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Праблема фемiнiзму у “жаночай” лiтаратуры

на мяжы ХIХ–ХХ стст. i ХХ–ХХI стст.:

беларускi, украiнскi, польскi кантэкст

Фемiнiзм – агульная назва жаночага руху супраць дыскрымiна-

цыi у грамадстве паводле прыкметау полау. У гiсторыi гэтага руху

вылучаюць два асноуных этапы. Актыунасць жанчын у барацьбе за

свае правы выявiлася у другой палове ХIХ стагоддзя. Першы этап

праходзiу пад лозунгам “роунасць полау” i атрымау назву “рух за

эмансiпацыю”. На пачатку ХХ стагоддзя гэтыя змаганнi мелi дзейс-

ныя вынiкi: у прыватнасцi, у многiх краiнах, сярод якiх Фiнляндыя,

Германiя, Польшча, Канада, ЗША, жанчыны атрымалi права гола-

су на выбарах. Пачынаючы з 60-х гадоу ХХ стагоддзя, жаночы рух

адбываецца пад новымi лозунгамi. Другi этап вызваленчага руху за-

клiкае да “роунасцi у адрозненнях”: энергiя змагароу скiравана на

прызнанне самадастатковасцi у бiялагiчнай прыродзе чалавека.Патра-

баваннi пашыраюцца на сферы не толькi грамадскiх функцый, але i iн-

тымнага боку жыцця жанчыны. Фемiнiстычнае мысленне скiравана су-

праць каштоунасцей “мужчынскай” iдэалогii, “мужчынскага шавiнiз-

му”; улада Логаса-Бога успрымаецца як гвалтоунае падпарадкаванне

Мацi-Прыроды. Радыкальны фемiнiзм нават адмауляецца ад патрыяр-

хальнага разумення сям’i. У такiх выпадках, патрабуючы адмены усiх

сацыяльных адрозненняу паводле полавага вызначэння, фемiнiстычны

рух дэкларуе поуную сексуальную свабоду. У 60-х гадах. ХХ стагоддзя

пад уздзеяннем экзiстэнцыялiзму Ж. П. Сартра, пры пераасэнсаваннi

тэорыi псiхааналiзу узнiкае фемiнiстычная крытыка. У фiласофii фемi-

нiзму iдэi постструктуралiзму спалучаюцца з традыцыйнай амерыкан-
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скай псiхасацыялогiяй. У Францыi, ЗША арганiзоуваюцца адпаведныя

навуковыя сесii, уводзяцца курсы лекцый у навучальныя планы вы-

шэйшых навучальных устаноу. Лiтаратуразнауства, адзначаючы ад-

сутнасць адзiнства у праграмнай дзейнасцi фемiнiстак, у прынцыпе

прымае iдэi вывучэння спецыфiчна жаночага чытацкага вопыту, зай-

маецца рэканструкцыяй жаночай гiсторыка-лiтаратурнай традыцыi.

Зразумела, у баку ад прагрэсiунага, як для ХIХ стагоддзя, фемi-

нiстычнага руху не магло знаходзiцца нi польскае, нi беларускае, нi

украiнскае пiсьменства. Не дзiва, што у рэагаваннi мастацтва на пер-

шы этап руху за эмансiпацыю жанчыны прыярытэтнае месца належы-

ць пiсьменнiцам-жанчынам. Наколькi быу актыуны iх удзел у лiтара-

турным жыццi ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя, сведчыць, у прыватна-

сцi, анталагiчнае выданне «Тридцять укрӓıнських поетес» (Кiеу, 1968;

укладанне Л. I. Мiшчанка). Мастацкае слова звяртаецца да пытанняу

эмансiпацыi у розных этыка-сацыяльных аспектах.

Знакамiтая польская пiсьменнiца Элiза Ажэшка (1841–1910) на

працягу 70–80-х гадоу ХIХ стагоддзя пiша шэраг творау антыфеадаль-

най скiраванасцi з прапагандай лiберальна-рэфармiсцкай дзейнасцi.

Элiзу Ажэшка вельмi хвалявалi лëс жанчыны у сучасным ëй свеце,

праблема эмансiпацыi, пра што сведчаць i некаторыя яе артыкулы,

надрукаваныя у тагачаснай перыëдыцы (напрыклад, “Некалькi слоу аб

жанчынах”, 1870), i шматлiкiя мастацкiя творы, адной з галоуных тэм

у якiх з’яуляецца сцвярджэнне людской i грамадзянскай годнасцi жан-

чыны, барацьба за права жанчыны заняць сваë, годнае месца у жыццi

грамадства. Сярод такiх творау асаблiва вылучаюцца раманы “Апош-

няе каханне” (“Ostatnia miłość”), “Пан Граба” (“Pan Graba”), “Дзëннiк

Вацлавы” (“Pamiętnik Wacławy”), “Марта” (“Marta”), “Паненка Ан-

танiна” (“Panna Antonina”). У творы “Апошняе каханне” распрацоука

жаночай тэмы спалучаецца з тэмай выхавання новага чалавека, узнi-

маецца культ ведау, грамадскай карыснасцi. Вобраз жонкi пана Граба

Камiлы з рамана “Пан Граба” напауняе жаночую тэму пад пяром пiсь-

меннiцы трагiчным гучаннем. У трохтомным рамане “Дзëннiк Вац-

лавы” у кантэксце сацыяльнай крытыкi падаецца гiсторыя пазнання

жыцця маладой дзяучынай, яе складаныя пошукi месца у грамадстве.

“Марта” задумвалася Элiзай Ажэшка як своеасаблiвы “манiфест эман-

сiпацыi”: у рамане галоунай дзейнай асобай выступаюць не традыцый-

ныя для лiтаратуры Еуропы вобразы-лялькi з арыстакратычнага сало-

ну, а жанчына-працаунiца. У гэтым творы пiсьменнiца узнiмае прабле-

му жаночай працы, жорсткай эксплуатацыi жанчыны у буржуазным

грамадстве. Такiм чынам, побытавыя праблемы пiсьменнiца усë час-
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цей падае на сацыяльным фоне. Тэма жанчыны спрыяла пашырэнню

тэматыкi i праблематыкi у творчасцi Элiзы Ажэшка, дэмакратызацыi

яе светапогляду i лiтаратуры у цэлым, сцвярджэнню гуманiстычных

прыярытэтау, прыскорыла зварот да iдэi нацыянальна-класавай кан-

салiдацыi усiх прагрэсiуных колау польскага грамадства.

Жаночая праблематыка стала прысутная i у лiтаратурнай спад-

чыне Габрыэлi Запольскай (1857–1921), жыццëвая дарога i творчая

дзейнасць якой самым непасрэдным чынам была звязаная з Украiнай,

у прыватнасцi са Львовам, дзе яна пражыла не адно дзесяцiгоддзе.

Кiнуушы выклiк мяшчанскай маралi, тагачасным грамадскiм стэрэа-

тыпам, яна з 1879 года (пасля разводу з мужам) распачала акцëрскую

кар’еру, iграючы напачатку на аматарскай сцэне, а пасля на тэатраль-

ных падмостках Кракава, Познанi, Варшавы, Львова. Пэуны час жыла

i працавала у Парыжы, што, несумненна, пауплывала на яе светапо-

гляд як жанчыны i пiсьменнiцы. Творчасць Г. Запольскай была свое-

асаблiвым працягам папярэднiх дыскусiй, распачатых варшаускiмi

пазiтывiстамi, аб раунапрауi жанчыны i мужчыны, прауда, гэтая тэ-

ма рэалiзоувалася у вузкiм побытавым iнтэр’еры i часцей датычылася

прызнання за жанчынай раунапраунага партнëра у сямейным жыц-

цi, права на каханне (“Каська Карыятыда”, “Чысцец”, “Сезоннае ка-

ханне”, “Панi Малiчэуская”, “Мараль панi Дульскай” i iнш.). Пад-

крэслiм яшчэ, што дадзеная праблематыка вырашалася польскай пiсь-

меннiцай часта у натуралiстычным ключы. Пазней падобны гендэрны

аспект будзе прысутнiчаць у большай цi меншай ступенi у творчасцi

такiх польскiх пiсьменнiц ХХ стагоддзя, як З. Налкоуская, I. Кшывiц-

кая, М. Кунцэвiч i iнш.

Беларуская лiтаратура пачатку ХХ стагоддзя сцвярджае сваë на-

цыянальнае аблiчча найперш праз творчасць пiсьменнiкау-мужчын.

