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Специфіка реалізації жіночої суб’єктивності
в поезії Маріанни Кіяновської
(на матеріалі збірки Книга Адама)
Творчість Маріанни Кіяновської (відомої львівської поетеси, прозаїка,
перекладача польської і російської поезії) органічно вписується в дискурс
сучасної української феміноцентричної літератури, який стає дедалі актуальнішим у культурно-мистецькому русі рубежу століть та першого десятиріччя ХХІ ст. Це пов’язано передусім з посиленим прагненням українського жіноцтва виразити свій досвід, потреби, цінності через сферу
мистецтва (українське жіноче письменство представлене такими іменами, як
Г. Гордасевич, Л. Демська, І. Жиленко, Т. Зарівна, О. Забужко, М. Ільницька,
С. Йовенко, Є. Кононенко, С. Майданська, М. Матіос, Г. Пагутяк, Г. Тарасюк, Л. Тарнашинська, Н. Тубальцева та інші), а також із усе більшим переважанням у літературознавстві жінок. Так, С. Павличко, Н. Зборовська,
Т. Гундорова, В. Агеєва, Л. Тарнашинська, Л. Таран утворюють потужну
генерацію провідних українських вчених, дослідниць літератури, критиків, чиї наукові розвідки, базовані на досвіді західноєвропейських та американських теорій фемінізму і зорієнтовані на інтереси жінки в літературі
як автора, читача та героїні, формують вітчизняний феміністичний дискурс.
Його специфіка зумовлена деструкцією не лише патріархальних культурних
цінностей, а й народницького та комуністичного міфів1. При цьому об’єктом
феміністичних студій частіше стає проза, що пояснюється більш виразним
виявом художньої специфіки жіночих типів, особливостей жіночого письма. (Жіноча проза є предметом розгляду численних статей Н. Зборовської,
1

С.О. Філоненко, Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ ст.
(феміністичний аспект). Дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук,
– Дніпропетровськ 2003, c. 41.
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М. Крупки, Я. Чайковської, дисертації С. Філоненко Концепція особистості
жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття). У той час, як сучасна
українська поезія у феміністичному аспекті досліджена мало. У контексті
сказаного заслуговує на увагу творчість представниць жіночих літературних
угрупувань, сама наявність яких вказує на усвідомлену й затребувану „жіночу” ідею в українській культурі, зокрема утворене у Львові в 90-х роках
ХХ ст. „Товариство усамітнених графоманів” – „ТУГА”, до якого належала
й Маріанна Кіяновська.
Сама поетеса (принаймні у відомих інтерв’ю з нею, виступах тощо)
ніколи не декларувала свої феміністичні позиції. Тематика її поетичних творів (у її доробку – збірки Інкарнація (Львів-Київ, 1997); Вінки сонетів (Париж-Львів-Цвікау, 1999); Міфотворення (Київ, 2000), Кохання
і війна (в співавторстві з Мар’яною Савкою; Львів, 2002), Книга Адама (Івано-Франківськ, 2004), Звичайна мова (Київ, 2005) та ін.) метафізична, релігійно-філософська, сфокусована навколо таких „первнів” буття, як Бог,
кохання, плин часу. Однак спосіб художнього осмислення цих традиційних
для літератури тем і мотивів позначений, на наше переконання, специфікою
власне жіночого світовідчуття, превалюванням жіночого досвіду, пов’язаний з пошуком альтернативного – суто „жіночого” письма. При цьому в поезії Кіяновської не стільки переосмислюється патріархальна модель культури, утверджується меншовартісність чоловіка порівняно із жінкою, скільки
робиться спроба осягнути глибинну суть останньої, виразити її автентичний
(маргінальний для „маскулінної” літератури) досвід, пов’язаний з материнством, її тілесність, що змушує говорити не про фемінізм у її творчості як
такий, а про феміноцентризм, який передбачає передусім художню реалізацію жіночої суб’єктивності.
Поняття „суб’єктивність” охоплює весь життєвий досвід особистості,
що безпосередньо нею переживається, усвідомлюється як наявний, даний2.
