
Сі
мо

на
 

де 
Бо

ву
ар

 
ДР

УГ
А 

СТ
АТ

Ь Сімона де Бовуар

ДРУГА СТАТЬ

2



Simone de Beauvoir

LE DEUXIÈME SEXE

En deux volumes



Сімона де Бовуар

ДРУГА СТАТЬ

У двох томах

2

Переклали з французької 
Наталія Воробйова, 

Павло Воробйов, 
Ярослава Собко

Київ
«ОСНОВИ»

1995



ББК 60.55 
Б72

Сімона де Бовуар (1908—Î986) — французька 
письменниця екзистенціалістського спрямування 
й філософської орієнтації, дружина Жана-Поля 
Сартра. її фундаментальне дослідження місця та 
ролі жінки в історії, культурі, літературі, суспі
льних взаєминах «Друга стать» (1949) давно ви
знане одним із видатних класичних зразків 
феміністичної літератури.

Для широкого кола читачів.

Видання здійснюється за сприяння 
Посольства Франції в Україні 

та при підтримці 
Міністерства Закордонних Справ Франції

Перекладено за виданням: 
Simone de Beauvoir 
Le deuxième sexe 2 

Éditions Gallimard, 1949

0301000000—046
Б — --------- -------------- Без оголош.

95

ISBN 5-7707-5621-7 
ISBN 5-7707-5623-3

) Editions Gallimard, 1949 
) Наталія Воробйова, Павло Воробйов, 

Ярослава Собко 
Український переклад, 1995



Яке безталання бути жінкою!
Та найгірше безталання полягає, 
по суті, в тому, що вона не розуміє, 
що бути жінкою — це вже безталання.

К єркегор

Напівжертва, напівспільниця — 
як усі.

Жан-Поль Сартр



Перша частина
СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ 

В СУСПІЛЬСТВІ

Перший розділ 

ЗАМІЖНЯ ЖІНКА

З давніх-давен суспільство уготовило для жінки єди
ну долю — це заміжжя. Нині більшість жінок перебу
вають або перебували у законному шлюбі, готуються 
до заміжжя або картають себе, що воно не відбулося. 
Жінку, яка не взяла шлюб, незалежно від того, чи 
почувається вона знедоленою, чи взагалі не визнає 
цього інституту, чи байдуже ставиться до нього, ми 
називаємо «незаміжньою», тобто визначаємо її щодо 
шлюбу. Отож продовжимо наше дослідження з аналі
зу шлюбу.

Передусім відзначимо, що економічна еволюція, яка 
внесла зміни у становище жінки, не могла не спричи
нити і певних змін в інституті шлюбу: він стає 
добровільним союзом двох незалежних індивідуумів. 
Кожен з них бере на себе певні обов'язки щодо друго
го. AAKX̂ bTép неминуче спричиняє розірвання шлюб
ного договору для обох сторін, а розлучення може 
вимагати будь-хто з подружжя на однакових умовах. 
Минули ті часи, коли жінка виконувала одну-єдину 
функцію в суспільстві — народжувати. Тепер ця функ
ція значною мірою втратила характер обов'язку, по
кладеного на жінку природою, і перетворилася на 
добровільну м ісію 1. При цьому її прирівнюють до 
продуктивної праці: адже здебільшого відпустку за 
вагітністю оплачують майбутній матері або держава, 
або наймач. В СРСР протягом кількох років шлюб 
розглядали як договір між індивідуумами, заснований

Див. перший том
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лиш на їхньому вільному волевиявленні. Тепер він, 
здається, перетворився в державну службу, обов'язко
ву і для чоловіка, і для жінки. Перемога тієї чи іншої 
тенденції залежить від того, яким шляхом піде розви
ток суспільства в цілому, але за будь-яких обставин 
чоловіча опіка поступово зникає. Проте з феміністської 
точки зору наша епоха є перехідною. У виробничій 
діяльності бере участь лише частина жінок, хоча 
й вони, щоправда, живуть у суспільстві, в якому заста
рілі структури і цінності ще й досі даються взнаки. 
Тому сучасний шлюб можна осягнути тільки в світлі 
минулого, звичаї якого вельми живучі.

Шлюб споконвіку сприймали абсолютно по-різному 
чоловік і жінка. Незважаючи на те, що чоловік і жінка 
конче потрібні одне одному, між ними зроду не було 
взаємності. Чоловік у соціальному плані — це неза
лежний і повноцінний член суспільства, його вважа
ють передусім виробником, сенс його існування поля
гає в праці на благо суспільства. Ми вже бачили \  
чому роль жінки, обмежена відтворенням і хатніми 
клопотами, не гарантує їй такої ж самоповаги, яку 
відчуває чоловік. Звичайно, чоловік має потребу в 
жінці: декотрі народи, які перебувають на низькому 
рівні розвитку, зневажають старих парубків, неспро
можних самих себе прогодувати. В селі селянинові 
потрібна помічниця. Взагалі більшість чоловіків нама
гаються перекласти на супутниць життя марудні 
обов'язки. Чоловік прагне забезпечити постійне задо
волення сексуальних потреб, хоче мати потомство — 
адже й суспільство вимагає від нього продовження 
роду. Проте, бажаючи одружитися, чоловік не зверта
ється безпосередньо до жінки: лише за згодою чолові
чого товариства він може стати чоловіком і батьком. 
Жінку, котра в родинних кланах, якими керують бать
ки і брати, посідає залежне, а то й цілком безправне 
становище, споконвіку одні чоловіки віддавали заміж 
за інших чоловіків. Колись клан, батьківський рід 
поводився з нею майже як з річчю: вона була части
ною податку, про оплату якого заздалегідь домовляли
ся обидві сторони. Становище жінки мало змінилося

1 Розвиток інституту шлюбу не був безперервним процесом. 
У Римі, а потім у сучасному суспільстві він повторив шлях, уже 
пройдений у Єгипті (див. перший том — «Історія»).
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навіть після того, коли внаслідок розвитку згаданого 
вище інституту шлюб поступово набув форми контрак
ту. Жінка, одержавши придане або свою частину спад
щини, стає мовби юридичною особою, але водночас 
і придане, і її спадщину підпорядковують її родині. 
Тривалий час шлюбні контракти укладали між тестем 
і зятем, а не між чоловіком і дружиною. В цьому разі 
економічну незалежність могла мати тільки вдовиця 
Свобода вибору для дівчини завжди була обмежена. 
Безшлюбність, якщо не брати до уваги тих поодиноких 
випадків, коли вона набуває характеру священного 
обов'язку, зводить жінку з пуття, перетворює на без
корисну вбогу істоту. Шлюб — це єдина можливість 
забезпечити своє існування, єдине виправдання влас
ного покликання на землі. Суспільство зобов'язує ж і
нок брати шлюб, аби вони змогли виконати дві свої 
функції, перша з яких — дітонародження. Інколи, хо
ча й дуже рідко, держава бере жінку під свою безпосе
редню опіку і вимагає від неї виконання тільки 
материнської функції: так було в Спарті і почасти 
в гітлерівській Німеччині. Здебільшого, і це трапляєть
ся навіть у суспільствах, які не віддають належне ролі 
чоловіка в продовженні роду, вона перебуває під за
хистом чоловіка. І, отже, друга функція жінки — це 
вдоволення сексуальних потреб чоловіка і турбота про 
його домашнє вогнище. Її громадським обов'язком 
є служіння чоловікові, котрий має давати їй подарун
ки, залишати спадщину або утримувати її. Саме через 
чоловіка суспільство поціновує жінку, принесену йо
му в жертву. Права, яких набуває виконуючий обов'яз
ки чоловіка, визначають обов'язками, які накидають на 
мужчину. Він не має права на власний розсуд розірва
ти подружній зв'язок. Розлучення можливе лише за 
рішенням представника державної влади, і в цьому 
разі чоловік зобов'язаний виплатити грошову компен
сацію. Подібний звичай був надто поширений в Єгипті 
часів Бокхориса (Бокенренефа), як тепер, скажімо, 
в США, де це називають „alimony". Суспільство за
вжди більш або менш відверто визнавало полігамію: 
чоловік може мати любовний зв'язок з рабинею, ко
ристуватися послугами повії, але при цьому шанувати

1 Саме цим пояснюють особливі риси, притаманні персонажу 
молодої вдовиці в еротичній літературі.
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декотрі привілеї законної дружини. Якщо ж  з нею 
поводяться брутально або завдають їй шкоди, вона 
може вжити гарантованих заходів: повернутися в свою 
родину, дістати право на окреме проживання або роз
лучення. Отже, в шлюбі у кожного подружжя є свої 
обов'язки і свої переваги, але їхнє становище неодна
кове. Дівчина може стати членом суспільства за умо
ви, якщо візьме шлюб, а якщо «зостанеться в дівках», 
то в соціальному плані її вважатимуть за неповноцін
ну істоту. Тому матері будь-що прагнуть прилаштува
ти своїх дочок. У минулому столітті в буржуазних 
родинах майже не рахувалися з думкою дівчини. їх 
пропонували потенційним претендентам на заздалегідь 
влаштованих «побаченнях». Цей звичай майстерно зо 
бражено в романі Золя «Накип»:

« — Знову зірвалося! — вигукнула пані Жоссеран, 
знеможено опустившись на стілець.

— Отакої,— тільки й спромігся вимовити Жоссеран.
— Ви що, не втямили? — верескливим голосом вела 

далі пані Жоссеран.— Я, здається, ясно сказала вам, 
що ще одна спроба одружитися вилетіла в трубу! І це 
вже четверта числом!

Продовжуючи наступати на доньку, пані Жоссеран 
вигукнула:

— Послухай... Скажи, як це трапилось, що ти знову 
дала маху?!

Берта збагнула — тепер мати дасть їй прочухана.
— Сама не знаю, мамо,— пробурмотіла вона.
— Помічник начальника відділу,— провадила далі 

мати,— молодий, йому нема ще й тридцяти, чудове 
майбутнє. Щомісяця регулярно приносить платню, 
уже що може бути краще? Адже це найголовніше. Ти, 
мабуть, знову утнула якусь дурницю, як з рештою 
женихів?

— Ні, мамо, запевняю тебе...
— Ти з ним танцювала, а потім ви перейшли в 

маленьку вітальню...
Берта зашарілася.
— Так, мамо... Коли ми опинилися самі, він дозво

лив собі різні гидкі речі. Він поцілував мене і міцно 
притиснув до себе... Тоді я злякалася і відштовхнула 
його так, що він гепнувся на стілець...

— Штовхнула його так, що він гепнувся на сті
лець?!— скипівши від шаленства, перепитала її ма
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ти.— Он воно що! Ах ти нещаснице!.. Штовхнула його 
так, що він гепнувся на стілець...

— Але ж, мамо, він схопив мене...
— Ну й що? Яка цяця, схопив!.. Ось і віддавайте 

таких дуреп у пансіон! Чому вас там тільки навча
ють?.. Через якийсь там поцілунок!.. Та про це навіть 
не слід розповідати нам, твоїм батькам... а ти ще 
штовхаєш людей так, що вони гепаються на стільці, 
і гавиш женихів...

І повчальним тоном вела далі:
— Ну, годі! В мене опускаються руки! Ти просто 

дурна як пень, донечко!.. Затям раз і назавжди, що 
у нас катма грошей, і тому ми повинні приваблювати 
чоловіків чимось іншим... Робиш люб'язну міну, морга
єш, не віднімаєш своєї руки і, мовби ненароком, дозво
ляєш деякі пустощі. Отак тільки й спіймаєш чоловіка...

— Це тим більш прикро, що вона ж уміє бути 
миленькою, коли захоче,— все ще торочила пані Жос- 
серан.— Ну, годі, витри сльози й глянь на мене, нібито 
я мужчина і залицяюсь до тебе. Ти усміхаєшся, опус
каєш віяло, але так, щоб твій залицяльник, передаючи 
його тобі, торкнувся твоїх пальців... Почувайся розку- 
тіше і намагайся бути гнучкою. Чоловіки не люблять, 
щоб жінка була мов дошка. Якщо парубок дозволяє 
собі щось зайве, то не клей із себе дурепу! Це значить, 
моя люба, що він збентежився...

Годинник у вітальні пробамкав другу годину. 
Збуджена задовгою нічною бесідою, перейнята шале
ним бажанням негайно ж  знайти жениха для Берти, 
пані Жоссеран до того замріялася, що почала міркува
ти вголос, обертаючи навсібіч свою дочку, ніби та була 
лялькою з пап'є-маше. Берта, знеможена й безвільна, 
зовсім підкорилася матері. Та на серці в неї було 
тяжко. Страх і сором стискали їй горло...»

Отже, дівчина не відіграє жодної активної ролі. Її 
видають заміж батьки. Молоді чоловіки одружуються, 
беруть жінку в подружжя. В шлюбі їх приваблює 
утвердження їхнього існування, а не здійснення права 
на нього. Вони добровільно беруть на себе певні зо
бов'язання, тому можуть розмірковувати про вигоди 
і незручності шлюбу, як це робили грецькі і середньо
вічні письменники-сатирики. Для них це лише спосіб 
життя, а не доля. їм ніщо не заважає зостатися холос
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тяками, декотрі з них одружуються пізно, а то й зовсім 
не одружуються.

Узявши шлюб, жінка стає володаркою певних сфер 
життя. Офіційно її захищено від примх чоловіка, але 
насправді вона попадає в залежне становище. Саме він 
у матеріальному плані стає главою родини й уособлює 
її в очах суспільства. Жінка бере прізвище чоловіка, 
прилучається до його віри, входить у  його стан, його 
середовище, стає членом його родини, його «полови
ною». Вона йде за ним туди, де він здійснює свою 
трудову діяльність, і, як правило, родина живе там, де 
працює чоловік. Жінка в більшій або меншій мірі 
пориває з минулим і переходить у світ, до якого 
належить її чоловік. Вона віддає йому саму себе, має 
йти до шлюбу незайманою і суворо зберігати вірність 
чоловікові. Вона втрачає частину прав, котрі згідно 
з законом надають незаміжній жінці. Римське право 
віддавало жінку в руки чоловіка loco filice *. На почат
ку XIX століття Бональд казав, що стосунки між  
чоловіком і дружиною нагадують стосунки між ма
тір'ю і дитиною. До 1942 року за французьким законо
давством жінку зобов'язували підкорятися чоловікові. 
Ще й дотепер закон і звичаї надають чоловікові велику 
владу, яку зумовлюють становищем у родині. Він пра
цює, й тому саме через нього здійснюється зв'язок між  
інтересами родини і суспільства. Від нього так само 
залежить майбутнє родини, оскільки він бере участь 
у створенні колективного майбутнього. Саме він вті
лює трансцендентність до зовнішнього світу. Жінка 
заклопотана продовженням роду і турботами про до
машнє вогнище, тобто вона уособлює замкненість2. 
Насправді ж  будь-яке людське існування є водночас 
відкрите для світу й замкнене. Щоб подолати свою 
замкненість, кожен має зберегти себе як особистість, 
а щоб торувати шлях до майбутнього, не повинен 
втрачати зв'язки з минулим, спілкування з іншими 
прислужиться його самоутвердженню. Ці дві сторони 
життя присутні в будь-якому його вияві. Шлюб дає 
змогу чоловікові гармонійно поєднувати їх: в профе
сійній або політичній діяльності він стикається зі змі

1 Цілковите володіння (латин.).
2 Див. перший том. Таку ж думку висловлювали святий Павло, 

отці церкви, Руссо, Прудон, Опост Конт, Д. X. Лоуренс та інші.
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нами і прогресом, усвідомлює, що час і простір зміню
ють його самого. Коли ж бурлакування набридає, 
стомлює, він створює родину, обговтується, зміцнює 
свої зв'язки зі світом. Тепер вечорами чоловік поверта
ється додому, де на нього чекає дружина, охоронниця 
домашнього вогнища і родинних традицій, вихователь
ка дітей. У неї лиш одна місія: продовжувати і підтри
мувати життя в найширшому розумінні цього слова. 
Вона народжує дітей, забезпечує розмірений ритм 
повсякденного життя і затишок домашнього вогнища, 
в якому живе за зачиненими дверима. Вона аж ніяк не 
впливає на майбутнє і світ, її зв'язок із суспільством 
здійснюється лише за посередництвом чоловіка.

Щойно описаний традиційний уклад родинного жит
тя здебільшого зберігся й понині. Насамперед відзна
чимо: дівчині набагато важливіше взяти шлюб, аніж 
молодому чоловікові. Існують численні соціальні про
шарки, де заміжжя —єдино можлива доля жінки. 
В селянському середовищі до незаміжньої жінки став
ляться з презирством, вона перетворюється в служни
цю батька, братів, зятя, покинути село майже немож
ливо. Беручи шлюб, вона потрапляє в залежність від 
чоловіка, але водночас стає господаркою в домі. В де
котрих буржуазних колах не дбають про те, щоб 
навчити жінку самостійно заробляти на прожиток, 
тому їй зостається або вести паразитичний спосіб 
життя в домі батька, або йти у найми до чужої родини. 
Та навіть емансиповані дівчата віддають перевагу 
шлюбу, а не професійним заняттям з їхніми економіч
ними привілеями, якими володіють чоловіки. Вони 
прагнуть вийти заміж за чоловіка, котрий має вище 
становище в суспільстві, ніж вона сама, або сподіва
ється, що чоловік «піде» швидше і далі, ніж вона. 
І раніше, і тепер вважають, що статевий акт — це 
п о с л у г а ,  яку робить жінка чоловікові. Він 
д і с т а є  втіху, й тому зобов'язаний віддячити їй за 
це. Жіноче тіло — це річ, котру можна купити. Для 
жінки її тіло — капітал, який їй дозволено експлуату
вати собі на користь. Іноді вона приносить чоловікові 
придане, нерідко бере на себе обов'язки виконувати 
певну хатню роботу: порядкувати в домі, виховувати 
дітей. У кожному разі вона має право жити на утри
манні чоловіка, до того ж традиційна мораль спонукає 
її до цього. Отож цілком природно, що такий легкий
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життєвий шлях здається їй привабливішим, тим біль
ше, що жіночі професії часто малоцікаві і кепсько 
оплачуються. Ось чому одруження для жінки — най- 
вигідніша кар'єра.

Громадська мораль усе ще засуджує адюльтер 
незаміжньої жінки. Ще донедавна у Франції вважали 
правопорушенням зраду жінки, а вільну любов не 
було заборонено законом, хоча практично незаміжня 
жінка не мала змоги завести коханця. Багато дівчат 
з буржуазного середовища, яких привчали змалку до 
суворого і стриманого поводження, ще й нині виходять 
заміж для того, аби «дістати свободу». В Америці 
немало жінок сповідують сексуальну свободу, але 
їхній досвід можна порівняти з досвідом молоді перві
сних племен, котра, як ми вже знаємо за міркуваннями 
Малиновського, вдається до невинних насолод у «Бу
динку для холостяків». Та суспільство вважає, що 
повноцінними дорослими жінками стають тоді, коли 
беруть шлюб. В Америці ще в більшій мірі, ніж у 
Франції, самотня жінка в очах суспільства — по- 
горджувана істота, навіть і в тому разі, якщо вона 
заробляє собі на прожиток. Без обручки вона ніколи 
не доб'ється цілковитої поваги до себе і не зможе 
користуватися всіма своїми правами. Зокрема, мате
ринство шанується тільки в одруженій жінці, для 
матерів-одиначок дитина — це нелегке випробування. 
З усіх цих причин багато дівчат Старого й Нового 
світу на запитання про їхні плани на майбутнє відпові
дали так само, як відповідали колись їхні давні попе
редниці: «Я хочу вийти заміж». Водночас жоден юнак 
не розглядає шлюб як основну мету свого життя. Для 
них найголовніше — матеріальний добробут як необхі
дна умова досягнення незалежності. Іноді вони доби
ваються цього, побравшись із заможною нареченою 
(як, зокрема, буває в селянському середовищі), а часом 
ця мета перешкоджає його одруженню. Умови суча
сного життя — невизначеність, нестабільність — над
звичайно обтяжують обов'язки молодика, котрий взяв 
шлюб, а вигоди, навпаки, зменшилися: адже він легко 
може заробити собі на прожиток і любісінько вдоволь
няти свої сексуальні потреби. Звичайно, одружуючись, 
він набуває певних життєвих зручностей: «вдома хар
чуватися краще, ніж у ресторані», «немає потреби 
ходити в будинок розпусти», та й самотність більше не
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дошкуляє* 3 появою родини і дітей він посідає певне 
місце в часі і просторі, його життя стає повноцінні
шим. Незважаючи на все це, чоловіків, котрі не бажа
ють одружитися, в цілому більше, ніж жінок. Батько 
віддає заміж дочку скоріше ради того, аби позбутися 
зайвого рота. Дівчина, котра шукає чоловіка, зваблює 
його.