У сузор’i першых велiчынь – Янка Купала, Якуб Колас, Максiм Баг-

дановiч, Максiм Гарэцкi. Побач з iмi – пiсьменнiца-жанчына Алаiза

Пашкевiч (1876–1916). Нагадаем, што тагачасныя нацыянальныя лi-

таратуры народау Расii, што не мелi сваëй дзяржаунасцi, змагалiся за

шматлiкiя дэмакратычныя правы, у тым лiку i за права на родную

мову. Палiтычныя, сацыяльныя, нацыянальна-вызваленчыя праграмы

акрэслiвалi амплуа творцау i у Беларусi, i ва Украiне. Алаiза Паш-

кевiч iнiцыятыуна далучаецца да легальных i нелегальных сродкау

змагання за права беларусау “людзьмi звацца”. Мастацкае слова для

яе з’яуляецца прафесiйнай зброяй. Пiсьменнiца – жанчына-рэвалюцыя-

нерка, яна брала на свае плечы адказнасць за iснаванне народа, на-

цыi. Пафасам барацьбы за лепшую долю насычана яе творчасць – вер-
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шы i проза. Назвы творау сведчаць пра моцны дух iх аутара: “Хрэст

на свабоду”, “Прысяга над крывавымi разорамi” i iнш. Самаахвярнай

актыунасцю пазначана i палiтычная, грамадская, культурна-асветная

дзейнасць пiсьменнiцы. Хворая на сухоты, яна у час Першай сусветнай

вайны працуе мiласэрнай сястрой у тыфозным салдацкiм бараку.

Псеуданiм “Цëтка”, якi абрала для сябе Алаiза Пашкевiч, паказвау

на знiтаванасць пiсьменнiцы з простым людам. Лексема “цëтка”, зда-

ецца, павiнна была б арыентаваць чытача на фемiнiстычны аспект

значэння слова. Аднак нельга не адзначыць, што жанчына перабрала

на сябе шмат з тых абавязкау, якiя традыцыйна лiчылiся мужчын-

скiмi. У прыродазнаучых навуках у падобнага роду выпадках кары-

стаюцца тэрмiнам “маскулiнiзацыя”, што азначае праяву у жанчыне

прыкмет мужчыны як бiялагiчнага тыпу. Што датычыць пiсьменнiцы

Алаiзы Пашкевiч, то тут мова павiнна iсцi пра маскулiннае як пра пра-

яву грамадзянска-цывiлiзацыйнага у яе творчасцi. На пацвярджэнне

выказанай думкi працуюць i дадатковыя, абраныя самой пiсьменнi-

цай псеуданiмы. Усе яны – iмëны мужчынскага полу: Мацей Крапiука,

Гаурыла з Полацка, Банадысь Асака, Тымчасовы... Алаiза Пашкевiч

– змагар у жыццi i лiтаратуры. Гiстарычны час распарадзiуся лëсам

пiсьменнiцы-жанчыны...

З першым этапам жаночага руху звязаны пачатак жыццëвага

i творчага шляху украiнскай пiсьменнiцы Вольгi Кабылянскай (1863–

1942). В. Кабылянская жыла у Аустра-Венгрыi, як пiсьменнiца фар-

мiравалася пад уздзеяннем не толькi традыцый украiнскай класiкi,

але i нямецкай рамантычна-сентыментальнай лiтаратуры. У сваiх тво-

рах, публiцыстыцы, грамадскай дзейнасцi В. Кабылянская выступала

з праблемамi маральна-этычнага плану: становiшча жанчыны у сям’i,

буржуазным грамадстве, пазiцыi улады i iнтэлiгенцыi да правоу жан-

чыны i iнш., пiсала пра жаночы рух у краiнах Еуропы, выступiла як

актыуны арганiзатар “Таварыства жанчын на Букавiне”.

Духоунае разняволенне, пошукi жанчынаю свайго месца у грамад-

скiм жыццi – асноуныя тэмы празаiчных творау В. Кабылянскай. Пры

гэтым трэба падкрэслiць,што новыя для украiнскай лiтаратуры пады-

ходы да жаночых вобразау – у аповесцi “Земля”, апавяданнях “Царiв-

на”, “Valse mélancholique”, навэле “Арыстакратка” i iнш. пiсьменнiца

рэалiзавала у рэчышчы тых наватарскiх прыëмау мастацкага пiсьма,

якiя выпрацоувала заходнееурапейская лiтаратура. Iндывiдуалiзацыя

характарау здзяйснялася за кошт увядзення разнастайных сродкау псi-

халагiзацыi: рэалiстычнае знiтавалася з неарамантычным, лiрычным,

меладраматычным пачаткамi.
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Блiзкай да пазiцыi В. Кабылянскай была i яе сяброука, калега па

пiсьменнiцкай працы Леся Украiнка. Нельга не адзначыць, што разу-

менне ролi i задач жанчыны у грамадстве у В. Кабылянскай i Лесi

Украiнкi былi агульнымi. Эмансiпацыя, сексуальная рэвалюцыя не ма-

глi разглядацца iмi без улiку нацыянальнага кодэксу маральнага сама-

выяулення жаночага “я”. У асабiстым жыццi пiсьменнiц на першы

план выходзiу менавiта традыцыяналiзм жаночай цноты.

Леся Украiнка (1871–1913), яе месца у жаночай лiтаратуры све-

ту заслугоувае асобнага разгляду. Небасхiл нацыянальнай духоунасцi

трымаецца на творцах – пераважна атлантах-пiсьменнiках. Карыяты-

дау-жанчын сярод iх нават у сусветным маштабе няшмат, – справяд-

лiва канстатуе, аглядаючы лiтаратурны працэс у гендэрным аспекце,

мудрая наша сучаснiца паэтэса Лiна Кастэнка. У класiчнай лiтаратур-

най украiнскай трыядзе побач з Шаучэнкам, Франком – Леся Украiн-

ка. Гаворачы пра Лесю, проста нельга не згадаць словы Каменяра:

Вiд часiв Шевченкового “Поховайте та вставайте, кадани порвi-
те” Укрӓıна не чула такого мiцного, гарячого i поетичного слова,
як з вуст цïı слабосилӧı, хворӧı дiвчини1. Паэтэсу Франко успрыняу

як адзiнага сапрауднага мужчыну на усю Саборную Украiну.
Леся Украiнка – жанчына, якая з маленства пакутавала на невы-

лечную на той час хваробу сухоты, – увайшла у гiсторыю як тытан

духу. Яна працавала апантана, з жарсцю сэрца, аддаючы сябе усiм

дзялянкам лiтаратурнай i грамадскай працы, скiраванай на нацыя-

нальнае адраджэнне. Яна паэт, празаiк, драматург, лiтаратуразнауца,

крытык, публiцыст, фалькларыст, перакладчык, папулярызатар i пра-

пагандыст украiнскай лiтаратуры. I грамадскi дзеяч. Выраз “contra
spem spero” – без надзеi спадзяюся – быу дэвiзам яе мужнай натуры.

Многiя з вялiкiх задач былi па плячу Лесi Украiнцы. Леся Украiн-

ка здзяйсняла прарыу украiнскай лiтаратуры у новыя далягляды.

Абноуленым быу вобразны патэнцыял яе паэтычных творау, якiя вы-

значалiся багаццем версiфiкацыйных сродкау. Яна свядома працавала

над разнастайнасцю лiтаратурных форм i культурай верша. Пасля по-

бытавай украiнскай драмы канца XIX стагоддзя яе драматургiя бачыц-
ца шляхам у сусветныя прасторы з бурлiвай плынню натхнення, кала-

сальнай панарамай герояу. У драматычных паэмах, распрацоуваючы

тэматыку антычнасцi, Леся Украiнка асобным класiчным лiтаратур-

ным персанажам давала сваю арыгiнальную фiласофскую трактоуку,

1 I. Франко, Твори: У 50-ти т., Киiв 1951, т. 31, с. 265–266.
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сюжэты i матывы сiвой даунiны iншых народау выкарыстоувала але-

гарычна, каб на прыкладзе чужых герояу абудзiць у суайчыннiкау

патрыятызм, мужнасць, мэтанакiраванасць. Наватарскай была i iн-

тымная, i грамадзянска-патрыятычная, i фiласофская праблематыка

творау Лесi Украiнкi. Пры гэтым падкрэслiм, што асаблiвае месца у яе

творчасцi займаюць вобразы жанчын. I можна лiчыць, што гераiнi Лесi

Украiнкi пралiваюць святло на вобраз iх аутаркi, на iнтымна-жаночы

пачатак, што накладае адбiтак на псiхалогiю творчасцi пiсьменнiцы.