Поняття жіночої суб’єктивності розуміється тут, йдучи за теорією харківської дослідниці І. Жеребкіної, як „основний параметр жіночої життєвої реальності”3, як феномен, що акумулює весь життєвий – зовнішній соціальний,
соматичний та внутрішній психічний – досвід жінки в сукупності її світовідчуття, себе-у-світі-відчуття, авторефлексії, інтенцій.
Жіноча суб’єктивність у поетичній творчості М. Кіяновської реалізується по-різному залежно від ідейно-тематичного спрямування твору, його
жанрового різновиду, поетичної форми. Скажімо, у вінках сонетів (поширений жанр у її доробку) „дисциплінованість” форми в царині строфічної
2

Е.М. Иванов, Материя и субъективность, – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1998, с. 168.
3 Теория и история феминизма, ред. И.А. Жеребкиной, – Харьков: Харьковский Центр
Гендерных Исследований, Ф-Пресс, 1996, с. 11.
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та версифікаційної будови обмежує вияв „жіночості” на текстовому рівні
і тому перешкоджає повноцінній реалізації жіночої суб’єктивності. Показово, що у вінках сонетів Галатея, Палестина, Соломонові ночі. Апокрифи
(зб. Вінки сонетів) центральною є опозиція „чоловік – жінка”: відповідно,
Пігмаліон – Галатея, кати (чоловіки) – Діва, Соломон – наложниця. Образ
жінки в цих творах постає не маргінальним, а опозиціонованим до образу чоловіка, як образ Іншої (його можна інтерпретувати в тому змістовому
наповненні, якому його ужила С. де Бовуар у книзі Інша стать (1949 р.)).
Тому в сонетах поетеси звучать поліфонічно чоловічий і жіночий дискурси,
формуючи концептуальну для творів такого жанру антитетичність. Яскравим прикладом іншого шляху вираження жіночої суб’єктивності є поезії
Кіяновської зі збірки Книга Адама, зокрема однойменного циклу. Вони відрізняються передусім „монологічністю” „жіночого голосу”, централізацією жіночого, що зумовлює побудову тексту не на принципі антитетичності,
а на засадах позаструктурності, незавершеності, що засадничо пов’язуються
з жіночим типом письма4.
Реалізація жіночої суб’єктивності в поезіях циклу Книга Адама Маріанни Кіяновської розгортається в таких смислових площинах, як „божество”,
„материнство”, „чоловіча недосконалість”. В одній із її поезій звучить: „Бог,
Я і Ти – три найголовнiші слова” (однойменний твір)5. Смислова парадигма божественного – ключова в поетичному доробку Кіяновської в цілому.
В аналізованому циклі образ Бога, на перший погляд, тяжіє до традиційного
уявлення про Верховний закон, непреклонну силу і владу християнського Бога-Отця. У поезіях власне інтерпретовано біблійний сюжет про сотворення Адама і Єви, їх гріхопадіння; акцентовано число «три», що є символом
християнської Трійці – „божественним” числом. Проте в поетичному тексті
образ Бога є маргінальним, а ідея божественного переноситься на образ жінки. Так, у поезії „Ким ти був...”6 образи „хліб і вино”, що в християнській
традиції є символом плоті і крові Христа (Бога), фактично ототожнені з образами „земля і вода” - символами жіночого. Число „три” замість позначення
Бога-Отця, Сина і Святого Духа (виключно „чоловічих” субстанцій) у тексті
поетеси означає Бога, жінку і чоловіка („Бог, Я і Ти”), або жінку, чоловіка
і дитину, або Бога, жінку і дитину (жінка посідає у „Трійці” чільне місце), що
осмислюються як первинні основи буття. Число „три” крім того символізує
замкненість часу на основних „етапах” людського буття – „народитися про4 Н.В. Зборовська, Психоаналіз і літературознавство. Посібник, – К.: „Академвидав”,
2003, с. 281.