Звичаї влаштовувати шлюби досі не зникли. Вони 
зберігаються навіть у  середовищі доброчинної бур
жуазії. Біля могили Наполеона, в театрі, на балу, нз 
пляжі чи в гостях дівчина на виданні з ретельно 
зачісаним волоссям, у новій сукні сором'язливо де
монструє свої фізичні чесноти та вміння скромно про
вадити бесіду. Батьки кваплять її: «Скільки коштів 
витрачено на твої виїзди! На часі вже й визначитися, 
бо на черзі твоя молодша сестра». Безталанна дівчина 
невдовзі усвідомлює, що її шанси зменшуються в міру 
того, як вона дорослішає. Претендентів обмаль, отож 
у неї трохи більше вибору, ніж у бедуїнської дівчини, 
котру обмінюють на отару овець. Як сказала Колетт, 
«молодій дівчині, котра не має статку і фаху і зале
жить від братів, лишається тільки мовчати, ловити 
момент і благати Бога!» 1.

Світське життя в менш грубій формі дозволяє моло
дим людям зустрічатися під пильним оком своїх мате
рів. Ставши трохи вільнішими, дівчата частіше вихо
дять з дому, навчаються, набувають фаху, завдяки 
якому в них з'являється можливість знайомитися з 
чоловіками. У 1945— 1947 роках пані Клер Лепла про
вела в бельгійських селах анкетування щодо шлюбної 
проблеми 2. Авторка взяла безліч інтерв'ю. Я наведу 
лише кілька запитань і відповідей:

«Запитання: чи часто зустрічаються договірні шлю
би?

Відповідь: договірних шлюбів більше немає (51 % ).
Договірні шлюби дуже рідкісні — щонайбільше 1 % 

(16 %).
Договірні шлюби складають від 1 до 3 % (23 % ).
Договірні шлюби складають від 5 до 10 % (5 % )».
Опитувані відзначали, що дуж е поширені до 1943 

року договірні шлюби майже зникли. Однак «інколи

1 «Дім Клодіни».
2 Див. Клер Лепла, «Заручини».
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влаштовують шлюби з міркувань вигоди, через відсут
ність знайомств, боязкість або вік, за бажанням влаш
тувати вигідний шлюб». Це роблять часто священики. 
Декотрі дівчата виходять заміж в результаті листуван
ня. «Вони описують свою зовнішність і надсилають 
опис у спеціальну газету, яка публікує його під пев
ним номером. Цю газету надсилають усім особам, опис 
яких у ній надруковано. В ній буває до двох сотень 
описів зовнішності жінок, котрі бажають вийти заміж, 
і приблизно стільки ж описів, надісланих чоловіками. 
Кожен з них може обрати будь-кого з них і почати 
листування через посередництво газети».

«Запитання: яким чином знайомляться майбутні 
подружжя протягом останніх десяти років?

Відповідь: на світських розвагах (48 % ).
Під час навчання або спільної справи (22 % ).
На вечорницях, на дозвіллі (ЗО %)».
Усі одностайно відзначають, що «шлюби між друзями 

дитинства — поодинокі. Кохання спалахує раптово».
«Запитання: чи мають першорядне значення гроші 

під час вибору чоловіка?
Відповідь: ЗО % стають до шлюбу задля грошей 

(48 % ).
50 % стають до шлюбу задля грошей (35 % ).
70 % стають до шлюбу задля грошей (17 % ).
Запитання: чи прагнуть батьки видати заміж дочок?
Відповідь: батьки прагнуть видати заміж дочок (58 % ).
Батьки хочуть видати заміж дочок (24 % ).
Дівчата вважають за краще зовсім не виходити за

між, ніж вийти невдало (26 % ).
«Дівчата домагаються хлопців, виходять за першого- 

ліпшого, аби прилаштуватися. Вони всі сподіваються 
вийти заміж і роблять усе, щоб досягти цієї мети. 
Дівчина почувається приниженою, якщо до неї не 
залицяються, і, щоб уникнути подібної ситуації, вона 
виходить заміж за першого-ліпшого. Дівчата виходять 
заміж, аби вийти заміж. Дівчата виходять заміж, щоб 
стати заміжніми жінками. Дівчата квапляться вийти 
заміж, бо заміжні жінки вільніші». Щодо останнього 
запитання думки опитаних були одностайними.

«Запитання: хто активніше виявляє своє бажання 
стати до шлюбу — дівчата чи хлопці?

Відповідь: дівчата говорять хлопцям про свої почут
тя і просять одружитися з ними (43 % ).
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Дівчата активніше, ніж хлопці, виявляють бажання 
вийти заміж (43 %).

Дівчата поводяться скромно (14 %)».
На це питання відповіли майже однаково: під час 

оформлення шлюбів ініціатива належить, як правило, 
дівчатам. «Дівчата розуміють, що у них немає нічого, 
що могло б підтримати їх у житті. Вони не уявляють 
собі, яким чином могли б заробити собі на прожиток, 
і тому шукають порятунку в заміжжі. Дівчата освідчу
ються хлопцям у коханні, вішаються їм на шию. Вони 
нестерпні! Дівчина ладна вдатися до будь-яких хитро
щів, аби тільки вийти заміж... Жінки самі бігають за 
чоловіками тощо».

У Франції подібного анкетування не було, та оскіль
ки французька і бельгійська буржуазія сповідують 
схожий спосіб життя, висновки наведеного анкетуван
ня, певно, справедливі і для Франції. У Франції шлюби 
«влаштовували» частіше, ніж у будь-якій іншій країні. 
Відомий «Клуб зеленої облямівки», що організовує для 
своїх членів вечори, аби допомогти зближенню чолові
ків і жінок, як і до цього, процвітає, шлюбні оголошен
ня займають немало місця в газетах.

У Франції так само, як і в Америці, матері, старші 
жінки, жіночі журнали цинічно навчають дівчат ми
стецтву «ловити» чоловіка, як липучка мух. Ці своє
рідні «полювання», «риболовля» вимагають великого 
вміння: поціляйте в не занадто високу «мішень», але 
й в не занадто низьку; будьте реалісткою, не шугайте 
в захмарні романтичні марення; вдало переплітайте 
кокетування зі скромністю; не вимагайте ні надто 
багато, ні надто мало. Парубки побоюються тих жінок, 
дівчат, котрі намагаються «женити їх на собі». Ось 
свідчення одного молодого бельгійця: «Немає нічого 
неприємнішого для чоловіка, ніж відчувати, що його 
домагаються, усвідомлювати, що його взяла до рук 
жінка» 1. Чоловіки намагаються не вскочити в жіноче 
павутиння. У дівчини, як правило, обмежена можли
вість вибору. Його можна було б назвати справді 
вільним, якби дівчина могла відмовитися од шлюбу. 
Звичайно рішення дівчини визначають розрахунком, 
огидою, упокоренням, а не захопленими почуттями. 
«Якщо парубок, який просить її руки, хоч трохи пасує

1 Див. Клер Лепла, «Заручини».
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їй (з точки зору суспільного стану, здоров'я, кар'єри), 
вона приймає освідчення, і не кохаючи його. Вона 
згодна побратися з ним, навіть якщо не все в ньому 
задовольняє її, і не плекає жодних ілюзій».

Проте, незважаючи на своє бажання вийти заміж, 
дівчина нерідко побоюється цього. Шлюб приносить їй 
більше вигод, ніж чоловікові, і тому вона всіляко 
прагне до нього, але водночас він вимагає від неї 
чимало жертв, зокрема, веде до розриву з минулим. Як 
уже сказано, багатьох дівчат лякає думка про те, що їм 
доведеться полишити батьківську оселю. Коли ця 
подія стає зовсім близькою, подібне занепокоєння по
силюється. Саме в цей період у багатьох дівчат розви
ваються неврози. Вони виникають вряди-годи і в хлоп
ців, які бояться своєї нової відповідальності, але біль
ше поширені серед дівчат. Про причини таких недуг, 
які в цей важкий для дівчини період виявляються 
з особливою силою, ми вже згадували. Тепер я наведу 
лише один приклад, взятий з практики Стекеля. Йому 
довелося лікувати дівчину із заможної родини, в якої 
виникли симптоми неврозу.

Коли Стекель познайомився з нею, її діймали нуди. 
Дівчина щовечора вживала морфій, у неї спалахували 
напади гніву, вона не вмивалася, їла в ліжку, не 
виходила з кімнати. У неї був наречений, якого, як 
вона стверджувала, палко кохала. Пацієнтка зізналася 
Стекелю, що віддалася йому. Згодом розповіла лікаре
ві, що при цьому не зазнала жодної втіхи, навпаки, 
згадувала про його поцілунки як про щось огидне, 
і саме через них її нудило. А ще з'ясувалося, що вона 
віддалася ради того, аби покарати свою матір, яка, на її 
думку, не досить любила її. В дитинстві вона ночами 
підглядала за батьками, оскільки боялася, що в неї 
з'явиться брат або сестра. Матір вона обожнювала. 
«І тепер вона мусить вийти заміж, виїхати з батьків
ського дому, залишити батьківські покої? Це неможли
во». Вона розповніла, пообдирала собі руки, збайдужі
ла до всього, захворіла, намагалася всіляко образити 
свого нареченого. Лікар вилікував її, але вона продов
жувала благати матір не видавати її заміж: «їй хотіло
ся назавжди лишитися вдома, бути дитиною. Однак 
мати наполягала на її одруженні. За тиждень до весіл
ля її знайшли в ліжку мертвою — вона застрелилася».

Буває також, коли дівчина тривалий час хворіє, вона

17



в розпачі від того, що її хворобливий стан не дає їй 
змоги одружитися з чоловіком, якого «обожнює». На
справді ж  вона сама доводить себе до такого стану 
задля того, щоб не вийти за нього заміж, і знову стає 
врівноваженою, коли дізнається, що заручини розірва
но. Інколи дівчина боїться брати шлюб через те, що 
в неї вже були сексуальні стосунки і їй не вдасться 
приховати це. Зокрема, якщо її позбавили незайманос
ті, їй страшно, що про це дізнаються. Однак здебільшо
го думка про те, що їй доведеться віддатися на ласку 
чужої людини, нестерпна їй тому, що вона палко 
любить батька, матір, сестру або глибоко прив'язана 
до батьківського дому. Причини, через які дівчата 
наважуються вийти заміж,— різноманітні. Одні з них 
розуміють, що так треба, інших змушують, або вони 
самі усвідомлюють, що шлюб для них — єдино розумне 
розв'язання найголовнішої життєвої проблеми, або ж  
прагнуть до нормального життя дружини і матері, але 
при цьому у багатьох з них у глибині душі живе 
потаємний і впертий опір шлюбові, який ускладнює їм 
початок подружнього життя, а часом заважає досягти 
в ньому щасливої рівноваги.

Отже, звичайно, шлюб буває заснований не на ко
ханні. «Чоловік — це не улюблена людина, а всього- 
на-всього її заступник»,— сказав Фрейд. І в цій різно- 
біжності немає нічого випадкового. Вона випливає із 
самої природи шлюбу. Йдеться про те, щоб їхні, тобто 
подружжя, економічні і сексуальні інтереси підкорити 
колективним, а не забезпечити індивідуальне щастя 
чоловіка і жінки. У декотрих країнах з патріархаль
ним суспільним ладом бувало (а в деяких мусуль
манських країнах ще й дотепер трапляється), що наре
чений і наречена, обрані батьками, не знаються між  
собою до дня весілля. І не може бути й мови про те, 
щоб соціальна сторона індивідуального життя була 
заснована на сентиментальній або еротичній примхах. 
«У цій розважливій оборудці,— пише Монтень,— ба
жання не бувають надто шалені; вони похмурі і наба
гато слабкіші. Кохання не терпить, щоб керувалися 
чимось, крім нього, і воно з великим небажанням 
долучається до усталених стосунків, котрі підтримую
ться в інших видах і під іншими найменнями. Під час 
створення саме такого шлюбу родинні зв'язки і багат
ство впливають — і цілком правильно — аж ніяк не
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менше, якщо не більше, ніж привабливість і краса. Хоч 
би що казали, одружуються не для себе; одружуються 
аж ніяк не менше, якщо не більше, ради потомства, 
ради сім'ї» 1,

У чоловіка, оскільки саме він «бере» жінку в дружи
ни, і, особливо, якщо навколо нього багато жінок, 
котрі бажають вийти за нього заміж, можливості вибо
ру ширші. Що ж  до жінки, то вважають, що для неї 
статевий акт — це лише п о с л у г а ,  яку вона зо
бов'язана робити чоловікові і за яку вона одержує 
певні вигоди, тобто цілком логічно, що її особисті 
смаки не беруть до уваги. Шлюб існує задля того, щоб 
захистити її від чоловічої сваволі, але ж ні кохання, ні 
індивідуальність не можуть існувати в умовах несво
боди. Попадаючи під заступництво чоловіка, жінка, 
таким чином, змушена поступитися почуттям кохання, 
на яке здатний лише незалежний індивід. Одного 
разу я чула, як побожна мати сім'ї повчала своїх 
дочок, стверджуючи, що «кохання — це грубе почут
тя, притаманне тільки чоловікам і незнайоме порядним 
жінкам».

Подібну теорію, але в науковій формі, висловлює 
Гегель у «Фінології духу»:

«Проте стосунки м а т е р і  т а  д р у ж и н и  володі
ють одиничністю почасти як щось природне, прита
манне чуттєвому потягу, почасти як щось негативне, 
що вбачає в одиничності тільки своє зникнення, почас
ти саме тому ця одиничність є щось випадкове, котре 
може бути замінено іншою одиничністю. В царині 
моралі не «цей» чоловік, не «ця» дитина, а я к и й с ь  
ч о л о в і к ,  д і т и  в з а г а л  і,— не почуття, а загаль
не, насправді саме те, на чому грунтуються ці стосунки 
жінки. Відмінність її моральності від моральності чо
ловіка саме в тому й полягає, що в своєму визначенні 
для одиничності і в своєму чуттєвому потязі вона 
лишається безпосередньо загальною, а одиничності 
хтивості лишається чужою; навпаки, в чоловікові 
обидві ці сторони розходяться, і оскільки він як грома
дянин почувається т а к и м ,  що у с в і д о м л ю є  
с е б е  силою загальності, він цим набуває собі право 
х т и в о с т і ,  і водночас зберігає за собою свободу від 
нього. Коли, отже, до цього ставлення дружини при

1 Монтень, «Досліди».
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четна одиничність, моральність цього ставлення — не 
чиста; оскільки ж вона чиста, одиничність б а ft- 
д у ж а ,  і дружина в моменті визнання її «цей» самістю 
в «іншому»

Це означає: йдеться не про те, що шлюб сприяє 
створенню неповторних взаємин з обраним нею чоло
віком, а лише в найзагальнішому вигляді виправдовує 
виконання нею жіночих функцій. Усі жінки мають 
вдовольнятися однаковими радощами, не вносячи в 
них нічого індивідуального. Це призводить до двох 
принципово важливих обставин, які стосуються її 
еротичної долі: передусім вони не мають жодного 
права на позашлюбні сексуальні стосунки. Оскільки 
для подружжя плотські стосунки стають обов'язком, 
накинутим на них суспільством, бажання і вдоволення 
відходять на другий план порівняно з суспільними 
інтересами. Проте чоловік, тісно пов'язаний зі світом 
як працівник і громадянин, може мати випадкові зв'яз
ки і до одруження, і після нього. В кожному разі він 
може знайти щастя і іншим робом. Жінка ж, на яку 
суспільство дивиться як на продовжувача роду, повин
на як така бути абсолютно незаплямованою. Крім того, 
як ми вже відзначали, біологічний зв'язок між загаль
ним і приватним у чоловіків і жінок неоднаковий: 
чоловік, виконуючи свої подружні обов'язки, завжди 
дістає втіху 2, а в жінки дітородна функція і сексуаль
не бажання не пов'язані між собою. Отож справжньою 
метою шлюбу, котрий, як вважають, освячує еротичне 
життя жінки, є її знищення.

Таке обмеження сексуальних прав жінки сприйма
лося чоловіками як цілком природна річ. Вони, як 
відомо, нічого страшного в ньому не вбачали і, посила
ючись на закони природи, легко мирилися з жіночими 
прикрощами: такий, мовляв, у неї талан. До того ж ця 
думка знаходила підтвердження в біблейському про
клятті. Страждання, пов'язані з вагітністю,— велика 
ціна, яку жінка платить за коротку мить невірної 
втіхи,— слугували їм темою для жартів. «П'ять хвилин

1 Гегєль, «Твори», том IV, стор. 243, М., 1959.
2 Нема чого й казати про те, що примовка «дірка, вона і 

є дірка» — це всього лише безглуздий жарт; чоловік у сексуальних 
стосунках шукає не тільки втіху; разом з тим процвітання декот
рих дешевих будинків розпусти доводить, що чоловік може 
вдовольнити сексуальне бажання з першою-ліпшою жінкою.
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утіхи, дев'ять місяців мук», «Входить легше, ніж вихо
дить». Цей контраст здавався їм смішним. Подібна 
філософія скидається на садизм: адже страждання 
жінок радують багатьох чоловіків, і їм не подобається, 
що їх можуть полегшити ‘. Отож не варто дивуватися, 
коли чоловіки без докорів сумління відмовляли жін
кам у праві на сексуальне вдоволення. Більше того, 
вони вважали, що доцільно відмовляти їм не тільки 
в сексуальному вдоволенні, а й у сексуальному ба
жанні .

Саме про це з чарівним цинізмом пише Монтень:
«От і виходить, що допускати, перебуваючи в цьому 

поважному і священному спорідненні, шаленства і 
крайнощі непогамовних любовних захватів — своєрід
не кровозмішення; треба, навчає Арістотель, «зближа
тися з дружиною обережно і стримано і завжди 
пам'ятати про те, що коли ми почнемо занадто розпа
лювати в ній бажання, насолода може спричинити запа

1 Декотрі чоловіки, наприклад, стверджують, що пологові муки 
необхідні для виникнення материнського інстинкту: за їхніми 
словами, лані, котрі народжують під дією анестезії, не хочуть 
годувати оленят. Та вони доводять це малопереконливими фактами, 
а крім того, жінки — все-таки не лані. Істина полягає в тому, що 
полегшення жіночих страждань обурює чоловіків.