Высвятленне асабiстага “я” Лесi Украiнкi – задача не з простых,

патрабуе асаблiвай далiкатнасцi. Пры жыццi родзiчау Лесi Украiнкi,

у прыватнасцi яе мацi Алены Пчылкi, тэма iнтымнага жыцця паэтэ-

сы знаходзiлася пад забаронай. Варта дадаць, што савецкая крытыка,

шырэй – лiтаратуразнауства, таксама не лiчыла патрэбным асвятляць

асабiстасныя моманты у жыццi мастакоу. Iдэйная скiраванасць твор-

часцi заусëды выступала галоуным арыенцiрам у ацэнцы пiсьменнiкау.

Аднак сëння усе разумеюць, што бiяграфiя Лесi Украiнкi, яе духоунае

жыццë належаць не мацi i не мужу, не сям’i, нават не дзяржаве – а су-

светнай культуры у цэлым.

Паказальна, што iнтымныя старонкi бiяграфii Лесi Украiнкi, ха-

рактар гэтага iнтыму даюць падставы гаварыць пра высокi узровень

яе высакароднасцi. З боку псiхалогii жаночай душы Лесiна “я” раскры-

вае дзiунае спалучэнне генетычнага коду украiнскай годнасцi, арыста-

кратычнасцi, цноты у спалучэннi з мяккасцю, лiрызмам, сардэчнасцю

(“сэрца маë, сэрцайка” – самы пашыраны зварот да блiжняга сярод

даунiх украiнцау). I яшчэ яе прыклад сведчыць пра рэагаванне на са-

цыяльна-грамадска-палiтычную праблему часу – праблему эмансiпа-

цыi жанчыны, эмансiпацыi, якая iшла з Еурапейскага Захаду i уплыу

якой быу адчувальны у славянскiм свеце.

У iндывiдуальным “я” Лесi Украiнкi асаблiва яскрава праступаюць

яе альтруiзм, падача будзëннага у рамантычнай афарбоуцы, iмкненне

да выключнага, рэдкаснага, чыстасцi i красы, адвага. Гатоунасць да

подзвiгу – i самаахвярнасць. Гэта тыя якасцi, якiя спауна выявiлiся

у яе жыццi, у адносiнах з сябрам Сяргеем Мяржынскiм. Як мастак, не

магла Леся Украiнка не выявiць iх i у сваiх творах.

Вядома, што Лесю Украiнку i Сяргея Мяржынскага з’яднала iдэя

служэння народу, агульнае захапленне навуковай лiтаратурай пра са-

цыялiзм. Аднак зразумела i тое, што iх яднала пачуццë кахання. I ка-

ханне найперш вызначыла характар iх стасункау. Азмрочана яно было

агульным разуменнем адказнасцi за аб’яднанне двух лëсау: абодва бы-

лi невылечна хворымi. Каханне, сям’я, спадчыннасць. Хворыя на сухо-
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ты, i Леся, i Сяргей, безумоуна, думалi i пра гэта. Прыгадаем першую

Лесiну драму «Блакитна троянда», пра пастаноуку якой у Мiнску i не

у Мiнску так клапацiуся Мяржынскi. У ëй Леся Украiнка напрарочыла

сабе долю i выявiла сябе Касандраю. Колькi зазнала яе аутарка кры-

тычных выпадау – i тады, калi зрабiла спробу адысцi ад канонау тра-

дыцыйна сельскай украiнскай драматургii, i пазней, калi i псiхалагiзм,

i генетычнасць са спадчыннасцю былi рэчамi афiцыйна падцэнзурнымi!

У выданнi “Гiсторыя украiнскай лiтаратуры” адзначана:

Галоуная гераiня «Блакiтнай ружы» – Любоу Гашчынская – хворая
на спадчыннае вар’яцтва i таму прыходзiць да думкi, што не мае права
на асабiстае шчасце, каханне, сям’ю. Аднак сутнасць трагедыi не у яе
хваробе, а у немагчымасцi у асяроддзi мяшчанскай касты абывацеляу
i прыстасаванцау, схiльных да грамадска-палiтычных кампрамiсау, да-
сягнуць самавыражэння, сцвердзiць сябе як асобу праз паунату любоунага
пачуцця2.

Вiдавочна, праз мастацка тыпiзаваны вобраз праступае аутар-

ска-бiяграфiчнае, непасрэдна Лесiна.

Вядома, што Леся неаднойчы прыязджала у Мiнск, апошнi раз зна-

ходзiлася тут у студзенi – красавiку 1901 года да смерцi сябра. Леся не

выехала з Мiнска на святкаванне 25-годдзя лiтаратурнай творчасцi яе

мацi. Трэба думаць, што падымалася пытанне пра адзначэнне у Кiе-

ве i яе уласнага трыццацiгоддзя! Але яна была у Мiнску. Цi можна

усë гэта патлумачыць толькi з пазiцый “сяброускага абавязку”? Ды

i навошта! З iмi, альбо без iх, гэтых бясконцых “азiранняу на добра-

прыстойнасць”, Леся, несумненна, кахала.

Яна рыхтавала сябе да гэтага пачуцця дауно, у найранейшым

дзявоцтве, яшчэ не ведаючы, у якiм вобразе яно да яе прыйдзе. Пе-

рачытваючы яе творы, выразна адчуваеш, што Леся працавала над

сабой, не дазваляючы «душы лянiцца», яна выхоувала у сабе свой

уласны Талент кахання. Аповесць Лесi Украiнкi “Приязнь”, што мае

падзагаловак “Оповiдання з життя волинського Полiсся”, вызначаецца

тонкiм майстэрствам у перадачы душэуных нюансау дзяучатак-пад-

леткау. Назiраннi пiсьменнiцы успрымаюцца як аповед пра тое, як

загартоувалася яе уласная душа. Унутраная прыгажосць, таленавi-

тасць, далiкатнасць, надзвычайная пачуццëвасць – i фiзiчныя недахопы

(калецтва, хваробы...). Пра усë гэтае i пра штосьцi няулоунае “яшчэ

2 Леся. Укрӓıнка, (у:) Л. М iщенко, Iсторiя укрӓıнськӧı лiтератури: У 2 тамах,
Кӥıв 1987, т. 2, с. 591.
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большае” пiсала яна у год свайго знаëмства з Мяржынскiм у апавядан-

нi “Гучнi струни”, што успрымаецца як аутабiяграфiчны твор.

Мадэрнiзацыя жыцця канца ХIХ стагоддзя прынесла карэнныя

зрухi не толькi у грамадскi, але i у iнтымны свет чалавека. Леся разва-

жала i пра сексуальную рэвалюцыю. Але побач з новым пытаннем пе-

рад ëю заусëды стаяла праблема духоунасцi. Паказальным з’яуляецца

яе апавяданне “Над морем”, час напiсання якога 19 лiстапада 1898 го-

да. Леся Украiнка па парадах лекарау ужо год прабыла у Ялце. Без-

лiч пачуццяу, назiранняу, уражанняу ад “свабоды норавау” курортна-

га жыцця. Знаëмства у Ялце з Мяржынскiм – i сумесна праведзены

час. I выбар уласнай канцэпцыi паводзiнау. Цэнтральная фiгура апа-

вядання – капрызнае, лянiвае, пустое, абыякавае да ведау маскоускае

дзяучо. Пiсьменнiца не жорсткая да сваëй гераiнi, аутарская пазiцыя

поунасцю раскрываецца наступнай фразай: З вами, “светскими ба-
рышнями”, чиста нудота – воловодiння безконечне, не вмiте ви бу-
ти нi до кiнця цнотливими, нi до кiнця розпусними, але все напо-
ловину. З апавядання “Над морем”, аповесцi “Приязнь” вiдаць, што

Лесi Украiнцы была вядомая тагачасная французская бульварная лiта-

ратура. У названых творах згадваецца раман “Жып” (па-французску

Gip) L’Amoure Moderne, творчасць Эжэна Прэво, якi у сваiх раманах

спалучау апiсанне ад’юльтэра, дакладныя эратычныя сцэны з пералi-

кам хрысцiянскiх цнотау i абавязкау. Прыведзеная цытата з апавядан-

ня “Над морем” несумненна указвае на твор Прэво “Паудзевы” – пра

сексуальнае жыццë i разбэшчанасць свецкiх маладых дзяучат Парыжа,

твор, якi атрымау акурат у той час сенсацыйную вядомасць.