5 Тут і далі вірші М. Кіяновської цитуються за електронним ресурсом http://poetry.uazone.net/Kijanvska/adam00-13.html.
6 Тут і далі назви поезій подаються з великої літери згідно з нормами правопису,
незважаючи на відмінний авторський варіант.
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жити вмерти / з темряви – через світло – в пітьму / що світліша за світло”.
І народження, і смерть у наведеному уривку асоціюються з темрявою – небуття та материнської утроби, що провокує їх порівняння. В образі пітьми
(сфера жіночого, передусвідомленого, первинного), що „ще світліша за світло” (а світло традиційно є атрибутом „чоловічого” Логосу, усвідомленого),
символічно оприявнюється ідея переваги жіночого як носія божественної
істини над чоловічим.
Обрання Кіяновською змістовою основою циклу Книга Адама біблійного мотиву сотворення Богом Адама і Єви як основоположного концепту патріархальної культури (адже зверхність і незаперечна влада Бога, гріховність
Єви, що спокусила чоловіка, ідеологічно виправдовують зверхність і владу
чоловіків над жінками) зумовлено, на нашу думку, прагненням деструктурувати патріархальний канон, маргіналізувати його основні догмати, створити
альтернативну версію „споконвічних” відносин між чоловіками та жінками,
де жінка нарівні з Богом відіграє ключову роль у бутті, у той час, як чоловік
постає неповноцінною, гріховною істотою.
„Другорядність” чоловіка в циклі Кіяновської оприявнюється передусім
в утвердженні „першорядності” жінки, її цілісності і самодостатності. Так,
у поезії Бог, Я і Ти... в початковій та останній строфі повторюються рядки
„Коли було сотворено Єву, / З’явилися я і ти”. Таким чином артикулюється
ідея первинності жінки як Праматері всього живого. Образ ліричної героїні
тут ніби розщеплюється, адже, за логікою твору, вона і є Єва, але одночасно
і сотворена Євою. Ймовірно, ці образи слід трактувати як вияв глибинної ідеї
андрогінності жінки, що сама є для себе матір’ю, або є одночасно і жінкою,
і чоловіком (Єва – це жінка плюс чоловік), а також метафізичних уявлень
про жінку як Космос, що вбирає в себе все.
Неповноцінність чоловіка в циклі поетеси виражається в його „безтілесності”: „Адаме, де твоє тіло?” (однойменний твір). Тут у художній формі
спростовується ключовий для фройдівської психоаналітичної теорії постулат
про комплекс кастрації у жінки, що неодноразово ставав об’єктом критики
й перегляду теоретиків фемінізму7. Навпаки, „кастрованим”, „безтілесним”
уявляється чоловік, бо його природа збіднена, адже тілесність – це прерогатива жінки. У рядках „Ти Адаме... константа першого січня / листок / який
відривають одразу” (Доброго ранку Адаме) метафорично виражено ідею дріб’язковості чоловічої ролі в продовженні роду, бо функція батька в контексті
твору полягає лише в зачатті, а весь подальший процес залежить від жінки.
Образ чоловіка (Адама) в циклі поезій постає в двох аспектах: як об’єкт жіночого кохання (знову помітним є перекручення / спростовування
патріархального канону, де традиційно об’єктом вважається жінка) та як
носій зла. Уже в назві циклу – Книга Адама – на логіко-граматичному рів7

Н.В. Зборовська, указ. роб., с. 273–274.
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ні зафіксовано статус Адама як суб’єкта, проте в тексті поезій його образ
зображений як об’єкт жіночої рефлексії: „писатиму книгу для Адама / про
нього” (Зрунь мене…). Образ Адама втрачає свою конкретику, набуваючи
узагальнених для чоловіцтва рис: „усе одне / чоловіки / і Адами – теж чоловіки” (Зрунь мене…). Він є адресатом рефлексії ліричної героїні, про що
свідчать висловлювання типу „доброго ранку Адаме / як спалося?”, або
„Адаме / ти що вкусив від істини…” (однойменні твори). Лірична героїня
Кіяновської виявляє до Адама почуття любові та турботу. Так, у поезії Спокуса лишатися жінкою… у рядках „повітря обточує / час лікує / ти був мені
повітрям / Адаме / лікарю” через використання паралелізму зіставляється
образ Адама із часом і повітрям як із постійним (позачасовим) і найнеобхіднішим, але в минулому, що може означати вивільнення жінки з-під
влади чоловіка.