2 Навіть у наші дні бажання жінок зазнавати вдоволення 
викликає гнів у декотрих чоловіків. Є дивовижний документ на 
доказ сказаного — брошура лікаря Гремійона «Правда про вене
ричний оргазм у жінок». З передмови ми дізнаємося, що автор, 
герой війни 14—18 pp., високоморальний, врятував від смерті 54 
німецьких військовополонених. Він шалено накинувся на книжку 
Стекеля «Фригідна жінка» і, зокрема, сказав: «Нормальна плодови
та жінка не знає венеричного оргазму. Багато матерів (і якраз 
найкращі) ніколи не зазнають гострого оргазму... Приховані еро
генні зони не природні, а штучні. Набуваючи їх, жінки пишаються, 
але насправді це ознака розкладу... Якщо ви скажете про це 
шанувальникові жінок, він не буде вас слухати. Йому кортить, щоб 
його подруга, з якою він розважається в різних паскудствах, 
зазнала венеричного оргазму, і вона зазнає його. Якщо оргазму 
немає, його вигадають. Сучасні жінки хочуть, щоб чоловіки давали 
їм втіху. Ми відповідаємо їм: «Мадам, у нас на це нема часу, й до 
того ж це негігієнічно!..» Той, хто створює у жінки ерогенні зони, 
копає собі яму, адже він створює ненаситних жінок. Повія без 
зусиль може довести до знемоги не одного чоловіка... Жінка, котра 
володіє ерогенними зонами, перероджується, починає інакше мис
лити, інколи стає небезпечною, здатною на злочин... Не було б ні 
неврозів, ні психозів, якби люди гарненько засвоїли, що «постільні 
розваги — це така ж звичайна справа, як їда, сечовипускання, 
випорожнення і сон...»
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морочення і примусить її забути про межі дозволено
го...» «Я не знаю шлюбів, які розпадались би з біль
шою легкістю або були пов'язані з більшими трудно
щами, ніж засновані на захопленні красою або на 
закоханості. В цій справі потрібні грунтовніші і міцні
ші підвалини, і діяти слід з незмінною обережністю; 
гарячковість і квапливість тут недоречні...»; «...Щасли
вий шлюб, якщо він узагалі існує, відхиляє кохання 
і все йому супутнє» (Третя книга, перший розділ). 
Монтень також стверджує, «що навіть ті насолоди, 
якими вони втішаються від близькості з дружинами, 
заслуговують на осуд, якщо при цьому вони забувають 
про певну міру, і що в законному шлюбі можна 
вдатися до розпусти, як і в перелюбстві. Ці безсоромні 
пестощі, на які спонукає нас перший шал пристрасті, 
не тільки сповнені непристойності, а й несуть у собі 
згубу нашим дружинам. Нехай краще навчає їх безсо
ромності хтось інший. Вони й без того завжди ладні 
піти нам назустріч. Шлюб — священний і благочести
вий союз. Ось чому втіхи, які він нам дає, мають бути 
стриманими, серйозними, навіть до певної міри суво
рими. Це має бути соромлива і шляхетна пристрасть» 
(Перша книга, тридцятий розділ).

Справді, якщо чоловік пробуджує чуттєвість у своєї 
дружини, він пробуджує її як таку, оскільки жінка 
виходить заміж не внаслідок потягу до якогось індиві
да. Таким чином він підштовхує свою дружину до 
пошуку вдоволення в чужих обіймах. Надмірно пести
ти жінку, стверджує також Монтень, це: «Гадити 
в кошик, який ви збираєтесь нести на голові». Втім,він 
чесно визнає, що через обережність чоловіка жінка 
опиняється в дуже невигідному становищі: «Жінки аж  
ніяк не винні в тому, що відмовляються підкорятися 
правилам поведінки, встановленим для них суспільст
вом,— адже ці правила створили чоловіки, і притому 
без будь-якої участі жінок. Ось чому у них з нами 
природні і неминучі незгоди і чвари... Ми поводимося 
щодо жінок украй нерозумно. Адже добре знаємо 
з власного досвіду, до чого вони ненаситніші і палкіші 
за нас в любовних утіхах,— тут марні будь-які порів
няння!..»; «Ми ж  поставили за мету накинути жінкам 
якесь особливо суворе стримування і до того ж  під 
страхом найтяжчого і нещадного покарання. Ми ж, 
навпаки, хочемо, аби наші жінки були здоровими,
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дужими, завжди готовими до наших послуг, відгодова
ними і водночас цнотливими, тобто, щоб вони були 
воднораз і гарячими, і холодними. А тим часом, хоча 
ми й стверджуємо, що призначення шлюбу — пере
шкоджати жінкам палахкотіти, він, внаслідок устале
них у нас звичаїв, дає їм не дуже багато можливостей 
охолонути» (Третя книга, п'ятий розділ).

Прудон менш делікатніший: на його думку, «добро
порядність» вимагає, щоб кохання було відділене од 
шлюбу:

«Кохання не повинно панувати над добропорядніс
тю... Звірення любовних почуттів недоречні ні між  
нареченим і нареченою, ні між чоловіком і дружиною, 
вони руйнують шану до домашнього вогнища і праце- 
любства, заважають виконанню громадського обов'яз
ку... (виконавши свої любовні обов'язки)... ми повинні 
відмовитися од кохання. Так чередник, сквасивши мо
локо, віджимає з нього сир...»

Однак у XIX столітті буржуазні уявлення про кохан
ня трохи змінилися. Буржуазія палко бажала захисти
ти і зміцнити шлюб, але внаслідок розвитку індивідуа
лізму придушення жіночих вимог стало неможливим. 
Право на кохання шалено захищали Сен-Сімон, Фурьє, 
Жорж Санд та представники романтизму. Виникла 
нова проблема: поєднати шлюб з індивідуальними 
почуттями, котрі, як вважали раніше, не мали до нього 
відношення. Саме в цей час зародилося поняття «по
дружнє кохання» — дивовижний витвір традиційного 
одруження з розрахунку. Ідеї консервативної бур
жуазії, у всій їхній непослідовності, майстерно відоб
разив у своїх творах Бальзак. Він визнає, що шлюб 
і кохання не мають нічого спільного, але йому непри
ємно уподібнювати такий гідний поваги інститут, як 
шлюб, звичайній оборудці, у якій із жінкою поводять
ся мов з річчю. Отож, читаючи його роман ^Фізіологія 
шлюбу», ми постійно стикаємося з дивовижною не
послідовністю:

«З політичного, громадянського і морального погля
дів шлюб можна розглядати як закон або контракт, як 
інститут... Отже, він має викликати загальну повагу. 
Дотепер суспільство бачило лише ці, очевидні, сторо
ни шлюбу і саме їх вважало основою подружніх сто
сунків.

Більшість чоловіків стають до шлюбу з метою про
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довження роду, вони хочуть мати власних дітей. Але 
ні продовження роду, ні власність, ні діти не можуть 
скласти щастя людини. Le crescite et multiplicami не 
рівнозначно коханню. В ім'я закону, короля і справед
ливості вимагати кохання від дівчини, яку ви бачили 
чотирнадцять разів за два тижні, це безглуздя, якого 
припускаються більшість наречених».

Здавалося б, тут усе так само ясно, як у гегелівській 
теорії. Проте Бальзак без будь-якого переходу веде 
далі:

«Зміст кохання — у згоді між потребою і почуттям, 
подружнє щастя — в абсолютному взаєморозумінні 
чоловіка і дружини. З цього випливає, що мужчина, 
котрий хоче бути щасливим, має дотримуватися пев
них правил честі і делікатності. Маючи право, дане 
йому законом суспільства, освяченим потребою, він 
повинен дотримуватися потаємних законів природи, 
під впливом яких розквітають почуття. Якщо він ба
чить своє щастя в тому, щоб бути коханим, він мусить 
сам щиро кохати. Адже ніхто не може протистояти 
справжній пристрасті. Але той, хто сповнений при
страстей, завжди відчуває бажання. Чи можна постій
но бажати свою дружину?

— Так».
Після цього Бальзак викладає науку про шлюб. 

Однак ми невдовзі помічаємо, що головною метою 
чоловіка має бути не кохання дружини, а її вірність, 
і для того, щоб захистити свою честь, чоловік повинен 
постійно вказувати дружині на її слабості, пере
шкоджати її культурному розвитку, тримати в стані 
морального отупіння. І це називають коханням? Ос
новний зміст цих туманних і безладних міркувань 
зводиться, певно, до того, що чоловік, користуючись 
своїм правом вибирати дружину і вдовольняючи з нею 
свої потреби, повинен вносити в стосунки з нею якомо
га менше індивідуального. Саме в цьому Бальзак ба
чить запоруку вірності дружини. Водночас чоловік, 
користуючись певними засобами, повинен збудити ко
хання дружини. Та якщо чоловік одружується задля 
власності і нащадків, чи можна назвати його закоха
ним? А якщо він не закоханий, то звідки візьметься 
всепереможна пристрасть, у  відповідь на яку спалахне 
пристрасть дружини? Невже Бальзакові справді неві
домо, що кохання без взаємності не тільки не по
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роджує тотожних почуттів, але й надокучає і викликає 
огиду? Вся його несумлінність ясно проступає в про
грамному романі «Виховання молодих», написаному 
у формі листування. Луіза де Шальйо хоче збудувати 
подружні взаємини на коханні. В результаті в пориві 
жаги вона вбиває свого першого чоловіка. Сама ж  
помирає через ревнощі до другого чоловіка. Рене де 
л'Естораль жертвує своїми почуттями з міркувань роз
важливості. В нагороду вона зазнає материнських ра
дощів і створює міцну щасливу родину. Незрозуміло, 
по-перше, внаслідок якого прокляття — якщо, звичай
но, це не воля автора,— закохана Луїза, котра при
страсно бажала втішитися радощами материнства, по
збавлена їх: адже кохання ніколи не заважало зачат
тю. По-друге, неможливо позбутися думки про те, що 
радість, з якою Рене приймає обійми чоловіка, свідчать 
про її «лицемірство», за яке Стендаль так ненавидів 
«порядних жінок». Ось як Бальзак описує її першу 
шлюбну ніч:

«Тварина, яку ми називаємо чоловіком, за твоїм 
висловом, зникла,— пише Рене своїй подрузі.— Одно
го чудового вечора, не знаю вже якого, я побачила 
коханця, слова якого западали мені в душу і на руку 
якого я опиралася з невимовною насолодою... цікавість 
зароджувалася в моєму серці. Отож, знаєш, усього 
було сповна, чого вимагає найвитонченіше кохання 
і те непередбачене, що є кульмінацією цього моменту: 
і таємнича вишуканість, якої потребує від нього наша 
уява, і всепрощаючі захоплення, і вичавлену згоду, 
ідеальні, давно передчувані втіхи, які покоряють нашу 
душу ще до того, як ми повертаємося у реальний світ. 
Усі форми зваби були чарівні тієї миті».

Це прекрасне диво, певно, не дуже часто повторяло
ся, оскільки в наступних листах Рене скаржиться: 
«Раніше я була живою істотою, а тепер стала річчю». 
Після ночей «подружнього кохання» вона втішається, 
читаючи Бональда. Хотілося б у крайньому разі знати, 
за яким рецептом у найважчий момент прилучення 
жінки до сексуального життя чоловік перетворився на 
чарівника. Рецепти, які дає Бальзак у «Фізіології шлю
бу», або надто загальні («Ніколи не починайте по
дружні стосунки з насильства»), або туманні («Талант 
чоловіка полягає в тому, щоб уміло вловлювати відтін
ки вдоволення, розвивати їх, надавати їм нове спряму
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вання й оригінального виявлення»). Втім, він одразу ж  
додає, що в стосунках «між двома істотами, котрі не 
люблять одне одного, таке вміння перетворюється в 
розпусту». Але ж Рене якраз і не кохає Луї. Та 
й звідки в нього може з'явитися цей «талант», якщо він 
справді такий, яким зобразив його автор? По суті, 
Бальзак цинічно ухилився від розв'язання проблеми. 
Він недооцінив того факту, що нейтральних почуттів 
не існує, що відсутність кохання, примус і нудьга 
здебільшого викликають аж ніяк не ніжну дружбу, 
а озлобленість, нетерпіння і ворожість. В «Лілії в 
долині» він щиріший, і тому доля нещасної пані де 
Мортсоф не така повчальна.

Злагода і кохання у шлюбі — це така складна річ, 
яка вимагає не більше і не менше, як божого втручан
ня,— такої думки дотримується К'єркегор, який висло
вив її з натхненням:

«Шлюб, який дивний винахід! Але що в ньому най- 
дивніше, так це те, що його вважають стихійним вчин
ком. Насправді ж це один із тих вчинків, над яким 
довго роздумують... Хіба можна собі уявити, щоб 
такий важливий крок робили стихійно? 1

Трудність полягає ось у чому: кохання і любовні 
захоплення з'являються абсолютно стихійно, а 
шлюб — це обдуманий крок. Разом з тим любовний 
потяг повинен пробуджуватися після шлюбу чи після 
того, коли домовлено про вступ до шлюбу, тобто в разі 
виникнення бажання одружитися. Це означає, що най- 
стихійніша на світі річ повинна водночас здійснитися 
внаслідок абсолютно вільного прийнятого рішення. Те, 
що через свою стихійність є до такої міри таємним 
і може бути проясненим лише завдяки божому втру
чанню, повинно звершитися внаслідок тривожних роз
думів, які неминуче спонукають до ухвалення рішен
ня. Крім того, все має відбуватися певним чином: 
рішення повинно випливати за любовним потягом, і те, 
і друге повинні з'являтися водночас, в момент 
розв'язки» 2.

Інакше кажучи, кохання і шлюб — це не одне й те 
ж, і зовсім незбагненно, як кохання може перетвори
тися в обов'язок. Проте К'єркегор не боїться парадок

1 In vino veritas.
2 «Бесіди про шлюб».
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сів, і його есе про шлюб в цілому написане для того, 
щоб з'ясувати цю загадку. Він не заперечує, що справ
ді:

«Розміркування убивають стихійність... Якби розмір
кування насправді викликали любовне захоплення, то 
шлюбу не існувало б». Але «рішення почасти прийма
ється несвідомо, хоча йому передують тривалі розду
ми. Воно сприймається як щось абсолютно ідеальне, 
хоча так само стихійне, як і любовний потяг. Це 
рішення — релігійна концепція життя, його побудова
но на етичних принципах, і воно повинно відкривати 
шлях любовному захвату, захистити його від 
зовнішньої і внутрішньої небезпеки». Тому «чоловік, 
справжній чоловік — це теж диво!.. Уміти зберегти 
радість кохання в той час, коли життя навалюється 
всім тягарем серйозних проблем на нього і на його 
кохану!»

Що ж до жінки, то її розум — не найсильніший її 
бік, вона не вміє «розмірковувати», тому «вона пере
ходить від безпосереднього кохання до безпосередньо
го релігійного почуття». Якщо перекласти цю доктри
ну на ясну мову, це означає, що рішення закоханого 
чоловіка про вступ до шлюбу є актом віри в Бога, 
якого покликано гарантувати йому згоду між почуття
ми та обов'язками. Щодо жінки, то вона, якщо кохає, 
просто хоче вийти заміж. Я знала одну літню пані, 
католичку, котра вірила в «сакраментальне кохання 
з першого погляду»: вона запевняла, що коли майбут
нє подружжя коло вівтаря каже остаточне «так», у 
їхніх душах спалахує кохання. К'єркегор, щоправда, 
допускає існування «потягу» до цієї миті, та було 
б дивом, якби подружжя відчувало цей потяг упро
довж усього свого життя.

Проте французькі письменники і драматурги мину
лого століття, що не дуже вірили в силу таїнства 
шлюбу, прагнули віднайти зрозуміліші для людини 
засоби забезпечення подружнього щастя. В поєднанні 
еротики і подружнього кохання вони сягнули набагато 
далі, ніж Бальзак. У романі «Закохані» Порто-Ріш 
висловлює думку про несумісність сексуального ко
хання і родинного життя: чоловік, стомлений палкою 
пристрастю дружини, шукає спокою в обіймах менш 
вибагливої коханки. Та з легкої руки Поля Ервью 
«подружнє кохання» перетворилося в законодавчому
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порядку в обов'язок. Марсель Прево повчає молодого 
чоловіка, що він має поводитися з дружиною як з 
коханкою, і описує в приховано ласолюбних висловах 
палкі обійми подружжя. Бернестен оспівує подружнє 
кохання в своїх п'єсах: поруч з безпутною, брехливою, 
хтивою і злою шахрайкою-дружиною чоловік постає 
як мудра і шляхетна людина; в ньому також угадуєть
ся досвідчений і невтомний коханець.

Як реакція на романи, що розповідають про адюль
тер, з'являються твори, у яких вихваляють романтику 
шлюбу. Навіть Колетт віддає данину цій мораліза
торській хвилі, коли в книзі «Безпутна простачка», 
описавши цинічні пригоди щойно одруженої героїці, 
не дуж е вміло позбавленої незайманості, приводить її 
врешті-решт в обійми законного чоловіка, в яких вона 
і дістає втіху. М. Мартен Маріс у книзі, що мала 
певний успіх, також розповідає про історію молодої 
дружини, котра після короткого зв'язку зі спритним 
полюбовником повернулася до чоловіка і ділиться 
з ним набутим досвідом. Сьогодні американці, які 
шанують подружні взаємини, але є також індивідуалі
стами, з інших причин та іншими засобами роблять усе 
можливе для того, щоб запровадити секс у подружнє 
життя. Щороку з'являється безліч книжок про родинне 
життя, що мають на меті полегшити призвичаювання 
одне до одного подружжя і, що особливо важливо, 
навчити чоловіка будувати щасливі* і гармонійні взає
мини з дружиною. Психоаналітики та лікарі виступа
ють у ролі «радників подружжя». Загальновизнано, що 
жінка так само, як і чоловік, має право на вдоволення, 
і чоловік зобов'язаний знати засоби, які допоможуть 
йому дати їй втіху. Проте, як ми бачили, щасливі 
сексуальні стосунки — це не просто справа техніки. 
Навіть якщо молодий чоловік вивчив напам'ять кілька 
десятків підручників на зразок: «Що має знати кожен 
чоловік», «Таємниці подружнього щастя», «Кохання 
без страху», то цілком очевидно, що він не зможе 
викликати кохання своєї молодої дружини. Вона ре
агує на психологічну ситуацію в цілому, а традиційций 
шлюб аж ніяк не створює сприятливих умов для про
будження й розквіту жіночої еротики.

Колись у спільнотах, котрі жили за законами матрі
архату, від щойно одруженої жінки не вимагали, щоб 
вона була незайманою. Навпаки, за релігійними кано
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нами її позбавляли цноти до весілля. В декотрих сіль
ських районах Франції досі збереглися пережитки цієї 
давньої вільготи звичаїв: від дівчат не вимагають 
бездоганної поведінки до вступу в шлюб, навпаки, 
дівчата, котрі «согрішили», і навіть матері-одиначки 
легше знаходять чоловіка, ніж незаймані. В колах, які 
схвалюють ідею емансипації жінок, дівчатам, так само 
як і юнакам, надають сексуальну волю. Але патерналі- 
стська мораль настійно вимагає цнотливості від 
нареченої. Чоловік хоче бути певним у тому, що вона 
не носить у собі чуже сім'я. Він перетворює її плоть 
у свою власність \  хоче повністю і неподільно володі
ти нею. Незайманість перетворилася в моральну, релі
гійну і містичну цінність, що має й понині повсюдне 
визнання. У Франції є місцевості, де друзі нареченого, 
жартуючи і співаючи пісень, чекають за дверима по
кою молодят тієї миті, коли чоловік винесе їм для 
оглядин простирадло, забруднене кров'ю; інколи вран
ці батьки демонструють його сусідам 2. Дотепер поши
рені також звичаї, щоправда, у не такій грубій формі, 
пов'язані з першою шлюбною ніччю. Не випадково 
з'явилося чимало грайливих літературних творів, при
свячених цій темі: річ у тім, що тваринна сторона 
подружніх стосунків, взята окремо від соціально 
значимої сторони, завжди сприймається як щось не
пристойне. За законами гуманістичної моралі будь- 
який життєвий досвід може бути людяним і заснова
ним на вільних порухах душі. Справді моральне еро
тичне життя — це або вільний сплеск жадання і вдово
лення, або трепетна боротьба за здобуття свободи 
у сексуальності. Але все це можливе лише в тому разі, 
коли кохання або бажання спонукають індивідуума до 
думки про н е п о в т о р н і с т ь  партнера. Коли ж 
сексуальні стосунки перестають бути справою індиві
дуумів і передаються у відання суспільства або Госпо
да Бога, статеві взаємини стають суто тваринними. 
Саме тому шляхетні матрони з огидою відзиваються 
про плотські вдоволення: вони порівнюють їх з не

1 Див. перший том, «Міфи».
2 «До теперішнього часу іммігранти першого покоління деко

трих регіонів Сполучених Штатів надсилають забруднене кров'ю 
простирадло родичам, котрі залишилися в Європі, як доказ того, 
що шлюб справді відбувся»,— йдеться в доповіді Кінсі.
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пристойними функціями тіла, про які не зовсім приєм
но говорити вголос. З тієї ж причини весільні обряди 
супроводжуються двозначними жартами. Є щось пара
доксально непристойне в тому, що виконанню грубої 
тваринної функції передує пишна церемонія. Універ
сальне і абстрактне значення шлюбу полягає в тому, 
що на очах у всіх згідно із символічними ритуалами 
відбулося єднання чоловіка і жінки, а в ліжку вони 
стають конкретними і неповторними індивідуумами, 
котрі зближаються, і всі погляди відвертаються од 
їхніх обіймів. Колетт, яка тринадцятилітньою була 
присутньою на селянському весіллі, пройнялася неаби
яким збентеженням, завітавши до покою молодят:

«Спальня молодят... Там стояло високе і вузьке 
ліжко з кумачевими завісами, високими перинами і 
безліччю пухових подушок. Тут завершиться цей день 
з його запахами поту, ладану, скотарні і весільних 
страв... Незабаром сюди прийдуть молодята. Ця думка 
щойно зароїлася в голові. їхні тіла потонуть у  цій 
пухкенькій перині... І почнуть загадкову боротьбу, про 
яку завдяки відважній щирості моєї матері і спостере
женням над тваринами я знала і надто багато, і надто 
мало. А потім? Мені стало боязко в цій кімнаті, поруч 
з ліжком, про яке раніше й гадки не мала».