Такiм чынам, адны гераiнi Лесi Украiнкi трымаюць у шуфля-

дах i пад падушкамi Жыпа i Прэво, шкадуюць, што славянскi тэм-

перамент не можа рауняцца з французскiм. Захопленыя цыганшчы-

най, легкаважна i распусна яны хочуць «урваць ад жыцця». Iншыя,

як безыменная дзяучына, што выступае антыподам да маладой мас-

квiчкi, паратункам ад хваробы лiчаць творы Iвана Тургенева. Што

ж, прыгадаем тургенеускi iдэал дзяучат. Гэта душы, адкрытыя пры-

гажосцi, ведам, духоунасцi, чыстаму рамантычнаму каханню. А што

да самой Лесi Украiнкi, дык тут след дадаць i яшчэ адну бясспрэч-

ную якасць – актыуную гатоунасць да дзейнасцi у iмя прыгнечаных

i пакрыуджаных. Нездарма гераiню, што выступае рупарам аутарскiх

iдэй, парауноуваюць у апавяданнi з асобай англiчанкi miss Forester,
пра якую тады шмат гаварылася. Бо, сапрауды, учынак яе быу вар-

ты увагi: яна прыехала з Англii у Маскву, каб сабраць там грошы

i выехаць на дапамогу да далëкiх якутау. “Утешительницей прока-
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жëнных” называлi яе, хтосьцi, вiдаць, з павагаю, iншыя – з дамешкам

мяшчанскага скептыцызму i iронii. Але якраз такi характар быу блiз-

кi Лесi Украiнцы. Не знешняя праява гераiзму, не гучнасць подзвiгу,

а унутраная сiла духу, прыхаваны стаiцызм, непахiснасць, непаказная

высакароднасць, ахвярнасць.

Ахвярнасць, якая з найглыбейшай паунатой у жыццi выявiлася ва

узаемаадносiнах з Мяржынскiм, была дамiнантаю у яе арыгiнальных

паэтычных вобразах жанчын – Мiрыям з паэмы “Одержима”, Далорэс

з твору “Камiнний господар”,жонка Дантэ з верша “Беатрiче”. Пошукi

паралеляу можна прадоужыць. Як найвышэйшая вяршыня, як падсу-

маванне – шэдэур паэтычнага уяулення Лесi Украiнкi, вобраз Маукi

з драмы-феерыi “Лiсова пiсня”. Тут тая самая праблема эмансiпацыi,

што пауставала перад Лесяй у яе адносiнах з Мяржынскiм. Маука,

якая першая прызнаецца у каханнi Лукашу, якая не патрабуе задатку

i абяцанняу, якая любiць, не адчуваючы патрэбы у афiцыйных кан-

трактах, дае, не беручы у заклад i не патрабуючы сплаты доугу.

Нязгаснае святло высокага пачуцця асвятляла усю творчасць Лесi

Украiнкi. Той стан душы, якi можна было б назваць Талентам кахання,

яна узгадавала у сабе i не здрадзiла яму да канца Разгляд фемiнiстыч-

най тэматыкi у творах Лесi Украiнкi дапамагае убачыць у асаблiвым

ракурсе не толькi адзiн з асноуных стрыжняу яе творчасцi. Мастацкi

твор ускосна дазваляе атрымаць дадатковую iнфармацыю пра бiягра-

фiю пiсьменнiцы, раскрывае высокi строй яе духоунасцi як жанчыны.

* * *

Хваля феменiсцкага руху захлiснула у канцы ХХ – пачатку ХХI

стагоддзя i польскую лiтаратуру, калi у ëй дастаткова моцна i ары-

гiнальна заяуляюць пра сябе такiя пiсьменнiцы, як М. Грэткоуская,

В. Такарчук, I. Фiлiпяк, М. Тулi, К. Дунiн i iнш. “Жаночая прабле-

матыка” у iх творчасцi часта была уключана у постмадэрнiсцкую

арбiту i набiрала унiверсальны характар, пакiдаючы на перыферыi

традыцыйныя задачы: эмансiпацыя, барацьба з несправядлiвым пат-

рыярхатам, права жанчыны на прыватнае жыццë. Яскравым пацвер-

джаннем гэтаму могуць служыць творы Мануэлы Грэткоускай (“Аб-

салютная амнезiя”, “Карты Таро у Парыжы”, “Мы тут эмiгранты”

i iнш), у якiх яна, прадстауляючы сваiх гераiнь, актуалiзуе канфлiкты,

справакаваныя бiялагiчнай прыродай, бiяграфiчным мiнулым, эратыч-

ным складнiкам, iнтымным вопытам. У пошуках уласнай iдэнтычна-

сцi гераiнi М. Грэткоускай прабiваюцца праз “зараснiкi” комплексау

i стэрэатыпау, як уласных, так i грамадскiх, задаючы сабе пытаннi
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у тыпова феменiстычным ключы: хто я? у чым сэнс маëй экзiстэн-

цыi? Часткова адказ дае польская пiсьменнiца у сваëй працы «Мета-

фiзiчнае кабарэ»: А усë гэта дзеля пошуку андрагiннай поунi3. Моц-
ная палова чалавецтва у творах М. Грэткоускай часцей прадстаулена

няудачнiкамi, псiхiчна неураунаважанымi асобамi, якiя пакутуюць на

адзiноту i часта скончваюць жыццë самагубствам. Жанчыны-гераiнi

ж адчуваюць шчаслiвымi сябе не у рэальным, а у вiртуальным свеце,

рэкламнай прасторы i у фармаце свабоднага кахання без абавязкау.

Як вынiк – унутраная душэуная пустка, якую спрабуюць запоунiць

неадэкватнымi учынкамi, правакацыямi, дзiвацтвам, адчуванне адчу-

жанасцi (iншасцi), што тлумачыцца не толькi сацыяльнымi, але i экзi-

стэнцыяльнымi прычынамi. М. Грэткоуская, як i iншыя пiсьменнiцы,

часта звяртаецца да правакацыйна-гульнявых хадоу з чытачом у сваiх

творах, абвяшчае свабоду ад нацыянальных, сацыяльных i культур-

ных мiфау. У М. Грэткоускай, як i у iншых польскiх пiсьменнiц-фемi-

нiстак, свабода пазбаулена каштоунаснай iерархii. Iронiя у iхнiх тво-

рах выступае i як светапогляд, i як мастацкi прыëм, што павiнна аба-

ранiць жанчыну у сучасным свеце, дапамагчы ëй знайсцi унутраную

тоеснасць.

У беларускай жаночай лiтаратуры паказальнай з’яуляецца про-

за малых жанрау. Вызваленыя ад прымусовай палiтызаванай скiра-

ванасцi, абавязкау, ускладзеных на мастацкае слова савецкай рэчаi-

снасцю, аутары-жанчыны Наталка Бабiна, Вольга Бабкова, Марыя

Вайцяшонак, Таццяна Гарэлiкава i iнш. актыуна засяродзiлiся на но-

вай распрацоуцы традыцыйнай праблемы узаемаадносiн вëскi i горада.

У жаночай малой прозе выразна гучыць тэма параунання сакральнай

прасторы вëскi з прафаннай прасторай горада.

Iснуе асобная фемiнiстычная тэорыя, паводле якой прырода, а зна-

чыць i вëска, “параджаюць” вобраз жанчыны. Паралельная парадыг-

ма – культура цывiлiзацыi, горад, мужчына. У беларускiм апавядан-

нi даследчыкi (паказальна – украiнскiя!) прачытваюць процiпастау-

ленне двух пачаткау: мужчынскага як цывiлiзацыйнага i жаночага

як прыроднага. Падобную тэндэнцыю, як адзначае лiтаратуразнауца

Г. Улюра, можна прасачыць i у заходнееурапейскiх лiтаратурах. Пры

гэтым адбываецца прыпiсванне мужчынскаму элементу статуса гiсто-

рыi (гэта значыць – лiнейнага прагрэсу, матывацыi i мэты), жаночаму

– мiфа i традыцыйна-народнай культуры (прырода i жанчына – цы-

3 M. Gretkowska, Kabaret metafizyczny, Warszawa 1995, s. 8.
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клiчныя i самаузнауляльныя). Аднак Г. Улюра, услед за фемiнiстыч-

ным антраполагам Б.Ш. Ортнэрам, папярэджвае, што атаясамлiванне

жанчыны i прыроды можа успрымацца як дадатковая праява дыскры-

мiнацыi паводле полау. Па-першае, прырода у свеце “зневажаецца”.

Па-другое, у такiх творах прырода (жанчына) трактуецца як да кан-

ца не выкарыстаны рэсурс цывiлiзаванай культуры (мужчыны). Ува-

ходжанне жанчыны у свет пераважна залежыць ад мужчынскай фан-

тазii i г. д.