Образ Адама в поезіях Кіяновської часто постає як об’єкт жіночого
піклування: „втомишся коло мене / знявши із себе обладунки” – „втомишся” тут означає швидше „стомлений”, або „відпочинеш” за „правилами”
альтернативної авторської мови, в якій лексеми набувають протилежного
значення, що є ще однією ознакою жіночого письма, покликаною зруйнувати підвалини логоцентризму та раціонального мислення. Отже, образ
Адама в такому контексті наближається до образу дитини, на яку лірична
героїня спрямовує свою турботу. Образ Адама-чоловіка накладається в тексті на образ дитини Адама: „будеш Адамом, мій хлопчику?” (Вагітність
у ретроспективі), або „Адаме… / знову видохну / знову спізнаю радість
/ несподіваного крику / з утроби матері” (Адаме…). Таке значення образу
чоловіка вказує на його інфантильність і залежність від жінки в уявленні поетеси. Таким чином, образ Адама є маргінальним, незважаючи на
його поліфункціональність, він є лише засобом для вираження жіночого
світовідчуття, своєрідним „матеріалом” для рефлексії над метафізичним,
онтологічним статусом жінки.
У поезіях циклу Книга Адама Кіяновської образ чоловіка також асоціюється зі злом (на відміну від патріархального канону, де спокусницею
і грішницею прийнято вважати Єву – жінку). Мотив злодійства розгортається в поезії Ким ти був…, передусім через образ злодія ( „злодій із глини /
як амфора”), що, однак, прямо не пов’язаний з образом чоловіка. У картині
хаосу, дисгармонії, зображеній у цьому вірші ( „інакше – пастухи ляжуть
спати з ягничками / інакше – розрізненість”), можна відчитати альтернативну модель „чоловічого” світу, нецілісного, абсурдного. Отже, мотив крадіжки можна інтерпретувати як втрату жінкою цілісності і гармонії внаслідок
втручання в її буття чоловічого начала. У розумінні змісту цього поетичного
тексту слід враховувати суто „жіночу” особливість його побудови, а саме заміну логіко-граматичної організації висловлювання на емоційно-асоціатив-
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ну. Так, у фразах, розташованих поряд у тексті і не пов’язаних між собою логічно, може бути втілена цілісна думка. У рядках поезії Ким ти був… „злодій
із глини / як амфора / Адаме сину Адамовий / перелік одного / але єдиного /
Що є зло? / а тому скажи мені / ким ти був коли крав у мене” через ключові
слова „злодій”, „Адам”, „зло”, „крав” виражається ідея злодійства чоловіка,
завдання ним шкоди жінці.
Лірична героїня усвідомлює шкоду, заподіяну чоловіком, і згоджується
з цим. Така позиція жінки виражена в мотиві її жертовності: „усе чим я володію / від чого відмовлюся / заради осені смутку / заради осені чоловіче”
(Згадай також…). Герметичний зміст цього уривку можна прочитати з асоціативного контексту ключових слів: „володію”, „втрачаю”, „заради смутку”, „чоловіче” – те, чим володіє жінка, втрачається заради чоловіка, який
несе зло.
У поезії Ким ти був…, як і у вірші Люблю тебе…, наявний образ „іншого”, що може прочитуватись по-різному: як образ чоловіка (іншого стосовно жінки), як образ іншого, крім Адама, чоловіка, який є об’єктом кохання.