Перейнята страхом, дівчинка відчула контраст між  
родинним торжеством і тваринно ницою таїною, при
хованою за завісами цього ліжка. В країнах, де жінку 
не розглядають як особистість (наприклад, на Сході, 
в Греції, Римі), ніхто не вбачає у весіллі нічого смішно
го або непристойного. Тваринна функція людини є, на 
загальну думку, такою ж буденною, як давні соціальні 
традиції. Але в сучасному західному світі чоловіки 
і жінки сприймаються як індивіди, і солені жарти 
весільних гостей адресуються власне чоловікові і жін
ці, яким невдовзі випаде пережити неповторний до
свід: звершити акт, котрий ретельно маскують ритуа
лами, промовами і квітами. Звичайно, можна також 
говорити про контраст між урочистістю пишного по- 
гребіння і розкладом трупа в могилі. Однак небіжчик 
не прокидається, коли його опускають у домовину. Що 
ж до нареченої, то вона, зіткнувшись з незрозумілим 
і несподіваним для неї життєвим випробуванням, на 
яке її прирекло напутнє слово мера в трибарвній 
стрічці та урочисте церковне благословення, пережи
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ває шок і жах. Не тільки у водевілях дівчата після 
першої шлюбної ночі в сльозах повертаються до мате
рів, про це можна прочитати і в психіатричних дослі
дженнях. Мені самій не раз розповідали про подібні 
випадки. Звичайно це буває з дівчатами, вихованими 
з дотриманням надто суворих приписів, котрі не мають 
жодного поняття про сексуальні стосунки і приголом
шені раптовим відкриттям еротики. Минулого століття 
пані Адам вважала, що зобов'язана вийти заміж за 
чоловіка, котрий поцілував її в губи, оскільки, як вона 
гадала, в цьому й була довершена форма сексуального 
злиття. Подібні випадки траплялися й зовсім недавно. 
Ось що розповідає Стекель про одну тільки-но одру
жену жінку: «Коли під час весільної подорожі чоловік 
позбавив її незайманості, вона вирішила, що він з'їхав 
з глузду, й підкорилася йому, боячись суперечити 
божевільному» *. Дівчата бувають настільки необізна
ні, що виходять заміж за лесбіянок і довго живуть 
з цим псевдочоловіком, не здогадуючись, що поруч 
з ними зовсім не чоловік.

«Ваша поведінка в ніч після весілля приголомшує 
жінку так, начебто на неї вилили відро холодної води. 
Навіть якщо до весілля в неї був похмурий настрій...

Ага! Так ось що таке шлюб, гадає вона. Тому так 
ретельно приховують, що відбувається насправді. Ме
не ошукали.

Але від образи вона нічого не вимовляє вголос. І ви 
зможете знову й знову обливати її водою, вона не 
потурбує сусідів жодними скандальними вибриками».

Цей уривок із поеми Мішо «Перша шлюбна ніч» 2 
досить точно передає ситуацію. Багато сучасних дівчат 
краще обізнані з тим, що на них чекає, але і їхня згода 
має абстрактний характер. І тепер позбавлення незай
маності часто нагадує гвалтування. «Немає сумніву 
в тому, що гвалтують здебільшого в шлюбі, ніж поза 
ним»,— свідчить Хавелок Елліс. У праці Ньогебауера 
«Monatsschrift für Leburtshilfe» 3 (1889, т. IX) описано 
понад сто п'ятдесят випадків, коли чоловіки завдавали 
жінкам болю під час злягання. Причинами цього були 
грубощі, сп'яніння, неправильна поза, нерозмірність

1 «Стан нервового страху».
2 Пор. «Ніч у русі».
3 «Щомісячне видання з акушерства» (нім.).
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статевих органів. Хавелок Елліс розповідає, що в 
Англії одна жінка провела опитування шістьох досить 
розумних жінок середнього прошарку про їхнє вра
ження від першої шлюбної ночі. Для всіх злягання 
було шоком. Дві з них зовсім нічого не знали, дві інші 
вважали, що знають, але й вони зазнали психічної 
травми, Адлер також підкреслював психологічну зна
чимість акту позбавлення цноти.

«Перший момент, коли чоловік вступає у свої по
дружні права, нерідко визначає все наступне життя. 
Недосвідченість і надмірне збудження чоловіка мо
жуть стати першою причиною байдужості жінки. Як
що ж чоловік протягом тривалого часу поводиться 
з дружиною грубо і невміло, він може приректи її на 
цілковиту фригідність».

У попередньому розділі ми розглянули кілька при
кладів такого невдалого прилучення до сексуальних 
стосунків. Ось іще один випадок, про який розповів 
Стекель:

«Мадам Г. Н., вихована у вельми строгих правилах, 
із жахом чекала на першу шлюбну ніч. Чоловік зірвав 
з неї одяг, не дозволивши їй лягти в постіль. Сам він 
так само роздягнувся й запропонував їй помилуватися 
його оголеним тілом, глянути, який у нього пеніс. Вона 
закрила обличчя руками. Тоді він вигукнув: «Навіщо 
ти, дурепа, вийшла заміж!» Потім він звалив її на 
ліжко і грубо оволодів нею. Вона, ясна річ, на все 
життя лишилася фригідною».

Справді, ми вже писали про те, який величезний 
внутрішній опір має подолати незаймана дівчина, всту
паючи в сексуальне життя. В цей період у ній відбува
ється величезна фізіологічна і психічна «перебудова». 
Безглуздо й жорстоко вимагати від неї, щоб цей про
цес відбувався протягом однієї ночі. Абсурдно вважа
ти виконанням обов'язку таку складну операцію, як 
перше злягання. Страх жінки збільшується ще й тому, 
що незбагненна операція, яку їй доведеться перенести, 
освячена традицією. Суспільство, батьки, родина, дру
зі урочисто доручили піклуватися нею чоловіку-воло- 
дареві. Крім того, їй здається, що від першої шлюбної 
ночі залежить усе її майбутнє, оскільки досі вступа
ють у шлюб на все життя. В цей момент вона почува
ється віч-на-віч зі своєю долею: чоловік, якому вона 
буде завжди належати, уособлює в її очах Чоловіка
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взагалі, він постає перед нею в зовсім іншому вигляді, 
набуває великого значення тому, що відтепер вона 
житиме з ним пліч-о-пліч. Проте й чоловік проймаєть
ся тривогою щодо турбот, які починають тиснути на 
нього. Він має власні проблеми і комплекси, через які 
стає боязким, незугарним або, навпаки, брутальним. 
У багатьох чоловіків урочистість одруження паралізує 
сексуальну потенцію. В праці «Нав’язливий стан і 
психостенія» Жанет пише:

«Хто не зустрічав щойно одружених молодиків, ко
трим не вдається оволодіти молодою дружиною і котрі 
через це впадають у розпач, почуваються зганьблени
ми? Торік нам довелося бути присутніми при досить 
цікавій трагікомічній сцені: розгніваний тесть приво
лік у клініку Сальпетрієр свого сумирного і покірливо
го зятя. Тесть наполягав на медичному обстеженні, яке 
дало б змогу подати позов на розлучення. Бідолашний 
молодий чоловік пояснював, що раніше в нього було 
все гаразд, але після весілля через ніяковіння й сором 
він ні на що не здатний».

Занадто палка пристрасть лякає незайману дівчину, 
занадто шанобливе ставлення принижує. Декотрі жін
ки до кінця своїх днів ненавидять чоловіка, який 
егоїстично дбав лише про своє вдоволення і не звертав 
уваги на їхні страждання, але вони також усе життя 
таять образу на того, хто, як їм здається, знехтував 
ними 1 або на того, хто не вважав за потрібне позбави
ти їх незайманості першої ж ночі або не зміг цього 
зробити. Г. Дейч відзначає2, що декотрі полохливі 
і невмілі чоловіки просять лікаря позбавити своїх 
дружин незайманості хірургічним шляхом, посилаю
чись при цьому на яку-небудь фізичну ваду. Однак 
звичайно жодних вад у дружини немає. Жінки, пише 
Дейч, усе життя відчувають образу і зневагу до чолові
ка, котрий не вміє оволодіти ними. Один з випадків, 
описаних Фрейдом 3, показує, що імпотенція чоловіка 
може травмувати дружину:

«Одна хвора зазвичай бігала з однієї кімнати в 
другу, посеред якої стояв стіл. Там вона особлйвим

1 Див. спостереження Стекеля, наведені в попередньому розділі.
2 «Psuchology of Women» — «Психологія жінок».
3 Ми наводимо його короткий виклад, грунтуючись на праці 

Стекеля «Фригідна жінка».

2 Сімона де Бовуар, т 2 33



робом складала скатертину, кликала покоївку, а коли 
та наближалася до столу, відсилала її... Вся ця сцена 
відтворювала її першу шлюбну ніч, коли чоловік ви
явився безпорадним як мужчина. Він багато разів 
прибігав у її спальню зі своєї, аби зробити нову 
спробу. Він соромився покоївки, котра стелила постіль, 
і тому забруднив простирадло червоним чорнилом, аби 
та подумала, що це кров».

«Перша шлюбна ніч» перетворюється для молодят 
на полігон випробування: долаючи його, кожен з них 
побоюється ославитися. І кожен з них настільки закло
потаний своїми власними проблемами, що у них не 
виникає думки про необхідність шляхетного ставлення 
до другого. Цієї ночі статевий акт набуває урочистого 
й через те небезпечного значення. Не дивно, що часто 
її наслідком стає довічна фригідність жінки. Цієї ночі 
чоловік стикається з важкою проблемою: якщо він 
буде «надмірно хтивий з дружиною», це може шокува
ти й образити її. Цей страх, мабуть, паралізує амери
канських чоловіків, особливо, як зазначено в доповіді 
Кінсі, в родинах, де чоловік і жінка мають вищу 
освіту: що глибша самосвідомість жінки, тим більша її 
загальмованість. Якщо ж чоловік надто «шанобливо» 
поводиться з дружиною, йому не вдасться збудити її 
чутливість. Ця дилема виникає через подвійну позицію 
молодої жінки, котра й прагне втіхи, й відкидає її, 
вимагає стриманості, але й потерпає від неї. Якщо не 
брати до уваги випадки виняткового щастя, чоловік 
уявляється жінці або розгульником, або безпорадним 
хлопчиськом. У зв'язку з цим не дивно, що для жінок 
«виконання подружнього обов'язку» нерідко стає важ
ким і неприємним обов'язком.

«їй тяжко підкорятися нелюбому володареві,— пи
ше Дідро.— Я бачив, як одна порядна жінка здригала
ся від огиди, коли до неї наближався чоловік; я бачив, 
як після виконання подружніх обов'язків вона довго 
лежала у ванні, бо їй здавалося, що вона ніяк не може 
змити цей бруд. Нам майже невідомо подібне почуття 
огиди. Ми менш уразливі. Багато жінок помирають, не 
звідавши захвату любощів. Вони зрідка зазнають це 
відчуття, яке б я порівняв з нападом епілепсії і яке ми 
можемо зазнавати щоразу, коли цього побажаємо. 
Навіть в обіймах коханого чоловіка їм не судилося 
досягти вищої насолоди. Ми не можемо відчути його
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в обіймах послужливої жінки, яка зовсім нам не подо
бається. Вони гірше, ніж ми, володіють своїми почут
тями, і тому найвище вдоволення приходить до них 
повільно і зрідка. Сотні разів їхні сподівання виявляю
ться обманутими» '.

Справді, чимало жінок стають матерями і бабусями, 
ніколи не зазнавши ні втіхи, ні навіть бажання. Вони 
намагаються ухилятися від виконання цього «брудного 
обов'язку» і ради цього добувають медичні довідки або 
вигадують якісь інші відмовки. В доповіді Кінсі йдеть
ся про те, що багато американських жінок «вважають, 
що їм доводиться надто часто злягатися з чоловіком, 
вони б воліли, аби у чоловіків рідше виникало бажан
ня займатися любов’ю. Мало хто з жінок хоче злягати
ся частіше». Тим часом як нам відомо, що еротична 
потенція жінки майже невичерпна. Це протиріччя на
очно показує, що шлюб, котрий, як стверджують, 
упорядковує жіночу еротику, насправді вбиває її.

У романі «Тереза Декейру» Моріак описує ставлен
ня молодої жінки, котра вийшла заміж без кохання, до 
шлюбу взагалі і до своїх подружніх обов’язків зо
крема:

«Практична дівчина, хазяйновита дитина, вона по
спішала зайняти певне становище, знайти своє чітко 
визначене місце у  житті. Ніколи вона не була такою 
розсудливою, як у ті часи. У день вінчання в тісній 
церкві Сен-Клера, де млосний запах парфумів і поту 
забивав пахощі кадила, Тереза раптом відчула свою 
згубу. Немов причинна, зайшла вона в цю клітку й од 
жахливого скреготу дверей, які зачинялися за нею, 
нараз прокинулась. Здавалося б, нічого не змінилося, 
але в неї виникло почуття, що відтепер вона може 
призвести до загибелі не лише саму себе. У складному 
плетиві родинних зв'язків вона тлітиме, як той вогник, 
що вибивається з-під вересу і, перекидаючись все далі 
й далі, перетворює ліс на суцільний факел. Ввечері, 
коли це напівсільське весілля вирушило додому, юрби 
людей, серед яких яскраво виділялися яскраві плаття 
дівчат, примусили сповільнити хід автомобіля і гучно 
вітали молодих.

Пригадуючи ту ніч, Тереза бурмоче:
— Це було жахливо...

' «Про жінок».
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Потім поправляє себе:
— Та ні... Не так жахливо...
А під час медового місяця на італійських озерах 

вона тільки й думала, аби якось не зрадити себе. Легко 
ошукати нареченого, але не чоловіка, ні. Не кожен 
може удавати бажання, радість, блаженну втому. Те- 
реза вміла примусити себе обманювати і знаходила 
в цьому гірку приємність.

Як легко було одурити Бернара, цього хлопчиська, 
завжди занепокоєного лише тим, щоб числа збігалися 
з бедеккером, задоволеного, що в найближчому часі 
побачить усе, що треба. Він любить стежити, як чудові 
поросятка радо похрюкують над своїм коритом. Таким 
коритом була для нього і я,— думає Тереза»

А ось ще одне, відвертіше, свідчення. Це сповідь про 
подружнє життя, яку розповіла Стекелю двадцяти- 
восьмилітня жінка, вихована у висококультурному се
редовищі. Наводимо уривок з цієї розповіді:

«Я була щасливою нареченою. В мене нарешті з'яви
лося відчуття захищеності, всі звертали на мене увагу. 
Наречений захоплювався мною, пестив мене, для мене 
це було чимось новим... Від поцілунків (наречений 
ніколи не пестив мене інакше) я так збуджувалася, що 
не могла дочекатися весілля... Ранком у день весілля 
я почувалася просто нестямно, моя сорочка промокла 
від поту. І все це від думки, що невдовзі те незвідане, 
якого я так жадаю, перестане бути для мене таємни
цею. Я по-дитячому уявляла собі, як чоловік справляє 
малу нужду в піхву... Коли ми опинилися у спальні, 
все почалося з невеликого розчарування: чоловік спи
тав, чи не вийти йому. Я попросила вийти, бо справді 
соромилася його. Але в моїй уяві сцена роздягання 
відігравала важливу роль. Коли я лягла в ліжко, він із 
зніяковілим виглядом зайшов до кімнати. Згодом він 
зізнався, що відчував жах, дивлячись на мене, тому що 
я була уособленням молодості, сповненою радісного 
чекання. Швидко роздягнувшись, він погасив світло. 
Майже не приголубивши мене, він одразу спробував 
оволодіти мною. Мені було дуже лячно, і я попросила 
його не чіпати мене. Мені хотілося опинитися далеко 
від нього. Мене пойняв жах від його спроби з наскоку,

1 Франсуа Моріак, «Тереза Декейру».— «Радянський письмен
ник», 1967, переклад Ст. Пінчука.
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без пестощів, взяти мене. Мені здавалося, що він 
грубий, і по якомусь часі я дорікнула йому за це. Але 
це була не грубість, а звичайна нетактовність, відсут
ність чуйності. Цієї ночі всі його домагання були 
марними. Мене почав охоплювати розпач, я соромила
ся власної безпорадності, гадаючи, що винна я, що 
в мене незугарна статура... Одне слово, цієї ночі дове
лося вдовольнятися його поцілунками. Через десять 
днів йому вдалося позбавити мене незайманості, стате
вий акт тривав кілька секунд, і я нічого не відчула, 
крім ледь чутного болю. Яке це було розчарування! 
Пізніше в мене були приємні відчуття під час зляган
ня, але досягти цього було нелегко, і чоловікові дово
дилося докласти чимало зусиль, щоб зазнати втіхи... 
У Празі ми зупинялися в холостяцькій квартирі мого 
дівера, і уява вимальовувала мені відчуття, яких він 
зазнає, дізнавшись, що я спала в його ліжку. Там 
я вперше зазнала оргазму і почувалася щасливою. 
У перші тижні чоловік щоночі злягався зі мною. Я не
одноразово досягала оргазму, та це мене не втішало, 
оскільки відчуття було дуже короткочасним, а я 
збуджувалася до того, що ладна була плакати... Після 
двох пологів... злягання чимраз менше мене вдовольня
ло. Оргазму зазнавала коли-не-коли, чоловік завжди 
кінчав раніше за мене. Щоразу я напружено чекала 
(скільки часу він ще зможе?!). Коли він діставав втіху, 
а я ні, я ненавиділа його. Інколи під час злягання 
я уявляла, що лежу з дівером або лікарем, котрий 
приймав у мене пологи. Чоловік намагався збудити 
мене за допомогою пальця... Я справді пройнялася 
сильним збудженням, але водночас мені здавалось, що 
це ганебний і ненормальний спосіб, отож він не давав 
мені жодної втіхи... Протягом усього часу, поки ми 
жили разом, чоловік ніколи не пестив моє тіло. Якось 
він сказав, що зі мною він не міг наважитися ні на що... 
Він ніколи не бачив мене оголеною, оскільки ми не 
знімали нічного вбрання, а здійснював він статевий акт 
тільки вночі».

Нам лишається тільки додати: ця жінка насправді 
була вельми чутлива, згодом вона знайшла щастя в 
обіймах коханця.