Пры аналiзе сюжэтных схем творау “Два гады да вясны” М. Вай-

цяшонак, “Чакай. Чакай...” Н. Бабiнай, “Дом на пярэспе” В. Бабковай

i iнш. даследчыца прыходзiць да некалькiх высноу. У прыватнасцi,

што беларускiя пiсьменнiцы да мадэлi “жанчына-мужчына” звярта-

юцца, зыходзячы з гендэрных канцэпцый; у пары “жанчына-мужчы-

на” часам мяняецца iерархiя, аднак самастойная рэалiзацыя жаночага

патэнцыялу у iх творах, як правiла, не разглядаецца. Гаварыць у дачы-

неннi да беларускай культуры пра свядомыя жаночыя лiтаратурныя
практыкi, фемiнiстычныя найперш, вiдаць, няма падстау, – канста-

туе Г. Улюра4. На яе думку, беларуская лiтаратура на поуную моц не

карыстаецца з еурапейскага фемiнiстычнага мастацкага вопыту. Тэма

жанчыны, фактычна, упiсваецца у экалагiчную тэму, што падаецца як

больш прыярытэтная. Аднак, калi у жаночай прозе адбываецца атая-

самленне жанчыны i прыроды, калi экалагiчная сiмволiка пераносiцца

на жаночы персанаж, пiсьменнiцкi стыль аутара-жанчыны выразна ад-

рознiваецца ад дамiнантнага лiтаратурнага патрыярхальнага стылю.

Украiнская пiсьменнiца Аксана Забужка (1960) актыуна выяуляе

сябе як паэт, празаiк, эсэiст, лiтаратуразнауца. Яна – кандыдат

фiласофскiх навук i, вядома, яе творчасць насычана iнтэлектуаль-

най праблематыкай, жыццëвыя калiзii пiсьменнiца прапануе чытачам

асэнсоуваць у фiласофскiм ключы. Аксана Забужка лiчыцца заснаваль-

нiкам украiнскай фемiнiстычнай прозы. Так, раман пiсьменнiцы “По-

льовi дослiдження з укрӓıнського сексу” выклiкау вялiкую цiкавасць

не толькi на радзiме, але прынëс ëй прызнанне у шматлiкiх краiнах

Еуропы. Творы Аксаны Забужка сëння атрымалi новае жыццë у пе-

ракладах на шаснаццаць моу свету.

4 Г. Улюра, Фемiнне як природне VS. Маскулiнне як цивiлiзацiйне в жiночiй про-
зi пострадянськӧı Беларусi, (у:) Новае слова у беларусiцы: лiтаратуразнауства
i фалькларыстыка: Матэрыялы V Мiжнароднага кангрэса беларусiстау, Мiнск,
20–21 мая 2010 г., Мiнск 2012, с. 47.
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Сярод разнастайных тыпау паэтычных натур, якiя вядомы у сусвет-
най лiтаратуры, можа вылучыць дзве палярныя: тую, што знаходзiць ра-
дасць i мудрасць у простых, усiм ад Бога дадзеных праявах жыцця, i тую,
што за руцiнай будзëннасцi бачыць трагiчныя глыбiнi патаемнага, iмкнец-
ца знайсцi немагчымыя адказы на адвечныя пытаннi i спалоханую пачат-
ковай абсурднасцю быцця перад вачыма смерцi,

– адзначае вядомы украiнскi лiтаратуразнауца Iван Дзюба5. Вывучэнне

украiнскай лiтаратуры канца ХХ – пачатку ХХI стагоддзяу прыводзiць

даследчыкау да высноу пра вядучыя тэндэнцыi сучаснага лiтаратур-

нага працэсу ва Украiне. Па-першае, творцы усë мацней арыентуюц-

ца на “полюс трагiзму”. Па-другое, назiраецца iмкненне да “паунаты

мастацкiх тэкстау”. Гэтыя выказваннi-абагульненнi пацвярджаюцца

i творчай практыкай Аксаны Забужка. Паказальнай можна лiчыць яе

аповесць “Казка про калинову сопiлку”.

Успрымаючы Аксану Забужка як аутара фемiнiстычнай прозы,

найперш неабходна адзначыць тое, што яна нiколi не захапляецца так

званым “эфектам гламура”, што характэрна пераважнай большасцi

сучасных жаночых раманау. Найбольш выразны мастацкi прыëм пiсь-

меннiцы – зварот да нацыянальнага фальклору як апеляцыя да гене-

тычнай памяцi украiнцау. “Казка про калинову сопiлку” – твор тра-

гiчнага гучання. Паказ развiцця сюжэтных лiнiй аповесцi аутар су-

праваджае тонкiмi аналогiямi з казачных сюжэтау. Галоуная гераiня

Марыя парауноувае сваю старэйшую дачку з казачным персанажам

– дзяучынай-залатавалоскай Ганнай-паннай. Аднак спадзяваннi Ма-

рыi на шчаслiвы, выключны лëс Ганны-панны чытач не падзяляе, бо

аутарскiя параунаннi з сюжэтамi украiнскiх народных казак, у пры-

ватнасцi казкi “Про бабину дочку i дiдову дочку”, ствараюць атмасфе-

ру прадчування бяды у канкрэтнай сям’i. Неардынарная, таленавiтая

Ганна-панна пападае пад уздзеянне цëмных дэманiчных сiл, якiя бя-

руць верх над лепшымi якасцямi яе натуры. Дзяучына не зауважыла,

як гардыня завалодала яе душою, яе светлым талентам быць карыснай

людзям, i яна падначалiлася цëмнай спакуслiвай сiле Змея-Пералеснi-

ка. Зрэшты i вобраз калiнавай жалейкi, вынесены у загаловак тво-

ра, адразу выклiкае асацыяцыi з баладнай тэмай, шырока распрацава-

най у фальклоры славянскiх народау. Нядобрыя чары, праклëны i iнш.

пераутвараюць дзяучыну у дрэва – ва украiнскiм фальклоры пераваж-

на функцыянуе менавiта калiна. Жалейка, выразаная з галiнкi калiны,

5 I. Дзюба, Свiча у кам’янiй пiтьмi: передмова, (в:) В. Стус, Палiмпсест, Кӥıв
2003, с. 8.
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расказвае у канцы твора чалавечым голасам пра прычыну гiбелi ге-

раiнi, раскрывае асобу злачынца. Сястра забiвае сястру – старажытны

матыу падаецца у аповесцi як трагiчная гiсторыя украiнскага роду.

Зварот Аксаны Забужка да фальклорнага матэрыялу – вельмi па-

казальная i цiкавая з’ява.Мяркуем,што у гэтым аутарскiм прыëме зна-

ходзiць выяву iмкненне лiтаратуры да “мастацкай паунаты”. Фальк-

ларызм твора – прыкмета нацыянальнага мыслення аутара, бо украiн-

скi менталiтэт моцна звязаны з асаблiвасцямi роднага фальклору.

Для Аксаны Забужка нацыянальная спецыфiка украiнскай мастац-

кай лiтаратуры з’яуляецца прадметам пастаянных творчых роздумау,

што выявiлася у яе тэарэтычных даследаваннях спадчыны “бацькi

украiнскага народа” Кабзара, неумiручага генiя Тараса Шаучэнкi.Ма-

штабная канцэпцыя яе працы “Шевченкiв мiф Укрӓıни” распрацава-

на так па-фiласофску глыбока i таленавiта, што кнiга пераважвае
усë дагэтуль вядомае у галiне шаучэнказнауства (I. Дзюба). Пiсьмен-

нiца высвятляла у згаданым даследаваннi, якiя метафiзiчныя сэнсы
зямной гiсторыi прыхаваныя, зашыфраваныя у Шаучэнкавым тэкс-
це, калi падыходзiць да яго з ключом не толькi хрысцiянскай фiласо-
фii i еурапейскага рамантызму, але i улiчваць традыцыйны украiнскi
фальклор, яго дэманалогiю, шукала прыкметы нацыянальнай эсха-
талогii – калектыунага граху i калектыунай расплаты6. У падоб-

нага роду ключы Аксана Забужка ажыццяуляе псiхааналiз жаночых

персанажау уласнай аповесцi “Казка про калинову сопiлку”.

Гiсторыкi, этнапсiхолагi сцвярджаюць, што у супольнасцi украiн-

цау праз доугi гiстарычны час iснавау матрыярхат. Ментальнасць

украiнскай нацыi, традыцыйна хлебаробскай i сялянскай, фармiрава-

лася пад цiскам гiсторыка-палiтычных абставiн: мужчынская частка

насельнiцтва выяуляла казацкi патрыятызм на полi бiтвау, жанчыны

былi апорай сямейнага ачага. Пры гэтым варта падкрэслiць, што у су-

марнай характарыстыцы украiнцау рэалiстычнае светабачанне нiколi

не прызнавалася вядучым. Украiнец уяуляе сабою тып пачуццëвага ча-

лавека, а гэта азначае – чалавека афекту. Таму украiнца называюць

лiрычна-драматычным чалавекам. Нацыянальны фальклор раскрывае

тое, што украiнцы – гэта рамантыкi-мройнiкi.Жанчыны украiнкi моц-

на засяроджаны на унутраным свеце. Для iх вялiкае значэнне маюць

сны, прадчуваннi. Жыццë душы украiнкi выразна акцэнтавана на iн-

туiцыi. Менавiта зыходзячы з гэтых абставiн, Аксана Забужка на пер-

6 О. Забужко, Шевченкiв мiф Украiни: спроба фiлософського аналiзу, Кӥıв 1997,
с. 2.
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шы план у аповесцi “Казка про калинову сопiлку” вылучае жаночыя

персанажы, характарыстыку гераiнь падае з улiкам псiхiкi украiнскай

жанчыны.