В останній поезії, на наш погляд, втілено найпотаємніше жіноче бажання
матріархальної полігамії, яке виявляється в рядках: „де та земля / того чоловіка (Бога? – прим. О.Ш.) / що ліпить людей не парами / а по троє?”. Руйнація
бінарної структури, притаманної патріархальній культурі, веде до розімкненості, плюральності, принципової неструктурованості жіночого тексту, як
і художньої картини світу в Книзі Адама Кіяновської як феміноцентричному
творі. У такому контексті образ „іншого” є символічним вираженням пошуку поетесою альтернативного письма – такого, що не підлягає раціональним
дефініціям, структуруванню тощо.
Найповніше в циклі Кіяновської Книга Адама жіноча суб’єктивність
виражається через рефлексію суто жіночого досвіду, недосяжного для чоловіка і тому не артикульованого в чоловічому літературному дискурсі. Насамперед унікальність жіночого досвіду виявляється в рефлексії зачаття, що
у віршах поетеси розгортається через традиційну психоаналітичну символіку. Так, образ мушлі, наявний у вірші Кіяновської Бог, Я і Ти… („Стулки мушлі, / Між якими перлина”), згідно з психоаналітичним тлумаченням,
символізує материнське лоно. „Перлина між нами / Ставатиме усе більшою
- / Ідеально кругла. / Абсолютно ідеальна. / Ми підемо, а вона залишиться”,
- у розгортанні далі в цій поезії рефлексії зачаття звучить ідея божественної
природи материнства, мотив продовження роду як провідний у світобудові,
що типово власне для жіночого світовідчуття. Лірична героїня відчуває напівсвідоме прагнення зачаття як „діалогу” з чоловіком, як сповнення свого
божественного призначення: „зрунь мене зринь у мене / зачнися” (однойменний твір), або „торкнуся губами [...] до тебе / знову зачну / як і тої ночі / коли
ще спершу не народилася” (Втомишся коло мене…). В останньому уривку
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зачаття постає як перманентний метафізичний досвід жінки, образ якої (як
вказувалось вище) може бути інтерпретованим як мати і її дитина одночасно. До речі, емоційна, духовна, навіть тілесна близькість матері та її доньки
стверджувалась феміністичною критикою, зокрема в роботах німецької дослідниці М. Кляйн.
Народжена дитина, відштовхуючись від тексту поезій Кіяновської, належить лише жінці: „Дитина в колисці / плоть від плоті / земля від землі”
(однойменний твір), про що опосередковано свідчить образ-символ землі як уособлення жіночого. Вагітність як елемент суто жіночого досвіду також виступає об’єктом поетичної рефлексії. У поезії Вагітність у ретроспективі події / стани (смерть – вагітність – зачаття – ймовірність зачаття)
розгортаються у зворотному хронологічному порядку: „постріл у спину /
смерть / дев’ять місяців / будеш Адамом, мій хлопчику? / а чи хочеш узагалі / бути? / нині ти є незачатий”. Образ смерті в наведеному уривку може
інтерпретуватися (за „логікою” жіночої альтернативної мови) навпаки – як
народження, а може символічно означати випадковість появи дитини на
світ, якій дуже легко перешкодити. Артикуляція таємниць буття саме ліричною героїнею („спи / не дихай / бо можеш прокинутися / зачатим” [Вагітність у ретроспективі]) вказує на глобальну роль жінки у світобудові
в уявленні поетеси.
Одним з найголовніших аспектів вираження жіночої суб’єктивності
в поезіях циклу Кіяновської є пошук альтернативної мови як способу передачі жіночого світовідчуття і досвіду. Про це свідчать не лише поетикальні експерименти з організацією висловлювання, семантикою слів (згадані
вище), а й розгортання мотиву пошуку мови: „намагаюся говорити / звичайною мовою / складаю склади / допасовуючи / простір спереду і простір
позаду” (однойменний твір). Отже, чоловіча – „звичайна” – мова не функціонує. Мова поетеси „повертається” в доедипальну передраціональну стадію
мислення, втрачаючи прямий зв’язок з позначуваними поняттями, а отже,
логічний зміст. В образі „пустки звукопис” („Адаме / ти...”) яскраво втілено суть цієї метаморфози: без раціонального змісту мова стає „порожньою”
(„пустка”), але вона насичена емоційно та енергетично („звукопис”). Зауважимо, що мінливий, хаотичний характер „жіночої” мови, що походить
з доедипального періоду злиття дитини з матір’ю і дозволяє визначити її як
семіотичну на відміну від символічної – „чоловічої” мови післяедипальних
стадій, відзначений у роботах Ю. Крістевої.