Період заручин існує для того, щоб прилучення 
дівчини до сексуального життя було поступовим. Про
те нерідко звичаї вимагають граничної цноти. Якщо ж
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незаймана наречена віддається своєму майбутньому 
чоловікові в цей період, то вона переживає приблизно 
те ж саме, що й шлюбної ночі. Наречена наважується 
на такий крок лише в тому разі, коли взятий обов'язок 
нареченого здається їй таким же непорушним, як і вже 
завершений шлюб. І в цій ситуації перше злягання 
також сприймається як перше випробування. Віддав
шись нареченому, навіть якщо їй вдалося не завагітні
ти, наречена лише в крайньому разі наважується від
мовитися од даного слова.

Труднощі початкового етапу сексуального життя 
легко подолати, якщо між двома закоханими партнера
ми, які жадають одне одного, існує цілковита згода. 
Сила і велич фізичного кохання полягає в тому, що 
коханці, не зазіхаючи на свободу одне одного, дарують 
одне одному блаженство. В цьому разі жоден їхній 
вчинок не може бути сороміцьким, оскільки вони 
нічого не накидають одне одному, навпаки, обоє щиро
сердно віддаються одне одному. Шлюб же в принципі 
є чимось непристойним, оскільки впроваджує поняття 
прав і обов'язків у стосунки, в основі яких має лежати 
вільне поривання. Прирікаючи людей на сексуальні 
взаємовідносини без урахування їхніх індивідуальних 
нахилів, шлюб надає тілу сороміцьку подібність зі 
знаряддям. Часто чоловік ніяковіє від думки, що він 
виконує свій обов'язок, а дружині нестерпно соромно 
від того, що чоловік, котрий перебуває поруч з нею, 
всього-на-всього користується своїм правом. Звичайно, 
трапляється, що на початку подружнього життя сексу
альні стосунки набувають індивідуального характеру. 
Іноді прилучення до сексуального життя відбувається 
повільно, але буває й так, що першої ж шлюбної ночі 
в подружжя виникає гармонійний фізичний потяг. 
Усвідомлення того, що вона перебуває в шлюбі, роз
слаблює жінку, усуває думки про гріх, які ще так 
часто з'являються в зв'язку з усім, що торкається 
плоті, регулярні і часто повторювані статеві акти збли
жають подружжя, що сприяє сексуальному дозріван
ню.

Чимало жінок бувають щасливі в перші роки по
дружнього життя. Слід особливо підкреслити, що вони 
назавжди зберігають вдячність чоловікові за це щастя 
і часом прощають йому будь-які провини. «Жінки, 
котрі були вдоволені сексуальними стосунками з чоло
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віком, не знаходять у собі сил, аби розірвати невдалий 
шлюб»,— свідчить Стекель. У цьому разі жінка нара
жається на велику небезпеку, беручи на себе 
обов'язок усе життя спати з одним і тільки одним 
чоловіком, сексуальні можливості якого їй невідомі. 
Адже її еротична доля у великій мірі залежить від 
індивідуальності партнера. Саме цей парадокс цілком 
обгрунтовано засуджує Леон Блюм у книзі «Шлюб».

Вважати, що шлюб, заснований на звичаях, може 
перерости в кохання — це лицемірство. Зовсім безглуз
до вимагати, аби чоловік і дружина, пов'язані практич
ними, соціальними і моральними інтересами, все жит
тя жадали одне одного. Разом з тим прибічники шлюбу 
з розрахунку без зусиль можуть довести, що в тих, хто 
одружується кохаючи, не так уже багато шансів на 
щастя. Передусім ідеальне кохання, яке відчуває дів
чина, не завжди сприяє сексуальному. Її платонічне 
обожнювання, її мрії і пристрасті, в яких відбиваються 
її дитинство і дівочі думки і уявлення, недовговічні, 
вони не витримують випробування повсякчасним жит
тям і не можуть тривати довго. Навіть якщо між нею 
і її чоловіком виникає щирий і глибокий еротичний 
потяг, він не може стати міцною підвалиною для 
побудови тривалого спільного життя.

«У безмежному просторі кохання вогнище чуттєво
сті, світло якого заступає попервах усе інше, обіймає 
насправді дуже мало місця,— пише Колетт.— Це 
тремтливе полум'я оточене невідомістю, в якій чату
ють небезпеки. Отямившись після перших міцних обій
мів або навіть після тривалого періоду насолод, нам 
доведеться почати жити поруч одне з одним, одне для 
одного» !.

Крім того, плотське кохання, навіть коли воно існує 
після весілля або виникає одразу після нього, майже 
ніколи не триває роками. Звичайно, для сексуального 
кохання вірність необхідна: адже взаємне бажання 
двох закоханих робить їхні стосунки особливими, не
повторними. Вони не бажають, щоб сексуальні стосун
ки з третіми особами зруйнували цю неповторність, 
вони хочуть бути незамінними одне для одного. Проте 
вірність має сенс лише доти, доки вона спонтанна. Але 
спонтанна магія еротики досить швидко розвіюється.

1 «Бурлака».
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Диво еротичних чар полягає в тому, що перед кожним 
з коханців постає в своєму тілесному втіленні істота, 
сутність якої полягає в безкінечній ірраціональності. 
Звичайно п і д к о р и т и  собі таку істоту неможливо, 
але з нею можна злитися в особливому, трепетному 
пориві. Коли ж два індивідуума більше не прагнуть до 
злиття, бо між ними виникла ворожнеча, огида або 
байдужість, еротичний потяг зникає. Майже так само 
неминуче він зникає і в тому разі, коли коханців 
зв’язує взаємна повага і дружба. Адже дві людини, 
котрі відчувають однаковий надчуттєвий потяг одна до 
другої в життєвих обставинах і спільних справах, не 
обов'язково відчувають потребу в тілесному злитті. 
Більше того, подібне злиття, що втратило свою колиш
ню звабу, викликає в них огиду. Слово к р о 
в о з м і ш е н н я ,  яке вживає Монтень, дуже влучно 
визначає суть сказаного. Еротичний потяг — це рух до 
І н ш о г о, в цьому його основний зміст. Однак родин

не життя приводить до того, що подружжя стають 
одне для одного мовби одним і тим же, однією осо
бою: їм нема чим обмінюватися, вони нічим не можуть 
обдаровувати одне одного, в їхніх взаєминах немає 
місця боротьбі і перемогам. Тому, якщо між ними 
зберігаються плотські стосунки, вони нерідко сприй
маються як щось сороміцьке: подружжя відчуває, що 
для них статевий акт перестав бути формою піднесе
них міжособистих стосунків і перетворився в щось на 
зразок взаємної мастурбації. Із ввічливості подружжя 
приховує той факт, що вони дивляться одне на одного 
як на знаряддя, необхідне для вдоволення їхніх по
треб, та коли не дотримують подібних правил ввічли
вості, він стає абсолютно очевидним. Саме це ми 
бачимо в праці Лагаше «Природа і виявлення ревно
щів». Він зауважує, що для жінки чоловічий статевий 
член є її власним джерелом насолод, і вона ставиться 
до нього з такою ж ревністю, як і до домашніх консер
вацій, що зберігаються в комірчині. Якщо чоловік 
обдаровує сусідку втіхою, то їй самій нічогісінько не 
зостанеться. Тому вона прискіпливо оглядає його тру
си, аби дізнатися, чи не розтринькав він часом своє 
дорогоцінне сім'я. Жуандо в «Нотатках чоловіка» го
ворить про «повсякденний контроль законної дружи
ни, котра перевіряє ваш одяг і стежить за вами під час 
сну для того, аби знайти докази вашої зради». Чоловік,
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у свою чергу, задовольняє свої потреби з дружиною, 
не питаючи про її бажання.

Утім, таке грубе вдоволення потреб неспроможне 
втамувати людську сексуальність. Тому нерідко в цих 
найзаконніших, здавалося, сексуальних стосунках від
чувається присмак зіпсутості. Часто жінка, злягаючись 
з чоловіком, поринає в еротичну уяву. Стекель розпо
відає про одну двадцятип’ятилітню жінку, котра «мо
же зазнати легкий оргазм з чоловіком, просто уявляю
чи собі, що якийсь дужий і вже немолодий мужчина 
грубо оволодіває нею супроти її волі». Вона уявляє, що 
ії гвалтують, б ’ють, що вона перебуває не з чоловіком, 
а з іншим мужчиною. Чоловік так само поринає в 
подібні мрії: пестячи дружину, він уявляє, що пестить 
стегна якоїсь танцюристки, яку він бачив у мюзик-хол- 
лі, або груди якої-небудь гарненької жіночки, фото
графією якої він милувався. Поживою для уяви може 
прислужитися спогад або якийсь образ. Трапляється, 
що він уявляє собі, що хтось жадає його дружину, 
оволодіває нею або гвалтує її, і внаслідок таких картин 
знову бачить у ній іншу людину, тобто повертає їй 
втрачену властивість. «Подружні стосунки,— свідчить 
Стекель,— здатні спричиняти химерні зміни і спотво
рення, партнери стають тонкими акторами, котрі розі
грують такі комедії, які спроможні зруйнувати будь- 
які межі між уявністю і реальністю». В крайніх випад
ках виникають цілком певні пороки: чоловік починає 
вдаватися до скопофілії, йому необхідно бачити свою 
дружину оголеною або знати, що в неї є коханець,— 
тільки за цих умов вона набуває для нього певної 
чарівності. Інколи він із садистською затятістю при
тлумлює в ній потяг до себе, жадаючи бачити її знову 
незалежною і вільною, аби мати можливість заволоді
ти справжньою людською істотою. В жінок, котрі 
прагнуть розбудити в чоловікові володаря і тирана, 
який у ньому дрімає, навпаки, виникають мазохістські 
нахили. Я знала одну даму, виховану в монастирі, 
вельми побожну, яка вдень владарювала і не терпіла 
заперечень, а вночі палко благала чоловіка відбатожи
ти її, що йому й доводилося робити, долаючи жах. Але 
й сам порок набуває в шлюбі організованої, холодної 
і серйозної форми — це найсумніший наслідок по
дружнього життя.

Істина полягає в тому, що фізичне кохання не може

41



бути ні самоціллю, ні простим засобом. Воно не може 
стати змістом життя, але водночас його зміст тісно 
пов'язаний з людським життям. Це означає, що в житті 
будь-якої людини йому відведено епізодичну й авто
номну роль. Інакше кажучи, воно має бути вільним. 
Саме тому оптимістична буржуазна мораль закликає 
молоду дружину не до кохання. Її привчили до думки 
про те, що світлий ідеал — це щастя, тобто спокійна 
рівновага, заснована на іманентності і повторенні. 
В епохи розквіту і спокою щастя було ідеалом усієї 
буржуазії і особливо великих земельних магнатів. Ос
танні прагнули не до майбутнього завоювання світу, 
а до мирного збереження минулого, до підтримання 
с т а т у с - к в о .  Золота середина, позбавлена марно- 

любства і пристрастей, буденні, схожі між собою дні 
без гамору і потрясінь, тихий плин життя аж до 
смерті, без пошуків високої мети — ось що оспівує 
автор «Сонета щастя». Та сьогодні ця псевдомудрість, 
започаткована почасти Епікуром і Зеноном, втратила 
своє значення. Збереження і відновлення світу без 
будь-яких змін не здається ні бажаним, ні можливим. 
Чоловіка покликано діяти: виробляти, битися, створю
вати, рухатися вперед, зливатися зі всесвітом, загляда
ти у безкінечне майбутнє.

Проте традиційний шлюб не дає змоги жінці сягати 
таких самих висот, які доступні чоловікові: він прирі
кає її на іманентне існування. їй не залишається біль
ше нічого, як створювати розмірене життя, в якому 
теперішнє закорінюється в минуле і через те не ляка
ється небезпек майбутнього. Інакше кажучи,— ство
рювати щастя на землі. Якщо вона й не кохає чоловіка, 
то у всякому разі шанує, відчуває до нього теплі 
почуття, котрі зазвичай називають подружнім кохан
ням. У стінах своєї оселі, де вона панує, жінка створює 
цілий світ. Саме вона забезпечує продовження люд
ського роду в часі. І все-таки жодна людина не здатна 
знехтувати ірраціональну частину своєї особистості, 
навіть та, котра вперто заперечує її існування. Буржу
азія недалекого минулого вважала, що, зберігаючи 
усталений порядок, уславляючи його своїм багатством, 
вона служить Богові, своїй країні, певному політично
му ладу, цивілізації. На її думку, бути щасливим 
означало відповідати покликанню людини. Жінці не
обхідно усвідомлювати, що щасливе родинне життя
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також слугує більш високій меті, і сполучною ланкою 
між жінкою, котра живе далеко від суспільства, і 
світом виступає чоловік. Тільки завдяки йому її існу
вання, заповнене дріб'язковими клопотами, набуває 
громадського значення. Чоловік, що черпає із своїх 
стосунків з дружиною снагу для тієї чи іншої діяль
ності або боротьби, виправдовує її існування. їй зали
шається тільки доручити йому своє життя, і він надає 
йому певного змісту.

Від жінки ж чекають скромного самозречення. В на
городу за це вона одержує право на керівництво 
і захист чоловічої сили, які визволяють її від 
споконвічної людської самотини, тобто стає необхід
ною. Вона як матка в своєму вулику, котра мирно 
живе своїм незалежним життям, але водночас завабле- 
на чоловіком у безкінечний час і безмежний простір, 
дружина, мати, господарка дому — одне слово, жінка 
знаходить у шлюбі і життєву снагу, і зміст життя. 
А тепер подивимося, чи реалізується цей ідеал.

Матеріальним втіленням щойно згаданого щастя 
одвічно був дім — чи то халупа, чи палац, але саме дім 
символізує постійність і відокремленість од світу. В 
його стінах родина перетворюється в такий собі осере
док, формує своє обличчя в результаті зміни поколінь. 
Минуле, збережене в його обстановці і портретах 
предків, є запорукою безтурботного майбутнього. Роз
мірене чергування пір року розпізнається по дозріван
ню плодів у саду. Кожен рік з настанням весни одні 
й ті ж квіти передують неминучому приходу літа 
й осені, пори збирання завжди одних і тих же плодів. 
Ні час, ні простір не прагнуть безконечності, вони 
мудро рухаються по колу. В будь-якій спільноті, засно
ваній на земельній власності, існує численна літерату
ра, що оспівує чарівність і доброчесність дому. В 
романі Генрі Бордо, який так і названо «Дім», дім 
є зосередженням усіх буржуазних цінностей: вірності 
минулому, терпінню, заощадливості, передбаченню, 
любові до родини, рідної землі тощо. Нерідко добро
чесність дому оспівують жінки, оскільки саме на них 
покладено завдання дбати про родинне щастя. їхня 
роль, як і в ті далекі часи, коли «domina» розташува
лась усередині атріума, полягає саме в тому, щоб бути 
«господаркою дому». Сьогодні дім утратив свою патрі
архальну велич. Для більшості чоловіків це просто
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житло, яке ніяк не пов'язане з пам'яттю про попередні 
покоління і не накладає свою печатку на майбутнє. 
Однак жінки дотепер намагаються надати своєму «гні
здечку» той смисл і ту цінність, які колись були 
притаманні справжньому дому. В романі «Консервний 
ряд» Стейнбек розповідає про одну бурлачку, котра 
будь-що хоче прикрасити килимами і фіранками свою 
оселю — покинутий, старий казан, у якому вона живе 
зі своїм чоловіком. І надаремно чоловік переконує її 
в тому, що в фіранках нема жодної потреби — адже 
нема вікон. Вона не бажає його слухати.

Турбота про домашній затишок властива тільки жін
кам. Нормальний чоловік дивиться на предмети, що 
оточують його, як на знаряддя і розкладає їх за їхнім 
призначенням. Цей «лад», який жінці зазвичай здаєть
ся безладом, полягає в тому, щоб сигарети, папір, 
інструменти завжди були в нього напохваті. Художни
ки, котрі відображають світ, наприклад, через скульп- 
туру чи живопис, зовсім не звертають уваги на довкіл
ля. Ось що пише Рільке про Родена:

«Коли я вперше відвідав Родена, то збагнув, що його 
дім для нього нічогісінько не важить, крім насущної 
необхідності. Це оселя, що захищає від холоду, дах, 
під яким можна спати. Він не викликав у скульптора 
жодних почуттів, аж ніяк не заважав його самотності 
і зосередженості. Його житлом була його душа, в ній 
він знаходив і затінок, і притулок, і спокій. Він став 
для себе і небом, і лісом, і широкою рікою, течію якої 
неможливо спинити».

Та щоб знайти притулок у власній душі, треба бути 
творцем або людиною дії. Чоловік не надає великого 
значення інтер'єру свого житла через те, що йому 
доступний всесвіт і він може самоутверджуватися в 
діяннях. Що ж до жінки, то її життя ув'язнюється 
в родинному колі, і їй необхідно перетворити цю 
в'язницю в своє володіння. Її ставлення до дому логіч
но випливає з її становища в суспільстві: вона по
годжується стати жертвою чоловіка, але сама оволоді
ває ним, здобуває свободу, зрікаючись світу, стає 
господинею у своєму власному світі. Однак не можна 
сказати, що вона замикається в своєму власному домі 
без вагань. Замолоду, милуючись красою природи, 
вона відчувала свою близькість до всього світу. Тепер 
же, коли опинилася у вузькому просторі, вся природс
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вміщується у горщику журавця, а замість обрію — сті
ни. Саме про це із сумом розповідає героїня роману 
«Хвиля» В. Вульф:

«Зима й літо відрізняються для мене тепер не барва
ми трави або вересовими пустищами, а запітнілими 
або обмерзлими вікнами. Раніше я блукала буковими 
лісами, милувалася падінням темно-синього сорочачо
го пера, зустрічала заброд і пастухів... Тепер же я 
тиняюся з кімнати в кімнату і витираю пил».

Однак жінка з усіх сил намагатиметься компенсува
ти вузькість свого життєвого простору. Враховуючи 
свої достатки, вона розводить у домі квіти, заводить 
тварин, купує всілякі предмети, що нагадують екзо
тичні країни або минулі епохи. Вона прив'язує до 
домашнього вогнища чоловіка, котрий, у свою чергу, 
зв’язує її із суспільством, і дітей, у яких для неї 
в мініатюрній формі втілюється все майбуття. Дім стає 
для неї центром світу, єдиною реальністю. За справед
ливим зауваженням Башеляра, він є «чимось проти
лежним світу або ж світом протилежного». Цей при
хисток, притулок, печера, черево — це захист від не
безпеки, що виникає ззовні, він стає єдиною реальні
стю, тим часом як зовнішній світ відсувається, стає 
нереальним.

З особливою силою жінка відчуває свою владу вечо
рами, коли зачиняють віконниці; при полуденному 
сонці, що осяває світ, вона почувається незатишно. 
У сутінках же вона не відчуває себе знедоленою тому, 
що просто-напросто відмовляє в реальності всьому, 
чим володіє. Від абажура сіється світло, яке не нале
жить нікому, крім неї самої, воно освітлює лише її 
помешкання. Отже, нічого іншого не існує. Згадана 
В. Вульф змальовує, як дім стає єдиним реальним 
предметом, а все, що довкола, втрачає свою реаль
ність:

«Тепер вікна стали для темряви нездоланним 
бар’єром. Крізь них замість чітких обрисів предметів 
реального світу проступали якісь химери. Дім здавався 
єдиним острівцем ладу, непорушності, спокою, за вік
нами виднілися лише відблиски, в яких розпливалися 
і зникали предмети, що втратили чіткість обрисів».

Прикрашаючи свій дім оксамитом, шовком, порцеля
ною, жінка вдовольняє дотикову чуттєвість, яка зви
чайно не знаходить вдоволення в еротичних стосунках.
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У цих прикрасах виявляється також її індивідуаль
ність, саме вона обирає, майструє або «відкопує» меб
лі та всякі дрібниці, саме вона розставляє їх у домі, 
керуючись певними естетичними критеріями, голов
ним з яких звичайно буває симетрія, Внутрішній ви
гляд помешкання не тільки свідчить про життєвий 
рівень господині, а й відбиває її індивідуальність. 
Отже, дім для жінки — це те, чим їй судилося володіти 
в цьому житті, в ньому відбивається і її соціальний 
статус, і її найсуттєвіші індивідуальні риси. Оскільки 
вона нічого н е  с т в о р ю є ,  вона пристрасно шукає' 
сенс свого існування в тому, що вона ма є .