Агульнапрызнана, што усе фемiнiстычныя групы iмкнулiся да
мэты вызвалення ад патрыярхальнага уцiску, да змены каштоунасцей
iерархii патрыярхальнага грамадства на матрыярхальную, супраць-
леглую мужчынскаму успрыняццю7.

Фемiнiстычны падыход Аксаны Забужка да жаночых вобразау

аповесцi выяуляецца вельмi арыгiнальна. Найбольшая матывацыя

жыццëвых паводзiн адбываецца пры падачы вобраза мацi дзяучат

Марыi. Думаецца, што менавiта Марыя, пакладаючыся на iнтуiцыю,

трактуючы выявы рэальнасцi у адпаведнасцi з уласнымi мроямi, улас-

нымi (не крытычнымi i не аб’ектыунымi) ацэнкамi характарау сваiх

сямейнiкау, у пэунай ступенi справакавала канфлiктнасць многiх сi-

туацый, што урэшце прывяло да трагедыi. Украiнскi песенны рэпер-

туар, якi пiсьменнiца выкарыстоувае як сродак псiхалагiзацыi, фак-

тычна выконвае унiверсальныя функцыi, бо дапауняе характарысты-

ку кожнай з жанчын: хочу бути тiю дiвчиною з пiснi. З аднаго боку,
песня раскрывае мары жанчын пра шчаслiвае каханне, з другога, пад-

крэслiвае разрыу памiж марай i рэальнасцю.

Аксана Забужка тонка аналiзуе стан душы Марыi, яе паводзiны.

Некалi бацька Марыi не дазволiу ëй выйсцi замуж за каханага хлопца,

якога успрыняу як сарвiгалаву – “паливоду”. Захаваушы i культы-

вуючы у сабе пачуццë крыуды, гераiня аповесцi адпаведным чынам

выбудоувае адносiны у сям’i. Нерэалiзаванасць памкненняу узмацняе

незадаволенасць жыццëм. Марыя не бачыць вартасцей характару му-

жа, не зважае на малодшую дачку, поунасцю усклаушы яе выхаванне

на мужа. Дачыненнi Марыi са старэйшай дачкой выпiсаны пiсьмен-

нiцай у адпаведнасцi з законам псiхалагiчнай кампенсацыi. Як сцвяр-

джаюць псiхолагi, у такiх выпадках могуць адбывацца праявы самаа-

хвярнасцi, цi стварэнне арэолу пакут. Марыю, як паказвае Аксана За-

бужка, ахапiла жаданне, вышэйшае за рэальнасць. Гераiня гадавала

першую дачку з патаемнай марай адплаты за спазнаную несправядлi-

васць. Пачуццë крыуды парадзiла у душы Марыi гардыню, спачатку

мару, а затым i веру у тое, што менавiта яе дачцэ суджана быць цi
князëунай, цi каралеунай. Адмецiна на чале дзяучынкi – бо народилася
вона з мiсяцем на лобi – успрымалася Марыяй не iначай як вышэйшы

7 Лiтературознавча енциклопедiя: у 2 т., автор-укладач Ю. I. Ковалiв, Кӥıв 2007,
т. 2, с. 528.
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знак, наче обрано ı̈̈ı дитину на придiл незвичайний, про який людським
дiтям i не мрiяти – хiба вислухати з казок, переказуваних споконвiку
од баби до внуки.

Такiм чынам, творча працуючы над вобразам Марыi, Аксана За-

бужка выявiла сублiмаваныя формы тэарэтычнай рэфлексii, спалу-

чаныя з “мiфалагiчнасцю” навуковага мыслення. Гэта – адна з тэн-

дэнцый, уласцiвых фемiнiстычнай лiтаратурнай практыцы, фемiнi-

стычнай свядомасцi. У асобе аутара “Казки про калинову сопiлку”

спалучыуся талент жанчыны – пiсьменнiка i навукоуца. Няма сум-

нення: Аксана Забужка як фiлосаф ведае працу Ю. Крысцевай “Рэ-

валюцыя паэтычнай мовы” (1974), у якой распрацоуваецца канцэпцыя

вобраза “аргазмiчнай мацi”, што аб’ядноувау жаночы i сексуальны ас-

пекты. Ю. Крысцева прапанавала паняцце “хора” для акрэслення ма-
цярынскага чыннiка, прыгнечанага сiмволiкай цi законам Бацькi, для
выяулення патрыярхальнага доугу перад мацi8.

Творчая iнтэрпрэтацыя гэтых палажэнняу прачытваецца у сюжэ-

це аповесцi Аксаны Забужка. Як паказана у пiсьменнiцы, антаганiзм

памiж бацькам Марыi i Марыяй вызначае духоунае жыццë жанчыны

i пасля яго смерцi. Пранiкаючы у свет перажыванняу i пачуццяу Ма-

рыi, пiсьменнiца актыуна i па-майстэрску уводзiць у тэкст сцэны сноу,

трызненняу гераiнi. Псiхалагiчная напружанасць Марыi абумоулiвае

той факт, што бацька у сне прыходзiць да яе заусëды агрэсiуна

узрушаны. Трактоука сноу даецца у традыцыi народнай культуры:

характар сноу прадказвае бяду. Можна меркаваць, што пiсьменнiца

i гэтым прыëмам скiраваная на “полюс трагiзму”.

Вобразы дачок Марыi менш паддаюцца аналiтычнай логiцы, ха-

ця многае у iх характарах, як ужо адзначалася, аутар абумоулiвае

умовамi выхавання. У той жа час неабходна адзначыць, што развiццë

характарау Ганны i Алëнкi пiсьменнiца выпiсвае, зыходзячы з фе-

мiнiстычнай канцэпцыi iснавання у прыродзе асаблiвага iнтуiтыу-

на-несвядомага жаночага дыскурсу, асаблiвых, спецыфiчна жаночых

сродкау пазнання свету, адметнага ад мужчынскага спосабу мыслен-

ня, выключна жаночых формау рэагавання на навакольнае асяроддзе.

У стварэннi вобразау сясцëр знаходзiць сваë выяуленне фiласофiя экзi-

стэнцыялiзму. Абапiраецца пiсьменнiца i на фрэйдысцкае вучэнне пра

энергiю неусвядомленай псiхасексуальнай цягi як асноунага рухавiка

чалавечых паводзiн. Зыгмунт Фрэйд як неуролаг развiу тэорыю, згод-

8 Большой энциклопедический словарь, Минск 2002, с. 528.
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на з якой у фармiраваннi характару чалавека, яго паталогii галоуную

ролю адыгрываюць перажываннi ранняга дзяцiнства. Падобна, што

менавiта думкамi знакамiтага псiхааналiтыка кiравалася i Аксана За-

бужка. У той жа час вядома, што фемiнiстычны рух варожа адносiцца

да Фрэйда, паколькi вучоны выказвау перакананнi пра перавагу муж-

чынскага пачатку над жаночым: жанчыну Фрэйд прапанавау успры-

маць як непаунавартаснага мужчыну. I гэта не магло не выклiкаць

абурэння з боку фемiнiстак. Аксана Забужка як пiсьменнiца iмкнулася

пераадолець бiнарнасць маскулiннага i фемiннага супрацьстаяння.

Аповесць “Казка про калинову сопiлку” усiм ходам мастацкага

мыслення аутара скiроувае чытача на думку пра неабходнасць гар-

монii у сямейных адносiнах, пра аднолькавую каштоунасць жаночай

i мужчынскай iндывiдуальнасцi. Марыiн муж Васiль атрымлiвае вель-

мi станоучую характарыстыку.У аповесцi не знаходзiм нiводнага слова

крытыкi у яго бок. Ëн i працавiты, i цярплiвы, i клапатлiвы бацька.

Ëн, як пераважная большасць украiнцау, ведае народныя песнi, прачу-

ла i прыгожа спявае. Можна лiчыць, што вобраз Васiля абагульнены,

тыпiзаваны. Ëн паустае як увасабленне паняцця пра украiнца як лi-

рычна-драматычнага чалавека.