Мотив пошуку мови у віршах поетеси корелює із запереченням логоцентричних засад мислення, що оприявнюється в мотиві знання / незнання
та пригадування / забування. Істина, яку пізнав, відкусивши яблуко, Адам
(„Адаме / ти що вкусив від істини / звідки знаєш / що ти вразливий…” [однойменний твір]) – „чоловіча” істина, ядро логоцентризму – піддається сумніву.
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У поезії „Адаме, де твоє тіло?” в рядках „знання чоловіче / супроти Божого
незнання / бо чи знає Той / кому нічого забувати?” вочевидь „перевертаються” біблійні (логоцентричні) догмати, акцентується передраціональне (доедипальне) (жіноче) мислення, позбавлене раціонального знання, зате наділене можливістю „пригадувати” – трансцендентні істини народження та
смерті [„Згадай також / як перше згадував / порахуй свої пальці / плоть від
плоті твоїх долонь” (однойменний твір]). Типово жіночим, на нашу думку,
є утвердження в циклі зв’язку існування і слова: „усе / що ти називаєш / існує – і…є” (Адаме / ти…), або „іронія слова / написаного літерою / Є” (Ким
ти був...).
У збірці Книга Адама Маріанни Кіяновської, зокрема в однойменному
циклі, яскраво втілились основні засади феміноцентричного письма, особливо його біологічної та лінгвістичної моделей 8, що передбачають омовлення біологічних та психосоматичних відмінностей жінки через символізацію
материнства, тілесності засобами альтернативної „жіночої” мови, звільненої
від тиску логоцентричних структур. Рефлексія специфічно жіночого досвіду
– зачаття, народження, а також турботи, жертовності ліричної героїні як пріоритетів жіночої інтенціональної орієнтації лежить в основі реалізації жіночої суб’єктивності в аналізованому циклі. Централізація жіночого в поезіях
Кіяновської виявляється передусім у переосмисленні патріархального міфу
про зверхність чоловіка, незаперечність його влади над жінкою, гріховність
і меншовартісність жінки, а також основних засад логоцентризму про єдину
істину та можливість її раціонального осягнення. Найвагомішим чинником
вираження жіночої суб’єктивності в поезіях циклу Книга Адама Кіяновської
є використання альтернативної „жіночої” мови, що передбачає іншу організацію висловлення, базовану на емоційно-асоціативній кореляції ключових
за змістом лексем у суміжних віршованих рядках, а також деструкції денотативно-конотативного потенціалу мови шляхом використання слів з іншим,
часто протилежним традиційному значенням.

Speciﬁc of the artistic embodiment
of the femine subjectivity
in Marianna Kiyanovska’s cycle
(Книга Адама)
Summary
The article examines the essential principles of feministic poetry of Marianna Kijanovska (on
the example of the collected poems „Book of Adam”) with relation to realization of woman’s subjectivity, which is founded on the articulation of speciﬁc woman’s experience of motherhood, negation
of the patriarchal religious-cultural myth, the use of the alternative poetic language.
8

Н.В. Зборовська, указ. роб., с. 289.
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Специфика реализации женскон̆ субъективности
в поэзии Марианны Кияновской
(на материале cборника стихов Книга Адама)
Резюме
В статье рассматриваются основные положения феминистского письма на материале
цикла Марианны Кияновской Книга Адама, а именно артикуляция психосоматических
особенностей женщины, ее жизненного опыта, что происходит за счет поиска альтернативного
– „женского” – языка и выступает в качестве основной стратегии художественное воплощение
женской субъективности.
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