Облаштовуючи в копіткій праці своє «гніздо», жінка 
надає йому індивідуальних ознак. Вона завжди, навіть 
у тому разі, коли їй допомагає наймичка, бере участь 
у домашній роботі. Спостерігаючи, контролюючи, ви
словлюючи зауваження, вона привласнює результати 
праці наймички. Домашні клопоти викликають у ній 
самоповагу. До її обов'язків входить також турбота 
про харчування та одяг членів родини і взагалі догляд 
за всією родиною. В такий спосіб здійснюється її 
активна діяльність. Проте це така діяльність, яка не
спроможна вирвати її з іманентності і не дає їй мож
ливості самоутвердитися як неповторній особистості.

Багато письменників оспівали у своїх творах домаш
ню працю. Справді, завдяки їй жінка налагоджує кон
такт з матерією, близько знайомиться з предметами, 
що сприяє розкриленню якостей її особистості і, отже, 
її збагаченню. В книжці Мадлени Бурдукс «У пошуках 
Марії» описано ту втіху, яку відчуває героїня, очища
ючи плиту од бруду. їй здається, що її рука наділена 
магічною силою, і від її дотику чавун починає ви
блискувати.

«Вона відчуває вдоволення, коли несе з льоху повні 
відра, які з кожною сходинкою чимраз відчутніше 
обтяжують руки. їй завжди подобалися прості предме
ти, з певним запахом, нерівною поверхнею, невигадли
вих форм. Як вона чудово порається з ними! Як рішуче 
і небоязко засовує руки в згаслу піч або занурює їх 
у мильну воду, чистить і змащує залізо, натирає меблі 
воском, широкими круговими рухами змахує зі столу 
шкаралупу. Між нею і речами, яких вона торкається, 
існує цілковите порозуміння, добрі, товариські вза
ємини».
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Багато письменниць залюбки описують свіжовипра
ну білизну, веселкові переливи мильної води, білосні
жні простирадла і виблискуючу на сонці мідь. Коли 
господиня відполіровує меблі до блиску, «образи наси
чення надають її руці м'якості й терпіння, руці, яка 
натирає дерево воском, прикрашає його»,— пише Ба- 
шеляр. Закінчивши роботу, господиня милується її 
результатами. Та щоб відкрилися чудові якості пред
метів — гладенька поверхня столу, вилискування свіч
ника, прохолодна білість накрохмаленої білизни, вони 
повинні спершу випробувати на собі негативну дію. 
Наслідки цієї негативної дії і слід ліквідувати. Саме 
про це, на думку Башеляра, мріє господиня: їй бачить
ся активна чистота, що бере гору над не-брудом. Ось 
як він описує ці мрії:

«Отже, необхідність боротьби за чистоту повинна 
виникнути спершу в уяві. Потім ця уява має перейти 
в насмішкуватий гнів. Господиня змащує мідний кран 
пастою з недоброю посмішкою. Вона забруднює його 
липкою масою, зачерпуючи її старою, брудною, жир
ною ганчіркою, тамуючи огиду і роздратування. Чому 
їй доводиться займатися цією брудною роботою? Та 
ось вона бере в руки чисту ганчірку, і в ній прокида
ється весела і здорова злість. Господиня примовляє: ти 
в мене заблищиш, кране, ти в мене засяєш, казане! 
Нарешті, коли мідь виблискує і сміється, мов нелука
вий парубчак, вона заспокоюється і втішається своєю 
перемогою, милуючись цим блиском» *.

Понж зображує боротьбу між чистотою і брудом 
у чані для кип'ятіння білизни:

«Той, хто бодай одну зиму не прожив у тісній 
близькості з чаном для кип’ятіння білизни, не збагне 
його якостей і тих зворушливих почуттів, які він 
викликає.

Спочатку, зручно спершись, треба ривком підняти 
наповнений брудною білизною чан і поставити його на 
плиту; потім посунути його так, щоб він опинився 
точно на конфорці; помішати головні і повільно нагрі
вати; час од часу мацати, перевіряючи, чи добре він 
нагрівається, потім дослухатися до глухого шуму і при 
цьому багато разів піднімати кришку, аби пересвідчи
тися в тому, що вода кипить рівномірно.

1 Башеляр, «Земля і мрії про дозвілля».
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Нарешті ще киплячий чан треба знову обхопити 
руками і поставити на підлогу...

Чан для кип'ятіння білизни влаштований таким чи
ном, що коли його наповнюють брудною білизною, він 
до того розпікається від кипучого обурення, що ви- 
плескує свої емоції через свою верхню частину так, що 
вони справжнім потоком спадають на цю купу брудної 
білизни, котра власне й спричинилася до цього обурен
ня, і кінець кінцем очищають її...

Звичайно, з білизни, коли її поклали в чан, частину, 
бруду вже було видалено...

А проте він відчуває весь бруд на вкладеній в нього 
білизні і за допомогою сильного кипіння бере над ним 
гору і очищає тканину так, що після ретельного поло
скання чистою водою білизна стає білою мов сніг.

І ось відбувається справжнє диво: раптово розгорта
ється безліч білих прапорців — і це зовсім не капітуля
ція, а перемога,— що свідчить не тільки про фізичну 
чистоту жителів даної місцевості» *.

За такого підходу домашня робота набуває при
вабливої гри, і дівчата нерідко залюбки начищають до 
блиску столове срібло або дверні ручки. Втім, ця робо
та може давати позитивні емоції жінці лише в тому 
разі, якщо вона клопочеться задля оселі, яка викликає 
в ній почуття гордості. В противному разі єдина наго
рода за всі її зусилля для неї недоступна: втіха від 
споглядання наслідків своєї праці. Один американсь
кий журналіст 2, котрий прожив кілька місяців серед 
«білих бідняків» на півдні CLLIA, описав драматичну 
долю однієї жінки, яка працювала не покладаючи рук 
і, крім того, доклала чимало зусиль, аби надати своїй 
халупі пристойного вигляду. Вона жила з чоловіком 
і сімома дітьми в дерев'яному сараї, що аж кишів 
блощицями, зі стінами, вкритими кіптявою. Вона не 
шкодувала сил задля того, щоб «прикрасити свій дім». 
У найбільшій кімнаті був камін, покритий голубою 
штукатуркою, а також стіл, кілька картин на стінах, 
і вона чимось скидалася на вівтар. Проте халупа зали
шалася халупою, і пані Ч. скаржилася зі сльозами на

1 Див. Ліас, «Чан для кип'ятіння білизни».
2 Див. Algee, «Let us now praise famous men!» (англ.).— Елджі, 

«Складемо хвалу самовідданим людям!».
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очах: «О! Я ненавиджу цей дім! Хоч що з ним роби, він 
ніколи не буде затишним!»

Багато жінок отак теж без кінця знемагають у бо
ротьбі, яка ніколи не увінчається перемогою. Навіть 
для жінок щасливішої долі перемога в такій боротьбі 
не може бути остаточною. Мало яка праця схожа на 
Сізіфову, як праця домогосподарки: день за днем вона 
миє посуд, витирає пил, латає одяг, але назавтра посуд 
знову буде брудний, кімнати — запилені, одяг — по
рветься. Господиня марнує свої сили, тупцюючи на 
місці. Вона нічого не створює, а лиш зберігає в незмін
ному вигляді те, що існує. Через це в неї виникає 
враження, що вся її діяльність не приносить конкрет
ного Добра, вона обмежується лише безкінечною бо
ротьбою зі Злом. І ця боротьба щодня починається 
наново. Всі знають про витівку лакея, який завжди 
знаходив причину, аби не чистити чоботи хазяїна: 
«Навіщо? — запитував він.— Адже завтра знову дове
деться чистити». Багатьох дівчат, котрі не змирилися зі 
своєю жіночою долею, охоплює розпач. Я пам'ятаю 
твір шістнадцятилітньої дівчини, який починався при
близно так: «Сьогодні у нас генеральне прибирання. 
Я чую шум — це мама пилососить у вітальні. Мені 
хотілося втекти. Я даю собі слово, що коли виросту, 
в моєму домі ніколи не буде жодного генерального 
прибирання». Дитина уявляє майбутнє як якесь 
сходження до незвіданих вершин. І раптом, спостеріга
ючи за тим, як мати миє посуд, дівчинка усвідомлює, 
що вже протягом багатьох років щодня в один і той же 
час її руки занурюються в брудну воду, а потім вити
рають жорсткою ганчіркою порцеляну. І це триватиме 
аж до самої смерті. їжа, сон, прибирання... Отже, роки 
не підносяться вгору, до неба, а стеляться горизонталь
но, мов одноманітні, сірі смуги скатертини; дні нічим 
не відрізняються один від одного; в житті немає нічо
го, крім пустого і безнадійного сьогоднішнього дня. 
В новелі «Пил» Колетт Одрі тонко передала похмуру 
марну роботу, що шалено опиралася бігові часу:

«Наступного дня, коли вона шурувала мітлою під 
канапою, звідти вилетів предмет, котрий вона попер
вах сприйняла за шматок вати або пуху. Проте це був 
клубочок ворсинок і пилу. Такі клубки утворюються 
зверху на високих шафах, коли їх не протирають, за 
меблями коло стін. Вона задумливо дивилася на цю
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дивовижну речовину. Отакої: вони живуть тут близько 
двох з половиною місяців, і , незважаючи на ретельне 
прибирання Жюльсти, пил у закамарках уже встиг 
зібратися у великі жмутики, що нагадували сірих 
звірят, яких вона так побоювалася в дитинстві. Тонкий 
шар пилу свідчив про недбальство, це перша ознака 
неохайності. Пил непомітно осідає з повітря, яким ми 
дихаємо, з одягу, його приносить вітерець крізь відчи
нене вікно. Та цей клубок свідчив про те, що пил уже 
перейшов в інший стан, він тріумфував, згущуючись, 
набирав певної форми і з тонкого осаду перетворився 
в помітний мотлох. Він був майже привабливий, прозо
рий і легкий, мов китички на ожинових кущах, але не 
такий яскравий.

...З пилом не в змозі впоратися жодна сила. Він 
оволодів світом, і пилосос перетворився в предмет, 
який наочно показує, скільки праці і вигадки вкладає 
людина у боротьбу з його непереможним нашестям. 
Пилосос — це сміття, що перетворилося в знаряддя.

...Причиною всього цього було їхнє спільне життя. 
Після сніданків та обідів залишалися рештки їжі. Пил, 
який приносив кожен з них, змішувався і повсюдно 
розпросторювався... Життя кожної родини супро
воджується появою дрібного сміття, яке необхідно 
прибирати для того, аби було місце для нової порції 
сміття. Скільки ж праці треба вкласти, і тільки задля 
того, щоб вийти на люди у чистій блузці, котра привер
нула б загальну увагу, або задля того, щоб цей інже
нер, котрий доводиться вам чоловіком, мав пристой
ний вигляд. Маргарита згадала, як їй довелося багато 
разів чути слова: догляд за паркетом... для догляду за 
мідними предметами користуйтеся... до кінця своїх 
днів їй доведеться доглядати за двома нічим не приміт
ними істотами» ].

Прати, прасувати, підмітати, витирати пил із зака
марків — це означає не підпускати до себе смерть, але 
разом з тим і відмовляти собі в житті. Час здатний 
воднораз і створювати, і руйнувати, і господарка ба
чить лише його руйнації. В неї виробляється мані
хейське ставлення до життя. Адже сутність маніхейст
ва — не тільки у визнанні рівноправності добра і зла, 
але і в тому, що добро досягають не позитивними

1 «Граємо, втрачаючи».
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вчинками, а знищенням зла. У цьому християнство, 
хоч воно й визнає існування диявола, є схоже з мані
хейством, бо за його законами перемогу над дияволом 
одержують не постійною боротьбою з ним, а присвя
чуючи себе служінню Богові. В будь-якому вченні про 
піднесеність душі і здобуття волі поразка зла поступа
ється торжеству добра. Та жінці не судилося вдоско
налювати світ. Адже вона постійно має справу з до
мом, кімнатами, брудною білизною і паркетом, тобто
з речами, непідвладними змінам. Її завдання — постій
но виганяти з них зле начало. Вона бореться з пилом, 
плямами, брудом, протистоїть гріху, змагається із Са
таною. Проте це сумна доля: замість того, щоб прагну
ти до позитивної мети, вона безнастанно відбиває 
підступи ворога. Часто жінка-домогосподарка змиря
ється з цим, тамуючи шалений спротив. Кажучи про це 
явище, Башеляр вживає слово «злоба», це саме слово 
подивується і в психоаналітиків. На їхню думку, при
таманне домогосподаркам шаленство є формою садо- 
мазохізму. Сутність манії або пороку полягає в тому, 
що вони примушують вільного індивідуума прагнути 
до того, чого він насправді не хоче. Що ненависніша 
одержимій хазяйці її постійна боротьба з брудом і 
злом, що менше у  її житті позитивних прагнень, тим 
шаленіше вона виконує свої обов'язки, тим вище оці
нює значення своєї долі, яка, по суті, викликає у неї 
протест. Її війна зі сміттям, що виникає внаслідок 
будь-якої життєдіяльності, переростає у війну із са
мим життям. У її очах нерідко спалахує недобрий 
вогник, коли вона бачить живу істоту, котра входить 
до її володіння. «Витирай ноги, не перевертай усе 
догори ногами, не чіпай це». Якби могла, вона заборо
нила б членам своєї родини дихати — така загроза 
таїться для неї навіть у  диханні. Все, що відбувається 
навколо, може обернутися для неї новою невдячною 
працею: якщо, наприклад, падає дитина, доведеться 
лагодити її подертий одяг. Оскільки вона постійно 
стикається з процесами розкладу і змушена виконува
ти роботу, котрій немає кінця-краю, вона втрачає 
любов до життя, її погляд стає важким, вираз облич
чя — серйозним і стурбованим: вона живе в постійній 
тривозі і шукає порятунку в обачності та скнарості. 
Вона не відчиняє вікна: разом із сонцем у дім можуть 
потрапити комахи, мікроби і пил. До того ж  сонце
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псує шпалери; старі крісла оповиті чохлами й посипані 
нафталіном: якщо чохли зняти, крісла вицвітуть. Вона 
не відчуває справжньої втіхи, навіть демонструючи 
свої скарби гостям. Речі, виставлені на огляд загалу, 
можуть втратити свій блиск. Поступово її сторожкість 
переростає в підозру і навіть ворожість до всього 
живого. Адже розповідають про провінційних госпо
динь, котрі для того, аби пересвідчитися, що на меблях 
нема пилу, проводять по них рукою в білій рукавичці. 
Саме таких жінок покарали сестри Пецен кілька років 
тому, жінок, котрі з однаковою силою ненавиділи 
і бруд, і своїх служниць, і весь світ, і самих себе.

Проте лише незначна кількість жінок ще замолоду 
стають на такий похмурий і порочний шлях. Звичайно 
ті, хто любить життя, захищені від цього. Ось що пише 
Колетт у зв'язку з цим про Сідо:

«Вона була моторна, усе вміла, але не була надто 
запопадливою господинею. Безладдя і бруд викликали 
в неї огиду, проте вона не мала нічого спільного 
з хазяйками, котрі до нестями заклопотані домом, 
зосереджені лише на своїх обов'язках господині, по
стійно перевіряють, чи не пропала в них серветка, 
пляшка або кілька кусків цукру. Коли їй самій доводи
лося наводити лад або спостерігати за тим, як служни
ця, пересміюючись із сусідами, спроквола протирає 
вікна, у неї вихоплювалися занепокоєні вигуки, їй не
терпеливилося покінчити з цим. «Коли я вдома і ре
тельно витираю чашки з китайської порцеляни,— каза
ла вона,— я відчуваю, як старію». Проте вона чесно 
виконувала свої обов'язки, а потім виходила на ганок 
і спускалася сходами до саду. І нараз похмуре 
збудження і образа розвіювалися».

Фригідні або знедолені жінки, старі діви, дружини, 
котрі розчарувалися в своїх чоловіках, або жінки, яких 
надто владні чоловіки прирікають на самотнє і без
глузде існування, охоче занурюються в нервове 
збудження і образи. Я знала одну літню жінку, яка 
щодня вставала о п'ятій годині ранку й починала 
порядкувати у шафах. У свої двадцять років вона була 
весела й кокетлива. Але тепер, ізольовано проживаю
чи у своєму маєтку з чоловіком, котрий мало звертав 
на неї уваги, а також з єдиною дитиною, вона тамувала 
свої прикрощі в домашніх клопотах, як інші — у спирт
них напоях. Еліза із «Нотаток чоловіка» вподобала
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господарські клопоти тому, що їй хотілося пану
вати хоч у якомусь світі, вона сповнена життєвих сил 
і бажання панувати, але відсутність об'єкта панування 
утворює порожнечу. І вона кидає виклик часові, про
стору, життю, чоловікам — всьому, що існує на світі.

«З дев'ятої години, коли ми закінчили вечеряти, вона 
миє. Зараз уже північ. Я мало не задрімав, але відпо
чинок на тлі такої старанності починає скидатися на 
лінощі. Це дратує мене.

Е л і з а: Щоб навести чистоту, треба не боятися . 
забруднити руки.

Незабаром у домі стане так чисто, що жити в ньому 
буде неможливо. Є ліжка, але спати треба не на них, 
а поруч, на підлозі. На них такі білосніжні подушки, 
що лягати лячно: адже можна зібгати їх або забрудни
ти. Тільки-но я пройду килимом, дружина ганчіркою 
або ще чимось розгладжує мої сліди.

Увечері:
— Ну ось, тепер усе гаразд.
Чим вона тільки не клопоталася всенький день, з 

ранку до вечора. Пересувала речі та меблі, натирала 
кожен сантиметр підлоги.

Тепер їй усе байдуже, крім своїх обов'язків домогос
подарки. Вона завсігди чимось клопочеться: то розби
рає стінну шафу, то протирає квіти на підвіконні.

Ї ї  м а т и :  У Елізи стільки справ, що вона й не 
зогледиться, як мине життя»

Справді, занурюючись у господарські клопоти, жін
ка, сама того не помічаючи, біжить від самої себе. Ось 
що сказав з цього приводу Шар дон:

«Це копітка і невпорядкована праця без початку 
і кінця. Через неї жінка, впевнена в тому, що подоба
ється своєму чоловікові, швидко перестає стежити за 
собою, опускається, занурюється в розумову порожне
чу і гине власне як жінка...»

Причина втечі від самої себе, садомазохізму, що 
озлоблює, примушує жінку спрямовувати всю свою 
енергію на домашню працю і забувати про себе, нерід
ко криється у сексуальних стосунках. «Опікуватися 
господарством, яке вимагає фізичних зусиль,— це бор- 
дель, приступний для жінки» 2,— зауважує Віолетта

1 Жуандо, «Нотатки чоловіка».
2 «Невситима».
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Ледюк. Дивовижно, що пристрасть до чистоти сягає 
крайнощів у Голландії, країні, жінки якої відомі своєю 
холодністю, і в пуританських суспільствах, у яких 
плотським радощам протиставляють ідеал порядку та 
цнотливості. І зовсім не через брак води можна пояс
нити той факт, що на середземноморському узбережжі 
бруд не заважає людям втішатися життям: вони люб
лять плоть, їм близький тваринний спосіб життя й 
тому запах людського тіла, неохайність, докучливість 
набридлих комах не викликають у них огиди.