Iмкненне ураунаважыць увагу да жаночага i мужчынскага па-

чаткау найбольш доказна выяуляецца у звароце пiсьменнiцы да бiб-

лейскага аповеду пра Авеля i Каiна. Гiсторыя братоу iнтэрпрэтуецца

у аповесцi у адпаведнасцi з народнай традыцыяй. Ценi на месяцы ге-

роi успрымаюць як выявы вобразау бiблейскiх персанажау. У гэтым

праступае наiунасць, чысцiня мыслення простага чалавека, якi касма-

ганiчную тэму трактуе з пазiцый народных вераванняу i легенд. Акса-

на Забужка выкарыстоувае гiсторыю братазабойства як прадвеснiцу

сëстразабойства. Аднак мастацкая функцыя аповеду пра Авеля i Каi-

на гэтым не абмяжоуваецца. Пiсьменнiца часта да месца прыводзiць

народныя прымаукi i прыказкi, узмацняючы iх алегарычным зместам,

уласнай дыдактычнай скiраванасцю. Нельга не прызнаць справядлi-

васцi думкi, закладзенай у наступнай прымауцы: Посiш звичку – по-
жнеш характер, посiш характер – пожнеш долю. Аутарскiя сентэн-

цыi наконт народных парэмiй, пададзеныя нiбыта незнарок, паклiканы

наблiзiць чытача да разумення сэнсу прачытанага.

Як папярэджанне пра небяспеку павiнна прачытвацца увядзенне

у аповесць хай сабе i эпiзадычнага, але псiхалагiчна апрауданага во-

бразу манашкi-паломнiцы. I гэты сюжэтны ход сведчыць пра увагу

пiсьменнiцы да этнакультуры: згадваецца у аповесцi Кiеуская Лаура,

адзiн з iнстытутау духоунага жыцця украiнцау. Зрэшты, увесь ком-
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плекс мастацкiх сродкау аповесцi паклiканы узняць праблему Дабра

i Зла. I вобраз празорлiвай багамолкi, i бiблейскi аповед пра Авеля

i Каiна яшчэ раз нагадваюць пра iерархiю жыццëвых вартасцей, пра

неабходнасць разумення Дабра як этычнай нормы чалавечых камунiка-

цый. Для узмацнення iдэйнага гучання твора пiсьменнiца звяртаецца

да хрысцiянскай тэмы, да Бiблii як да унiверсальнага, наднацыяналь-

нага аутарытэта. Антрапацэнтрычная парадыгма аповесцi “Казка про

калинову сопiлку”, выбудаваная на жыццëвым матэрыяле з апорай на

шматлiкiя экстрагiсторыка-культурныя, этнапаэтычныя аспекты, скi-

равана закрануць усю сферу сучаснага гуманiтарнага разумення кар-

цiны свету.

Карона сусветнай культуры ХХ стагоддзя упрыгожана дыямента-

вым россыпам знакамiтых жаночых iмëнау. Па праву упiсаны у гiсто-

рыю еурапейскай лiтаратуры iмëны польскай паэтэсы Вiславы Шым-

борскай (1923–2012), украiнскай пiсьменнiцы Лiны Кастэнка (1930).

У коле iх праблематыкi – цывiлiзацыйныя, гiстарычныя, палiтычныя,

культуралагiчныя, прыродныя, псiхалагiчныя аспекты быцця чалаве-

ка. Пра кожную з пiсьменнiц можна сказаць, што яны – творцы выраз-

на iнтэлектуальнага, фiласофскага тыпу. Светабачанне кожнай вырас-

тае з канкрэтнай дэталi; што узятая з мiнулага цi сучаснасцi, атрымлi-

вае у творах Л. Кастэнка, В. Шымборскай шматлiкiя вымярэннi. Паэ-

тычнае выказванне заусëды ëмiстае, вылучаецца дасцiпнасцю, рэльеф-

насцю.

У плане маральна-фiласофскай iнтэрпрэтацыi фемiнiстычнай тэ-

мы паказальнымi можна лiчыць многiя вершы Л. Кастэнка. Ох, я не
Фауст. Я тiльки жiнка, – сцвярджае яе лiрычная гераiня (верш

«Лейтмотив щастя»). Пры гэтым гераiнi Л. Кастэнка – асобы мыс-

лячыя, што не прымаюць пустапарожнiх размоу. Паэтэса заяуляе:

Боюся екзальтованих подруг... Жыццëвая праграма гераiнь Л. Ка-

стэнка у наступным: чалавеку непадуладныя нi соцыум, нi унiверсум.
Чалавек, а значыць i жанчына, падуладныя толькi самiм сабе9. Вя-
дучы настрой шчымлiва-спавядальнай лiрыкi паэтэсы пра каханне, як

трапна зауважае даследчыца Аксана Нахлiк, – узаемная любоу, адкры-

тая пачуццëвасць. У каханнi i мужчына, i жанчына у шаленому вирi
любовнӧı жаги, в нiч високого притулку – коли йде обертом земля, –

вириваються у зовсiм iнший часопростiр – космiчного, вiчного мас-

9 О. Нахл iк, Письменник – Нацiя – Унiверсум, (в:) Свiтогляднi та художнi шу-
кання в лiтературi ХIХ–ХХ столiть, Львiв 1999, с. 208.
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штабу10. Тады мужчыну i жанчыну яднае i мить, i вiчнiсть, i тиша,
i дев’ятий вал – очей магiчна нiжнiсть i губ розпалений метал. Уво-
гуле ж iмператыу творчай думкi паэтэсы складаецца з дзвюх асноуных

пазiцый: першая – быццë чалавека павiнна рэалiзавацца у працы i па-

чуццëвым самаразвiццi, другая – выхаванне iндывiдуума неразрыуна

звязана з спасцiжэннем культурна-духоунага вопыту усяго чалавецтва

i нацыянальнай самабытнасцi Украiны. В епоху спорту i синтетики
людей велика ряснота. Нехай тендiтнi пальцi етики торкнуть вам
серце i вуста, – звяртаецца украiнская паэтэса да сучаснiкау. Зразу-

мела, высокая маральнасць – скразны лейтматыу творау Л. Кастэнка

– прыкмета не толькi жаночай паэзii. Адметнасць яе творау – у тых

мастацкiх прыëмах, што вылучаюць iндывiдуальнае аблiчча паэтэсы.

Яны – у менавiта жаночай эмацыянальнасцi, у максiмалiстка крытыч-

ным стауленнi да наваколля, у шырокiх зваротах да скарбнiцы народ-

най i сусветнай культуры. Лiна Кастэнка нiбыта падхоплiвае творчую

эстафету ад неумiручай Лесi Украiнкi. Пераважна класiчныя формы

верша паэтэса напауняе лiрычным струменем, раскрываючы iнтым-

нае, жаноцкае “я”, спалучае яго з драматызаванай напоуненасцю гi-

сторыясофскай думкi пра лëс роднага народу.

Паэзiя В. Шымборскай вылучаецца медытатыунай глыбiнëй, неза-

лежнасцю пазiцый жанчыны-паэтэсы, выразнай фiласофскай iронiяй,

аутаiронiяй, якiя народжаныя абвостраным адчуваннем дысгармонii

свету. В. Шымборская закранае праблему магчымасцi паразумення ча-

лавека з “iншымi”, iснавання чалавека як iндывiдуума, уключанасцi
чалавека у аб’ектыуны час i аб’ектыуную прастору (С. Бальбус), а яе

лiрычная гераiня, па словах У. Калеснiка, успрымае субстанцыю жыц-
ця як трагiзм, якi па абавязку i логiцы iснавання трэба перажыць.
Шымборская умела, па-фiласофску канцэнтруе агульнае у адзiнкавым,

аб’ектыунае у суб’ектыуным. Салiдарызуючыся з польскiм вучоным

Т. Вуйцiкам, украiнскай даследчыцай А. Нахлiк, адзначым, што паэзiя

В. Шымборскай – гэта спроба усебаковага асэнсавання экзiстэнцыi ча-

лавека у свеце. Гэта роздум над сэнсам iснавання людзей, iх жыцця

i смерцi. Гэта i гiсторыясофскi падыход да пытанняу развiцця цывi-

лiзацыi. Гэта iмкненне спазнаць прыроду iснавання жыцця на зямлi

i па-за яе межамi. Гэта i анталагiчны, i маральна-этычныя аспекты

чалавечага лëсу11.

