屋脊) – образна назва гір Куньлунь. 

62 Сад Величних Видовищ ( 大观园 Дагуаньюань) – велика садиба із 

вишуканим парком аристократичної родини Цзя із класичного роману «Сон у 

червоній вежі». Усе це змальовується як простір життя і діяльності численних 

жіночих персонажів роману. 

63 Це оповідання Тє Нін відоме у двох варіантах назви «Чан’е» і «Самотня 

Чан’е». 

64 За визначенням американського психолога А. Маслоу, людина, що 

самоактуалізується, – це «індивідуум, здатний реалізувати свої таланти, здібності, 

можливості». Такі люди розвивають закладені в їхній природі потенції − як 

самобутні, так і загальновидові [171, с. 139]. 

65 Термін «новий історизм» уперше використали американські критики 
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С. Ґрінблатт та Л. Монроуз у вступі до праці «Сила форм в англійській літературі 

доби Відродження» («The Power of Forms in the English Renaissance», 1982). Однак 

С. Ґрінблатт у своїх розвідках часто віддавав перевагу терміну «поетика культури» 

[35, с. 35]. Загалом новий історизм – це оригінальний науковий підхід, який 

розширив можливості культурної інрепретації текстів (художніх і нехудожніх). 

Цей підхід сформувався в англо-американському літературознавстві у 1970-ті 

роки, його засадничий метод полягає в «“обрамленні” літературного твору 

нелітературним текстом» [6, с. 205−206]. Загальновідомим стало визначення 

нового історизму, запропоноване Л. Монроузом, котрий розумів його як спільну 

цікавість до «текстуальності історії та історичності текстів» [182, с. 18]. 
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32. Ісаєва Н. С. Мовні засоби інтимізації в епістоляріях Сань Мао / Н. С. Ісаєва // 

Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – 

Т. І (113). – С. 242–248. 

33. Ісаєва Н. С. Функціональні особливості ретроспективних відступів у повісті 

Хун Їн «Компроміс заради ніжності» / Н. С. Ісаєва // Сходознавство. – К.: 

Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ,  2010. – № 45–46. – 

С. 11–23. 

34. Ісаєва Н. С. Функціональні та поетологічні особливості пейзажу в сучасній 

китайській жіночій прозі (на прикладі оповідання Чи Цзицзянь «Легкий 

вітерець в гаю») / Н. С. Ісаєва // Східний світ. – К.: Інститут сходознавства 

імені А. Ю. Кримського НАНУ, 2010. – № 3. – С. 179–185. 

35. Ісаєва Н. С. 伊萨耶娃 乌克兰的汉学研究（历史和语文学方面）[Синологія в 

Україні: історико-філологічні дослідження] / 伊萨耶娃著 // 乌克兰研究. – 北

京：中国社会科学出版社，2016. – 第 2 辑. – 第 175–194 页. 
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Відомості про апробацію дослідження 

 

Брала участь у 24 конференціях:  

1. Науково-практична конференція «Мова, освіта, культура в контексті 

євроінтеграції», 21-23 квітня 2010 р., Київ. 

2. Всеукраїнська конференція за участю молодих учених «Етнічні виміри 

універсуму: мова, література, культура», 14 квітня 2010 р., Київ. 

3. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», 21-25 червня 

2010 р., Київ. 

4. Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річного ювілею 

Я. Є. Полотнюка «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми», 14-

15 жовтня 2010, Львів. 

5. ХІ міжнародна науково-практична конференція «Семантика мови і 

тексту»,  26–28 вересня 2012 р., Івано-Франківськ. 

6. VI Наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. 

Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України,  13 грудня 2013 р., 

Київ. 

7. Міжнародна конференція «ХVIII Міжнародні читаннях молодих вчених 

пам’яті Л. Я. Лівшиця», 26-27 лютого 2013 р., Харків. 

8. VI Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної 

літератури та культури «Світова література на перехресті культур та цивілізацій», 

19-22 квітня 2013 р., Євпаторія, Крим. 

9. ІІІ Міжнародна наукова конференція "Китай, Корея, Японія: методологія 

та практика інтерпретації культур", 1–5 жовтня 2013 р., Київ. 

10. Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми вивчення та викладан-

ня східних мов і літератур», 12–13 листопада, 2013 р.,  Дніпропетровськ. 

11. International Scientific Conference «Imagology Profiles: the Dynamics of 

National Imagery in Literature», February 6-7, 2015, Vilnius, Lithuania. 
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12. І міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової 

літератури: перехід мови в письменництво», 2-3 квітня 2015 р., Харків. 

13. Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» 8-10 квітня 2015 р., Київ. 

14. ХХІV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», 22-25 

червня 2015 р., Київ. 

15. IX Наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 

Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI 

столітті» (中華文明：傳統與現代), 22 вересня 2015 р., Київ. 

16. ХІІ Міжнародна літературознавча конференція «Історіографія науки про 

літературу» (присвячена 70-річчю кафедри зарубіжної літератури та теорії 

літератури Чернівецького національного університету), 25 вересня 2015 р., 

Чернівці. 

17. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті»,  8 жовтня 2015 р., Київ. 

18. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Мова і 

література в глобальному і локальному медіапросторі», 5-6 квітня 2016 р., Київ. 

19. ІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени світової 

літератури: перехід мови в письменництво («горизонт очікування»)», 8-9 квітня 

2016 р., Харків. 

20. ХХV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», 20-23 червня 

2016 р., Київ. 

21. 第九届国际东亚学学术论坛 《新形势下的东亚合作与交流》 (The Ninth 

ICEASA “Cooperation and Communication in East Asia under the New 

Circumstances”), 2016.09.16-18, Shanghai, China. 

22. Міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний 

та міжкультурний діалог», 25-26 жовтня, 2016 р., Київ. 
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23. Міжнародна конференція в дистанційному форматі. International 

Scientific and Professional Conference «Actual Problems of Science and Education – 

APSE 2017», 29-th of Januare, 2017, Budapest, Hungary. 

24. Міжнародна конференція в дистанційному форматі. International 

Scientific and Professional Conference «Science without boundaries – development in 

21st century – 2017», 27-th of August, 2017, Budapest, Hungary. 

 

 