Готувати їж у — корисніша й не така недокучлива 
праця, ніж прибирання. Спершу необхідно придбати 
продукти, а це один з найприємніших клопотів для 
багатьох хазяйок. Жінці важко переносити відірва
ність од світу, тим паче, що одноманітна повсякденна 
робота не дає поживи для розуму. В південних містах 
жінки охоче шиють, перуть, чистять овочі, сидячи на 
порозі дому і перемовляючись із сусідками. Для му
сульманських жінок, котрі живуть під замком, похід 
до річки по воду стає справжньою подією. Одного разу 
в селі Кабілі я бачила, як жінки зламали колонку, 
поставлену там за розпорядженням адміністрації. 
Адже їх позбавили єдиної розваги: щоранку спускати
ся гуртом у долину, до води. Зустрічаючись у крамни
цях, у чергах або на вулицях, вони жваво діляться 
думками, завдяки яким утверджуються «господарські 
цінності», які викликають у них відчуття власної зна
чимості. Вони відчувають себе членами товариства, 
котре, хоча б на короткий час, протиставляє себе 
товариству чоловіків, як щось суттєве чомусь несуттє
вому. До того ж купівля — це велика втіха, купівля — 
це відкриття, майже винахід. У своєму «Щоденнику» 
А. Жид зауважує, що мусульмани, незнайомі з такою 
розвагою, як гра, замінюють її пошуками схованих 
скарбів. У такий спосіб вдовольняють свій потяг до 
поезії і пригод в меркантильних суспільствах. Хазяйки 
не полюбляють безцільні ігри; але ж туга головка 
капусти або гарний камамбер — це так само скарб, 
і продавець завжди намагається зшахрувати, й тому ці 
скарби потрібно виманювати в нього. Продавець і 
покупниця змагаються між собою, вдаючись до різних 
хитрощів, до того ж покупниця намагається придбати 
кращий товар і якомога дешевше. Значення, яке вона 
надає кожній виторгуваній копійчині, неможливо по
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яснити лише бажанням звести кінці з кінцями: це гра, 
в якій вона прагне перемогти. В той час, коли хазяйка 
прискіпливо оглядає лоток, вона нагадує повелитель
ку: світ з усіма його багатствами та інтригами лежить 
коло її ніг, і вона вибирає собі здобич за смаком. 
Удома, викладаючи покупки на стіл, вона переймаєть
ся миттєвим відчуттям тріумфу. Консерви та продук
ти, що не псуються, розставляє у шафі — це запас на 
майбутнє. І залюбки оглядає беззахисні очищені овочі 
та м'ясо, з якими вона вчинить так, як підкаже їй 
кухарська винахідливість.

З появою газу та електрики чари вогню зникли. Та 
багатьом сільським жінкам і досі знайоме радісне 
почуття, що виникає, коли мертва деревина спалахує 
живим полум'ям. Жінка, котра розводить вогонь, пере
творюється в чаклунку. Простим рухом руки, збиваю
чи яйця, замішуючи тісто або розпалюючи вогонь, 
вона вершить великі перетворення матерії, обертаючи 
її на їжу. Ось як Колетт описує чарівність цього 
священнодійства:

«Усе, що відбувається з тієї миті, коли повну кастру
лю, сковороду або чайник ставлять на вогонь, і до тієї 
миті, коли ви, завмираючи від хвилювання, але все-та- 
ки не без солодкого передчуття подаєте на стіл таріль, 
над яким клубочиться пара,— оповите таємницею, 
магією і чаклунством».

Та сама письменниця з любов'ю описує метаморфо
зи, що відбуваються під впливом жару:

«Так смачно запікати у жару все, що в нього кла
дуть. Якщо ви розгорнете жар і покладете туди яблука 
або груші, то виймете їх поморщеними, забрудненими 
у попелі, але м'якоть їхня стає ніжна, мов пух. Хоч 
яким би смачним було яблуко, запечене в духовці, 
його не можна порівняти з цією солодкою м'якоттю, 
покритою рум'яною шкуринкою, на якій, якщо ви 
вміло впоралися зі своєю справою, проступають лише 
краплинки застиглого золотавого соку. В казані, вста
новленому на високій тринозі, лежав просіяний попіл, 
до якого ніколи не сягав вогонь. У нього кладуть 
картоплю так, щоб бульби не торкалися одна одної, 
потім ставлять казан прямісінько над жаром, і по 
якомусь часі виймають з казана рум'яні, гарячі кар
топлини».

Письменники, що пишуть на жіночі теми, з особли
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вою поетичністю описують приготування різних ва
рень. Яке це диво — змішати докупи в мідному тазі 
тверді і білі кристалики цукру з ніжною м’якоттю 
фруктів. Хазяйка замішує спінену, клейку, гарячу і 
навіть небезпечну масу. Це — кипляча лава, яку вона 
приборкує і радісно розливає по горнятках. Потім 
накриває горнятка цупким папером і пише на них дату 
своєї перемоги. Так вона підкоряє собі час: вона ло
вить його в цукрову пастку, закупорює в горнятка саме 
життя. Готуючи страви, хазяйка не тільки виявляє 
глибину речовин, а й проникає в них. Вона переробляє 
речовини, відтворює їх. Замішуючи тісто, жінка відчу
ває свою силу. «Рука так само, як погляд, має свої мрії, 
свою поезію »1,— стверджує Башеляр. Він розповідає 
про «м'якість та пухкість тіста, про те, яке воно 
еластичне, як усі рухи руки передаються тісту, а всі 
рухи тіста передаються руці». Замішуючи тісто, хазяй
ка проймається приємним відчуттям, але після випічки 
тісто набуває зовсім нової якості. «Випічка — це не
абияке диво, котре має матеріальну форму, це диво 
забарвлює бліді кольори в золотаві і перетворює тісто 
в хрумку шкуринку»2. Вдалий пиріг або листкове 
тісто дають особливу втіху жінці, тим паче, що не всі 
це вміють. Для цього треба особливий хист. «Немає 
нічого складнішого, ніж уміння пекти,— пише Міш- 
ле.— Тут не існує якихось правил, цьому неможливо 
навчитися. Це вроджене і дістається в спадок від 
матері».

Отож стає зрозумілим, чому дівчатка залюбки наслі
дують старших: вони полюбляють ігри в приготування 
страв. Вони «зумисне» ладнають обід з вапна і трави; 
охоче бавляться з іграшковою плитою, радіють, коли 
матері дозволяють їм помісити тісто для пирога або 
розрізати гарячу карамель. Однак і про готування 
страв можна сказати те ж саме, що ми говорили про 
наведення чистоти: те, що часто повторюють, швидко 
набридає. В індіанців, котрі харчуються здебільшого 
кукурудзяними коржиками, з віку у вік у кожній оселі 
день у день місять, печуть, підігрівають і знову місять 
і печуть абсолютно однакові коржики і не дістають 
жодної втіхи від цього заняття. В щоденних відвіду

1 Башеляр, «Земля і блукання волі».
2 Там же.
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ваннях крамниць нелегко вгледіти пошуки схованого 
скарбу, начищений до блиску кран теж нездатний 
довго радувати жінку. Цим схильні захоплюватися 
й опоетизовувати письменники і письменниці, бо їм 
зовсім не доводиться клопотатися господарством, а 
якщо й доводиться, то вкрай рідко. Проте будь-яка 
щоденна робота стає одноманітною і її виконують 
механічно. Хоча вона постійно уривається очікуван
ням чогось: треба почекати, поки закипить вода, поки 
смажиться м'ясо, поки висохне білизна. Навіть якщо 
хазяйка робить кілька справ водночас, у неї лишають
ся тривалі інтервали вимушеного неробства. Здебіль
шого домашня робота спричиняє нудьгу, це несуттє
вий проміжок часу, що відділяє сьогоднішній день од 
завтрашнього. Якщо ж її виконує творча особа, люди
на, здатна до творчої праці, вона стає такою ж складо
вою частиною життя, як фізіологічні функції організ
му. Саме тому господарські обов'язки, які виконують 
чоловіки, не справляють такого сумного враження. 
Для них це неприємна і несуттєва праця, від якої їм 
хочеться якнайшвидше відкараскатися.

Трагізм жінки-домогосподарки полягає в тому, що 
внаслідок перерозподілу праці її приречено на необхі
дну, але другорядну працю: житло та їжа потрібні для 
життя, але не вони визначають її зміст. Хазяйка забез
печує лише матеріальну сторону життя, не торкаю
чись її духовної сторони. Отже, ця робота не може 
стати знаряддям досягнення індивідуальних цілей. Не 
дивно, що задля того, аби мужньо, терпляче нести свій 
хрест, домогосподаркам необхідно вкладати в цю ро
боту свою неповторну душу і надавати великого зна
чення її результатам. У кожної з них є свої ритуали 
і забобони, свої способи сервіровки стола, прибирання 
кімнат, латання одягу, готування їжі, від яких вони 
нізащо не відмовляться. Кожна з них переконана, що 
вона краще за всіх готує печеню і натирає паркет. 
Якщо чоловік або дочка хочуть допомогти їй або 
зробити щось замість неї, вона вириває з рук голку 
(або віник) зі словами: «Ти не вмієш пришивати гудзи
ки». Дороті Паркер із співчутливою іронією описує 
розгубленість молодої жінки, котра вважає за свій 
обов’язок внести щось своє в обстановку квартири, але 
не знає, як це зробити:

«Пані Ернест Уєлдон вешталася по квартирі, в якій
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панував зразковий порядок, то там, то сям щось по- 
правляючи. Вона не зовсім добре розуміла, що і де 
треба поправити. Ще до одруження її навідувало кра
сиве і хвилююче привиддя: уявляла, як вона, неквапом 
прогулюючись своїм новим помешканням, в одному 
місці переставляє троянду, в другому — розправляє 
квітку і перетворює звичайну квартиру в те, що нази
вають «родинним вогнищем». Навіть тепер, після семи 
років подружнього життя, вона нерідко подумки від
давалась цьому витонченому захопленню. Намагалася 
робити це й увіч, вечорами, коли засвічували лампи 
з рожевими абажурами. І щоразу з тугою розміркову
вала, в чому ж секрет тих маленьких чудес, котрі за 
якусь мить змінюють вигляд квартири... Зробити так, 
аби в домі відчувалася жіноча рука,— такою є роль 
дружини. Але ж пані Уєлдон було невластиво нехту
вати своїми обов'язками. Вона непевно, майже жаліб
но провела рукою по каміну, підняла японську вазоч
ку, постояла, тримаючи її в руці, з розпачем у погляді 
оглянула кімнату... Потім ступила крок назад і озирну
лася, оцінюючи зроблені зміни. Просто дивовижно, але 
вигляд кімнати майже не змінився» 1.

Жінка витрачає багато часу і зусиль, прагнучи оригі
нальності і постійного вдосконалення. Саме тому її 
праця така «копітка і невпорядкована... без початку 
і кінця», як сказав Шардон. Майже неможливо визна
чити, скільки часу й енергії витрачає жінка на домаш
ні клопоти. Нещодавно проведене опитування (опублі
коване 1947 року в газеті «Комба» за підписом С. Ебе- 
ра) свідчить про те, що заміжні жінки присвячують 
домашній праці (прибиранню, закупівлі продуктів) 
близько трьох годин сорока п'яти хвилин у будні 
і близько восьми годин — у вихідні, тобто тридцять 
годин на тиждень. Це складає три чверті робочого часу 
робітниці або службовки. Якщо домашні клопоти до
даються до професійних занять, вони перетворюються 
в надмірно важкий тягар, якщо ж жінка клопочеться 
лише домашньою працею, вона стає не дуже обтяжли
вою. (Крім усього іншого, слід врахувати, що робітни
ця і службовка на противагу домашній хазяйці витра
чають час на дорогу). Догляд за дітьми, особливо якщо 
їх багато, значно збільшує обсяги роботи; в бідних

1 Див. «Too bad» —«Усе дуже погано» (англ.).
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родинах матері клопочуться від зорі до зорі до знемо
ги. І, навпаки, жінкам із заможних прошарків насе
лення, котрі тримають наймичок, майже нема чого 
робити. Внаслідок неробства їх точить нудьга, що 
спонукає вигадувати неймовірно складні обов'язки, ще 
виснажливіші, ніж робота за якимось фахом. Одна 
з моїх подруг, у якої бували напади нервової депресії, 
казала мені, що коли вона в гуморі, то залюбки пора
ється по господарству і в неї залишається час для 
занять, які вимагають значно більше сил і уваги. Ко
ли ж  через напад неврастенії ці заняття ставали для 
неї неприступними, вона всенький день клопоталася 
домашніми справами і все одно не могла перероби
ти їх.

Найсумнішим є те, що в цій роботі немає довготри
валого результату. Жінка схильна бачити в ній мету 
в собі, і чим більше вона віддає їй снаги і часу, тим 
стійкіша ця схильність. Милуючись пирогом, який 
щойно вийняла з духовки, господиня зітхає, їй шкода, 
що його ось-ось з'їдять! їй прикро, що чоловік і діти 
ходять натертим паркетом і забруднюють його. Речі, 
якими користуються, завжди ламаються або забрудню
ються, тому їй хочеться, щоб ніхто не торкався їх. 
З цієї причини одна хазяйка приховує варення доти, 
доки воно не запліснявіє, інша тримає під замком 
мило. Та плин часу спинити неможливо. В продуктах, 
якщо їх довго зберігати, заводяться хробаки, їх з'їда
ють пацюки, миші. Ковдри, завіски й одяг псує міль. 
Світ зроблено не з каміння, а з сумнівної тлінної 
субстанції. їстивні речовини так само двозначні, як 
оббіловані чудовиська на картинах Далі: вони здають
ся незмінними, позбавленими життя, але насправді 
незбагненні сили перетворюють їх у труп, у порох. 
Хазяйка, котра вкладає душу в речі, так само як і самі 
речі, залежить від змін, що відбуваються в зовнішньо
му світі: білизна жовтіє, печеня підгорає, порцеляна 
б'ється — все це непоправні біди: адже зіпсовану річ 
втрачено безповоротно. І якщо так, то значить, у них 
неможливо знайти стійку опору. Війни з їхніми бом
бардуваннями і пограбуваннями загрожують дому і 
всьому, що в ньому є.

Отже, результат роботи хазяйки є предметом ужит
ку; жінку приречено на постійне самозречення, оскіль
ки будь-яка її праця збільшується руйнацією. Для
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того, щоб вона йшла на це без жалю, треба в крайньо
му разі, аби її жертви давали комусь радість, утіху. Та 
оскільки мета господарської роботи полягає в тому, 
щоб підтримувати статус-кво, чоловік, котрий звик 
жити в чистоті і ладі, не помічає ні того, ні іншого, 
його увагу приваблюють скоріше нелад і недбальство. 
Він виявляє більше цікавості до смачної страви. Найра
діснішою для хазяйки є мить, коли вона ставить на стіл 
добре приготовлену страву. Вдоволення чоловіка та 
дітей виражено не лише в їхніх похвалах, а і в тому, 
що вони усмак їдять її. Крім того, результати праці 
хазяйки в цбому разі не пропадають марно. Адже 
з'їдена страва перетворюється в життєдайну снагу. 
Здоров'я близьких для жінки важить більше, ніж чис
тота паркету. Робота кухарки без будь-якого сумніву 
має безпосередній зв'язок з майбутнім. Проте, хоча 
шукати опору в незалежній істоті розумніше, ніж 
у неживих предметах, це теж дуже небезпечно. Працю 
кухарки оцінюють тільки їдці. їй же необхідна їхня 
схвальна оцінка, вона чекає, аби її похвалили за страву 
і попросили добавку, почувається роздратованою, як
що їм не хочеться їсти. Інколи навіть важко збагнути, 
чи хазяйка готує для чоловіка, чи ж чоловік існує 
задля того, аби споживати приготовлені нею страви. 
Ця неясність взагалі впливає на всю поведінку домо
господарки: вона у всьому годить чоловікові, але вод
ночас вимагає, щоб він витрачав зароблені гроші на 
купівлю меблів або холодильника. Жінка хоче зробити 
його щасливим, але всі його заняття мають відповідати 
тим поняттям щастя, яке створює вона.

Свого часу ці вимоги жінок, як правило, вдовольня
ли. Це було в ті часи, коли щастя стало ідеалом не 
тільки жінок, а й чоловіків, які над усе цінували свій 
дім і родину, коли навіть для дітей зразком слугувало 
життя батьків, традиції та минуле родини. Тоді охо
ронниця родинного вогнища, урочисто сидячи за сто
лом, була беззаперечною володаркою. В декотрих по
міщицьких або заможних селянських родинах, у яких 
зберігаються патріархальні звичаї, вона й дотепер віді
грає значну роль. Проте в цілому у сучасному суспіль
стві шлюб став пережитком старозавітних звичаїв. 
Становище дружини різко погіршилося: на неї покла
дено всі традиційні обов'язки, але при цьому вона не 
володіє традиційними правами. Вона змушена викону
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вати домашню роботу, не дістаючи натомість ні вина
городи, ні шани. Сучасний чоловік бере шлюб, аби 
зміцнитися в іманентності, але не задля того, щоб 
замкнутися в ній. Він хоче мати домашнє вогнище, але 
не хоче бути його бранцем, він створює родину, але 
потайки зберігає парубоцькі звички, він не зневажає 
щастя, але й не прагне до нього як до єдино гідної 
мети. В нього викликає нудьгу одноманітність, він 
шукає чогось нового, наважується ризикувати, долати 
перепони. Йому необхідні друзі й товариші, котрі не 
дають йому цілком поринути в родинне життя. Ще 
в більшій мірі, ніж чоловік, за межі родини прагнуть 
вийти діти. Для них справжнє життя відбувається не 
в родині, а в майбутті. Діти завжди прагнуть чогось 
нового. Жінка намагається створити світ, заснований 
на постійності і спадкоємності. Чоловік і діти прагнуть 
вийти за межі цього світу, який вони сприймають як 
щось цілком звичайне. Тому жінки, яким неприємно 
усвідомлювати, що їхні послуги будь-якої миті можуть 
виявитися непотрібними, починають накидати їх сило
міць. У цьому разі за обличчям матері і хазяйки про
зирає мачуха і мегера.

Отже, домашня праця не забезпечує жінці незалеж
ності. Вона не приносить безпосередньої користі суспі
льству, не впливає на майбуття, їй бракує будь-яких 
очевидних результатів. Праця наповнюється змістом 
і стає гідною поваги в тому разі, коли її здійснюють 
для людей, котрі піднеслися до продуктивної або 
іншої діяльності в суспільстві. Інакше кажучи, домаш
нє господарство не тільки не сприяє вивільненню жін
ки, але, навпаки, ставить її в залежність від чоловіка та 
дітей. Її існування набуває сенсу лише завдяки їм, вона 
ж відіграє в їхньому житті другорядну роль. Той факт, 
що закон не ставить їй більше за обов'язок «послух», 
нічого не змінює в її становищі, в основі якого лежить 
не воля чоловіка, а сама структура шлюбу. Жінка не 
в змозі п р и с в я т и т и  себе праці, котра дає конкрет
ні результати, і в зв'язку з цим вона не може виявити 
себе як повноцінна особистість. Хоч як би її поважали, 
вона завжди перебуває в підлеглому становищі, яке не 
заслуговує на увагу, живе, як людина, за рахунок 
інших. Найтяжче прокляття, яке тяжіє над нею, поля
гає в тому, що навіть зміст її життя не залежить від неї 
самої. Саме тому для неї набагато важливіше, ніж для
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чоловіка, як, вдало чи невдало, складеться її родинне 
життя. Адже в житті мужчини обов'язки громадські 
і виробничі посідають більше місця, ніж обов’язки 
чоловіка. В жінки ж головним, а нерідко і єдиним 
обов'язком є обов’язок дружини. І не домашня праця 
полегшує жінці її становище в родині. Навпаки, саме 
від її становища в родині залежить її ставлення до 
своїх хатніх обов'язків. Жінка, котра кохає чоловіка, 
віддана йому всією душею, виконує свої обов'язки 
залюбки, а жінці, яка затаїла образу на свого чоловіка, 
вони здаються нестерпним ярмом. Хоч би як там було, 
домашня праця ніколи не висувається на перший план 
у житті жінки, вона не може стати для неї опорою 
у мінливостях подружнього життя.

Тепер варто розглянути, яким же є насправді стано
вище жінки, основним змістом якого є «послуги» — чи 
то в ліжку, чи то по господарству, становище, за яким 
жінка набуває самоповаги, змирившись зі своїм залеж
ним статусом.