10 Тамсама, с. 222.
11 T. Wójcik, Pisarze polscy XX wieku: Sylwetki, Warszawa 1995, с. 138.
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Цiкавымi з’яуляюцца ацэнкi творчасцi В. Шымборскай вядомым

украiнскiм паэтам i перакладчыкам Дз. Паулычкам. У прыватнасцi, ëн

пiша:Шимборська ма власний стиль виразу важливих, фiлософських,
дуже часто нею вiдкритих iстин людського життя, ı̈̈ı твори напи-
санi просто, в них нема емоцiйного пiднесення за рахунок стилю чи
формальних засобiв. Зворушення, яке вони викликають, йде вiд пара-
доксальних зiставлень явищ духовного i звичайного життя12. У вер-
шы “Канец стагоддзя” («Schyłek wieku») паэтэса раскрыла сваю твор-
чую лабараторыю: Як жыць – спытауся нехта у лiсце да мяне у той
час, як я хацела спытаць у яго пра тое ж самае. В. Шымборская

iмкнулася не столькi даваць адказы на пастауленыя самiм жыццëм

i ëю асабiста пытаннi, колькi праз пульсуючы нерв думкi указвала

чытачам на ланцужковую залежнасць адных “невядомых” ад iншых.

Гэтая уласцiвасць творчай манеры польскай паэтэсы выдатна схопле-

на i перададзена ва украiнскамоуным перакладзе яе верша «Здивуван-

ня» («Zdziwienie»), блiскуча выкананым Дз. Паулычкам:

Чому занадто в однiй особi?
Що тут роблю? В чӥıй подобi?
Чому в будинку, а не в гнiздi?
В шкiрi, а не пiр’̈ı? З обличчям, не листям?
Чому тiльки раз iз життям особистим?
При зiрцi малiй? На землi й при водi?
По неприсутностi? Саме тепер?
За всi столiття? За стiльки ер?
За всi могили i небосхили?
До костi й кровi, що повнить жили?
Сама з собою? Чом саме тут?
Чому не там десь, де iнша змора?
Не сто лiт тому. Але й не вчора
Сиджу й дивлюся у темний кут –
Як дивиться й те, що сидить пiд столом,
Таке гарчливе i зване псом?13

I польскiя, i украiнскiя крытыкi аднагалосна прызнаюць, што тво-

ры В.Шымборскай адначасова фiласофскiя, будзëнныя, антрапалагiч-
ныя i лiрычныя14. “Iнтэгральнасць” – гэтае вельмi дакладнае вызна-

чэнне, дадзенае М. Бараноускай, а услед за ëй i А. Нахлiк, творчасцi

12 Д. Павличко, Твори: в 10 т., Кӥıв 2010, т. 8, с. 446.
13 Тамсама, с. 453.
14 M. Baranowska, Jak lekko było nic o tym nie wiedzieć, Wrocław 1996, с. 26.
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каралевы фласафiчнай паэзii В. Шымборскай. Л. Кастэнка па праву

называюць поуным царыцай паэзii ва Украiне (Дж. Луцкi). Творчасць

ВiславыШымборскай i Лiны Кастэнка увабрала лепшыя дасягненнi су-

светнай паэзii ХХ стагоддзя. Зразумела, як сапраудныя мастакi, яны

маюць у сваëй палiтры i шмат iндывiдуальных фарб, у якiх пры гэтым

можна прасачыць прыкметы нацыянальных традыцый.

Л. Кастэнка успрымаецца сучаснымi адукаванымi чытачамi як

пасiянарны iндывiд, а яе творчая iндывiдуальнасць як фермент са-
прауднага мастацтва i нацыятворчага руху (А. Забужка). У духу лi-

таратурнага “персонацэнтрызму” прачытваецца i творчасць В. Шым-

борскай. Кожная з названых пiсьменнiц – Жанчына, якая па глы-

бiнi, выразнасцi, сканцэнтраванасцi мастацкага мыслення не састу-

пае пiсьменнiкам-мужчынам. Сярод прыхiльнiкау паэтычнай творчас-

цi украiнскай i беларускай паэтэс – i мужчыны i жанчыны. Прыгадаем

дарэчы, што выдатна перакладзены творы Л. Кастэнка беларускiмi

паэтэсамi В. Коутун, Н. Мацяш. В. Шымборскую цудоуна пераства-

рылi па-беларуску Н. Мацяш, А. Лойка, Я. Семяжон, а па-украiнску –

Дз. Паулычка, Я. Сэнчышын.

Такiм чынам, працягваючы гаворку пра той складнiк сучаснага

лiтаратурнага працэсу, якi ствараецца пiсьменнiцамi-жанчынамi, ад-

значым, што рысы “творчага фемiнiзму”, разгледжаныя у папярэдне

вызначаных псiха-фiласофскiх практыках, нельга разглядаць як аба-

вязковую прыкмету пiсьма кожнай прадстаунiцы жаночага полу. Калi

ж i звяртаюцца пiсьменнiцы-жанчыны да фемiнiстычных практык, то

выяуляцца гэта па-рознаму, вельмi iндывiдуальна: у адных выпадках

– выклiчна эпатажна, у iншых – прыхавана, часам апасродкавана, не

у поуным аб’ëме.

Сапраудны талент мыслення, мастакоускага рэагавання на свет

– заусëды непауторны, i не толькi у выпадку з пiсьменнiкамi-мужчы-

намi. Жаночая творчасць, як i мужчынская творчасць, калi яны, як

кажуць, ад Бога, залежаць ад шматлiкiх суб’ектыуных i аб’ектыуных

фактарау. Гэта вынiк генератыунага патэнцыялу таемных сiл прыро-

ды, працы душы творцы, яго iнтэлекту, плюралiзму нацыянальнага,

iндывiдуальнага i сацыяльна-грамадскага вопыту.
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S T R E S Z C Z E N I E

PROBLEMY FEMINIZMU W TWÓRCZOŚCI KOBIET
NA PRZEŁOMIE XIX–XX I XX–XXI WIEKÓW:

W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ, UKRAIŃSKIEJ I POLSKIEJ

W artykule omówiono problemy feminizmu w aspekcie socjokulturowych wła-
ściwości czasu. Indywidualność autorki w twórczości kobiecej jest wynikiem wpły-
wu na myślenie artystyczne ruchu emancypacyjnego (przełom XIX i XX wieków),
który akceptuje obecność samowystarczalności w biologicznej naturze człowieka
(przełom XX i XXI wieków). Przedmiotem badań są utwory polskich, ukraińskich
i białoruskich pisarek. W pierwszej części są to utwory E. Orzeszkowej, G. Za-
polskiej, A. Paszkiewicz (Ciotki), O. Kobylańskiej, Lesi Ukrainki, w drugiej części
– M. Gretkowskiej, N. Babinej, O. Bobkowej, M. Wajcieszonok, T. Garelikowej,
O. Zabużko, L. Kostenko, W. Szymborskiej.
Autorzy artykułu dochodzą do wniosku, iż nie należy uważać szczególnych

oznak feminizmu, które zależą od praktyk psychofizycznych, za niezbędną część
twórczości każdej autorki. Jeśli zaś takie cechy znajdują się w twórczości kobiecej,
to ich obecność przybiera różne formy. Jest to zatem zjawisko bardzo indywidual-
ne, ponieważ cechy, o których mowa, wynikają z talentu, natury, duszy, intelektu,
pluralizmu narodowego, indywidualnego i socjalno-społecznego doświadczenia.

Słowa kluczowe: feminizm, aspekty genderowe, dyskurs, morał, filozofia, psycho-
logizm, indywidualny styl, cechy artystyczne.

S UMMARY

THE PROBLEM OF FEMINISM IN THE “FEMALE” LITERATURE
ON THE TURN OF THE 19TH AND 20TH, THE 20TH AND 21TH CENTURIES:

BELARUSIAN, UKRAINIAN, POLISH CONTEXT

In the article the feminist problems investigated from the perspective of so-
cial and cultural background of the time are discussed. It is stated that individual
traits of the author in feminist writing are predetermined by the influence of fe-
minist movement (on the turn of the 19th c.) which acknowledges the presence of
self-esteem in biological nature of the man (on the turn of the 20th c.). Literary
works of Polish, Ukrainian and Belarusian women-writers constitute the subject of
our research. In the first part of the article the works of E. Ozheshko, G. Zapolskaya,
A. Pashkevich (Tsiotka), O. Kobilianskaya, Lesia Ukrainka are examined, in the
second part – those of M. Gretkovskaya, N. Babina, O. Babkova, M. Vaiteshonok,
T. Garelikova, O. Zabugko, L. Kostenko, V. Shimborskaya.
The authors come to the conclusion that feminist traits cannot be considered

as an obligatory part of literary writing of a woman-author as they depend on
psychological and physical experience. They are always expressed in an individual
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way because they result from talent, natural forces, peculiarities of soul, intelligence,
combination of national, individual and social experience.

Key words: feminism, gender aspect, discourse, morality, philosophy, psycholo-
gism, individual style, literary peculiarities.