У перехідному періоді, перетворюючись з дитини 
в дівчину, жінка переживає кризу. Та ще глибше 
переживає кризу, вступаючи в доросле життя жінки. 
До прикрощів, які завжди спричиняє не дуже гречне 
прилучення дівчини до сексуального життя, додаються 
страхи, що супроводжують будь-який «перехід» з 
одного стану в інший.

«Коли після весілля, мов після жахливого стихійно
го лиха, жінка стикається віч-на-віч з реальністю, 
бачить суперечливий зв'язок кохання й сорому, відчу
ває зібрані докупи захоплення, жертовність, обов'язок, 
жалість і жах, відчуває незвичне для неї сусідство 
божистого і тваринного начала... Усе це породжує ні 
з чим незрівнянне сум'яття в її душі»,— пише Ніцше.

Традиційна «весільна подорож» з її хвилюваннями 
почасти здійснюється задля того, аби притамувати це 
сум'яття. Молода жінка, відірвавшись на кілька тиж
нів од звичного повсякденного життя, тимчасово втра
чає зв'язок із суспільством, мовби дистанціюється від 
простору, часу і реальності Та по якомусь часі їй

1 У романах кінця минулого століття дівчата часто позбавляють- 
ся незайманості в спальних вагонах. Інакше кажучи, автори 
вміщують цю подію мовби «ніде».
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доведеться знову повернутися до реального життя. 
Молода жінка призвичаюється до володіння свого но
вого житла не без тривоги. Вона набагато тісніше, ніж 
юнак, пов'язана з батьківською оселею. Відриваючись 
од своєї родини, жінка зостається віч-на-віч зі світом. 
Саме в цей час вона переживає страх самотності і 
вдихає запаморочливе повітря волі. В різних випадках 
розлука може бути більш або менш болісною. Якщо 
стосунки жінки з батьком, братами, сестрами і особли
во з матір'ю не вельми тісні, вона розлучається з ними 
легко. Якщо, все ще лишаючись під впливом своєї 
родини, вона має можливість зберегти її заступництво, 
жінка не так дошкульно відчує зміни у своєму стано
вищі. Проте здебільшого дівчина, навіть якщо вона 
прагнула вирватися з батьківського дому, опинившись 
далеко від своєї родини, членом якої була, відірвана 
од свого минулого дитячого світу, який керується 
чіткими принципами і цінностями, почувається непев
но. Тільки палкі і повноцінні еротичні стосунки мог
ли б повернути їй іманентний спокій, але ці стосунки 
скоріше приголомшують її, ніж вдовольняють. Прилу
чення до сексуальних стосунків, навіть якщо воно 
відбувається вдало, лише поглиблює її сум’яття. 
В молодої ми бачимо ті ж  самі прояви, які 
спостерігалися в дівчинки під час її першої менструації: 
нерідко остаточне знайомство зі статевими стосунками 
викликає в ній огиду, вона з жахом думає, що ці 
стосунки повторюватимуться. Крім того, її майбутнє 
життя вселяє в неї гірке розчарування. Дівчинка, пере
живши хвилювання, пов’язані з першою менструацією, 
із сумом помічає, що вона ще не стала дорослою. 
Втративши цноту, дівчина перетворюється в жінку, 
вона минає останній етап, але що ж далі? Тривожне 
почуття розчарування пов'язане не тільки із втратою 
незайманості, а також і з заміжжям. Жінка, котра «піз
нала» свого нареченого або інших чоловіків до весілля, 
але заміжжя для якої означає повноцінний вступ у 
життя дорослої жінки, часто відчуває те саме почуття. 
Пережити початок якоїсь справи — це прекрасно. Вод
ночас немає нічого гнітючішого, ніж усвідомлення 
неможливості впливати на свою долю. На тлі остаточ
но визначеного неминучого майбуття воля перетворю
ється в нестерпну безцільність. Раніше, коли дівчина 
була під батьківською опікою, її воля виявлялася в
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бунті і сподіваннях, вона користувалася нею, аби 
спростувати своє захищене становище, вийти за його 
межі. З тепла і захищеності у своїй родині вона прагне 
до заміжжя. Тепер вона о д р у ж е н а ,  і жодного 
і н ш о г о  майбутнього в неї немає. За нею зачинено 
двері її нового житла: ось і вся її доля на землі. Вона 
чудово знає, які обов'язки на неї чатують — ті ж  самі, 
які виконувала її мати. Кожен день скидатиметься на 
всі попередні. Будучи дівчиною, вона не володіла 
нічим, але в сподіваннях і мріях могла володіти всім. 
Тепер вона одержала у володіння частку світу і зане
покоєно міркує: ось і все, що я маю, і це довіку. Вона 
назавжди пов'язана з цим чоловіком, з цим житлом, 
У неї не може бути ні надій, ні великих бажань. У той 
же час нова відповідальність лякає її. Навіть якщо 
чоловік старший за дружину і користується повагою, 
він втрачає в її очах свій престиж через те, що їх 
пов'язують статеві стосунки. Чоловік не може заміни
ти батька, а матір і поготів, він не може звільнити свою 
дружину від непотрібної їй свободи. Відгороджена од 
усього світу стінами свого нового помешкання, 
пов'язана з майже незнайомим їй чоловіком, не дити
на, а дружина, котра сама готується стати матір'ю, 
вона у цілковитому сум'ятті. Остаточно відірвавшись 
од матері, вона загубилася в світі, в якому їй доведеть
ся жити, не маючи жодної мети. Зоставшись віч-на-віч 
зі своїм непривітним теперішнім становищем, вона 
відчуває нудьгу і марноту життя. Саме про це свідчать 
розпачливі зізнання молодої графині Толстої у своєму 
щоденнику. Вона охоче погодилася одружитись з вели
ким письменником, перед талантом якого шанобливо 
схилялася. Після палких обіймів на дерев'яній терасі 
в Ясній Поляні фізична любов починає вселяти їй 
огиду. Її розлучили з близькими, відірвали од минуло
го, поруч з нею чоловік, чиєю нареченою вона була 
тиждень тому, який старший за неї на сімнадцять 
років, минуле і інтереси якого їй абсолютно чужі. Все 
навколо здається їй порожнім і холодним, вона живе 
наче уві сні. Наведемо її оповідь про перші дні після 
весілля, а також декотрі уривки із щоденника перших 
років подружнього життя. Через два дні після весілля 
подружжя перебралося до Ясної Поляни. 8 жовтня
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Софія Толстая зробила запис у щоденнику Вона 
в тривозі. Вона картається від того, що в її чоловіка 
є минуле.

«Завжди, здавна, я мріяла про чоловіка, якого коха
тиму, як про зовсім цілісну, нову, ч и с т у  людину. 
Я уявляла собі, це були дитячі мрії, з якими досі 
важко розлучитися...» «І я почала не вірити в його 
кохання. Він цілує мене, а я думаю: «Не вперше йому 
захоплюватися».

Наступного дня, 9 жовтня, вона занотовує:
«Учора порозумілися, стало легше, зовсім навіть 

весело... А все-таки тісно. Такі я сьогодні бачила важкі 
сни, хоч не пам'ятаю їх усяку хвилину, а на душі 
тяжко! Знову сьогодні згадувала маму, стало неабияк 
сумно, а загалом добре... Я вся нібито сплю і не можу 
прокинутися... Наді мною щось тяжіє. Мені все здаєть
ся, що я невдовзі помру. Тепер це дивно, тому що 
в мене є чоловік. Я чую, як він спить, а мені самій 
лячно. До себе він не підпускає, і мені це сумно. Так 
остогидли всі фізичні вияви».

«11 жовтня. Страшенно, страшенно сумно. Чимраз 
більше і більше заглиблююсь у себе. Чоловік занеду
жав, не в гуморі, не кохає мене. Чекала я цього, та не 
гадала, що це так жахливо. Хто це думає про моє 
велике щастя. Ніхто не знає, що я не вмію створювати 
його ні для себе, ні для нього. Бувало, коли дуже 
сумно, гадаєш: тож навіщо жити, коли самій гірко 
і іншим несолодко. І тепер страшно: весь час переслі
дує ця думка. З кожним днем він стає дедалі холодні
шим, а я, навпаки, чимраз більше кохаю його... І про 
своїх усе згадую, як легко жилося, а тепер, Боже мій, 
вся душа розривається. Ніхто мене не любить... Люба 
матуся, Таня, які вони були славні, навіщо я їх поли
шила. А бідолашну Лізу замучила, так мене й точить, 
так сумно, жах. А Левчик який гарний, я відчуваю, що 
у всьому геть-чисто винна, і я боюся показати йому, 
що сумна, добре знаю, як цією безглуздою нудьгою 
набридають чоловікам»; «...I все, що спершу було 
в мене: енергія на заняття, життя, господарство — все 
пропало. Сиділа б собі цілісінький день склавши руки,

1 Авторка цитує С. А. Толстую подекуди вільно, й тому пере
кладачі тут і далі посилаються на оригінал: С. А. Толстая, «Що
денники» (в двох томах).— «Художественная литература», М.( 1978.
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мовчала б та гіркі думи думала. Працювати хотіла, та 
не могла... Страшенно хочеться пограти, але тут не
зручно: нагорі зусюди чутно, а внизу фортепіано 
кепське. Сьогодні Левчик запропонував лишитися вдо
ма, а сам до Нікольського поїде. Треба було б погоди
тися, звільнити його від своєї особи, а в мене забракло 
сил. Він, здається, нагорі грає з Ольгою в чотири руки. 
Бідолашний, скрізь, аби як-небудь позбутися мене. 
Навіщо я тільки на світі живу?»

«13 листопада. ...Правда, я не вмію дати собі ради. 
Він щасливий, бо розумний і талановитий. А я — ні те, 
ні друге... Діло знайти не важко, його багато, але треба 
передусім захопитися цими дріб'язковими справами, 
а потім заводити курей, бренькати на фортепіано, 
читати багато дурниць і дуже мало гарних речей 
і солити огірки... Я знову заснула тепер так, що навіть 
поїздка до Москви, майбутнє немовля — все це не 
викликає в мені жодного хвилювання, ні радощів, 
нічогісінько. Хотіла б знати засіб, який міг би мене 
освіжити, розбурхати... Ось зараз я сама, дивишся 
довкіл — сумно. Сама, це жахливо. Я не звикла. Скіль
ки життя було вдома, а як мертвотно тут, коли його 
немає. Він завжди майже самотній, не розуміє цього. 
Звик до самоти і втішатися не людьми близькими, як я, 
а справою».

«23 листопада. ...Звичайно, я бездіяльна, хоч за приро
дою не така, а ще не знаю, головне, не пересвідчилася, 
в чому і де діло... Інколи мені страх як хочеться 
вивільнитися з-під його впливу, трохи обтяжливого, не 
піклуватися про нього, та не можу. Тому воно тяжке, 
що я думаю його думками, дивлюсь його поглядами, 
напружуючись, ним не зроблюся, себе втрачу. Я і так 
уже не та, і мені стало важче».

«1 квітня. ...У мене велика вада — невміння знаходити 
в собі самій ressources. ...Левчик заклопотаний справа
ми, господарством, а я марную дні... Я ні на що не 
здатна. А так жити не можна. Хотілося б якомога 
більше діла. Справжнього тільки. Бувало, завжди вес
ною, такої чарівної пори, чогось хочеться, кудись 
тягне, бозна про що мрієш. А тепер усе байдуже, 
зникло це безглузде прагнення кудись, тому що мимо
волі відчуваєш, що все знайшов і шукати більше нема 
чого, а все-таки трохи нудно інколи».

«25 квітня. Левчик дедалі більше відстороняється од
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мене. Для нього велике значення має фізична сторона 
кохання. Це жахливо — в мене жодної, навпаки...»

З наведених нотаток видно, що протягом перших 
шести місяців подружнього життя молода жінка 
страждає від розлуки з рідними, від самоти, від того, 
що в її долі вже нічого не може змінитися. Фізичні 
стосунки з чоловіком вселяють їй огиду, вона нудьгує. 
Мати Колетт, узявши за наполяганням братів перший 
шлюб, також нудьгувала до сліз:

«Отже, вона розлучилася з теплим бельгійським 
домом, з кухнею у підвалі, де пахло газом, запашним 
хлібом і кавою, розсталася з роялем, скрипкою, вели
ким полотном Сальватора Тоза, котре зосталося в 
спадок від батька, з горщиком для тютюну і глиняними 
люльками з довгими мундштуками..., з відкритими 
книжками і зім'ятими газетами. Вона вийшла заміж 
і холодної зимової днини, які бувають лише в країнах, 
багатих лісом, поїхала жити в будинок з високим 
ганком. У ньому, на свій подив, вона побачила на 
першому поверсі вітальню з білими стінами, оздобле
ними позолотою. Зате на другому поверсі штукатурка 
зі стін сипалася і панував повний розгардіяш, мов на 
горищі..., у спальнях війнуло страшенною холоднечею, 
яка не настроювала ні на кохання, ні на солодкий сон: 
Сідо, котра шукала друзів, прагнула до веселого і 
невинного спілкування, знайшла у своєму власному 
домі лише слуг і хитрих фермерів... Вона прикрасила 
цей величезний дім, звеліла побілити закопчену кух
ню, сама наглядала за фламандськими стравами, міси
ла тісто для пирогів з ізюмом, чекала на першу дитину. 
Дикун посміхався їй, з'являючись удома в перерві між 
двома поїздками, і знову зникав... Збагнувши, що ні 
готування смачних страв, ні прикрашання дому, ні 
терпіння не можуть їй допомогти, Сідо схудла від 
самотності, почала часто плакати...» 1 

У «Листах до заміжньої Франсуази» Марсель Прево 
змальовує розгубленість молодої жінки, котра повер
нулася з весільної подорожі:

«Вона згадує квартиру своєї матері, вмебльовану 
в стилі Наполеона III і Мак-Магона, завішені плюшем 
дзеркала, шафи з дерева чорносливу, все, що їй здава
лося таким немодним і смішним... Усе це спливло в її

1 «Дім Клодіни».
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пам'яті і здається тепер справжнім притулком, гніздеч
ком, у якому вона зростала, оточена безкорисливою 
ніжністю, в теплі і безпеці. А ця квартира, із запахом 
нових килимів, вікнами без фіранок, безліччю стільців 
і крісел, несе на собі печать чогось незавершеного, 
начебто звідси щойно виїхали попередні мешканці. Ні, 
вона аж ніяк не схожа на гніздечко. Це тільки місце, 
в якому ще треба звити гніздо... І раптом їй стане 
неабияк сумно, мовби її полишили саму в пустелі».

Таке збентеження може стати причиною тривалої 
меланхолії або різних психозів. Зокрема, через те, що 
в молодої жінки чимало вільного часу, її починають 
мучити психастенічні невідчепні ідеї. Наприклад, її 
переслідують видива, де вона виступає як повія. Такі 
марення, як ми знаємо, бувають і у дівчат. ГТєр Жане 1 
розповідає про одну молоду, котра не могла зоставати
ся вдома сама, бо її так і тягнуло до вікна пускати 
бісики перехожим. Інші байдуже живуть у цьому 
новому світі, який «здається їм несправжнім», у якому 
замість реального життя — розмальовані картонні 
декорації, а замість людей — примари. Є й такі, котрі 
не хочуть визнавати, що вони стали дорослими, й 
опираються в цьому бажанні все своє життя. Або ось, 
наприклад, що пише Жане про хвору під псевдонімом 
Кі:

«Тридцятишестилітній Кі здається, що вона дівчинка 
десяти-дванадцяти років. Вона стрибає, сміється, тан
цює, розпускає волосся, підстригає його. Усе це вона 
робить здебільшого тоді, коли лишається наодинці. їй 
хотілося цілком поринути в цю мрію. Який жаль, що 
вона не може гратися в схованки або пустувати на 
виду у всіх... Мені хочеться, аби мене вважали гожою, 
я боюся стати незугарною, мов жаба, мені хочеться, 
щоб зі мною розмовляли, пестили, постійно казали, що 
люблять мене, мов дитину... Дитину люблять за її 
витівки, за її доброту, за її потішні капості. А що від 
неї вимагають у відповідь? Тільки щоб вона любила 
вас, більше нічого. Як би було це чудово! Але ж  я не 
можу сказати цього чоловікові, він не зрозуміє мене. 
Послухайте-но, мені б так хотілося бути маленькою, 
жити з батьком і матір'ю, котрі садили б мене на 
коліна і гладили по голові... Та це неможливо, я

1 «Невідчепні ідеї та психастенія».
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доросла жінка, мати сімейства, я повинна підтримува
ти лад у домі, бути серйозною, поміркованою. Що за 
життя!»

Чоловіки так само переживають кризу, спричинену 
шлюбом. Про це свідчать психози, що нерідко виника
ють у них перед шлюбом або на початку родинного 
життя. Молодий чоловік не так міцно прив'язаний до 
родини, як його сестри, але він до шлюбу належав до 
якогось гурту, який рятував його від самотності. Це 
може бути спеціальний вищий навчальний заклад, уні
верситет, навчальна майстерня, бригада чи товариство. 
Вступаючи в справжнє доросле життя, він має розста
тися в ним. Його лякає майбутня самотність, і нерідко 
він одружується, аби уникнути її. В цьому разі чоло
вік стає жертвою поширеної в суспільстві ілюзії, згід
но з якою подружжя стає «подружньою спільнотою». 
Якщо не зважати на коротку мить, коли палає любовна 
пристрасть, два індивідууми не можуть створити свій 
власний світ, який би захищав їх від зовнішнього 
світу. Вони в цьому переконуються невдовзі після 
весілля. Жінка досить швидко втрачає свою загадко
вість, вона цілком йому підлегла, і перед ним знову 
виникає загроза самотності. Як виявляється, дружина 
для нього стає скоріше обтяжливим, а не пом'якшую
чим фактором життя, вона не звільняє чоловіка від 
тягара відповідальності, навпаки, ускладнює його. Не
рідко в чоловіка і дружини буває велика різниця 
у віці, освіті, суспільному становищі, і все це заважає 
їм досягти взаєморозуміння. За всієї своєї близькості, 
вони бувають чужими одне одному. Порівняно недав
но подружжя розділяла справжня безодня; з одного 
боку, безвинна дівчина, котра нічого не знає про 
життя, без жодного «минулого», а з другого — бува
лий у бувальцях жених, який мав прилучити її до 
реальної дійсності. Декотрим чоловікам подобалося 
виконувати цю делікатну роль. Ті ж з них, які тверезо 
розмірковували, із занепокоєнням констатували, що 
між ними і їхніми майбутніми дружинами існує вели
ка відстань.

Саме про це йдеться в романі «В пору невинності» 
Едіт Вартон. У ньому авторка тонко розкрила почут
тя, якими пройнявся молодий американець (зразка 
1870 року) до своєї нареченої:

«Він боязко і шанобливо милується чистим чолом,
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задумливим поглядом, веселою і невинною усмішкою 
юного створіння, котре невдовзі вручить йому свою 
душу. Цей небезпечний продукт суспільної системи, 
до якої він сам належав і в яку вірив,— дівчина, котра 
нічого не знала і на все чекала,— здавалася йому тепер 
зовсім загадковою... Та й що вони могли знати одне 
про одного? Адже він, як порядна людина, мав прихо
вувати своє минуле від нареченої, а вона просто не 
могла мати ніякого минулого... Центр цієї витончено 
побудованої системи містифікацій, дівчина, була ще 
незбагненнішою загадкою через свою відвертість і 
сміливість. Бідолаха, вона відверта, бо їй нема чого 
приховувати; довірлива, бо не може уявити, чого їй 
потрібно остерігатися. І без будь-якої підготовки, 
однієї чудової ночі їй доведеться зазнати те, що нази
вають «життєвою реальністю». В сотий раз подумки 
оглянувши зачатки цієї душі, він із жалем знову поду
мав, що ця штучна непорочність, так майстерно виго
товлена змовницькими діями матерів, тітоньок, бабусь 
і навіть віддалених пуританок-прабабусь, існувала ли
ше задля того, аби вдовольнити його особисті смаки, 
для того, щоб він міг скористатися своїм правом і 
зламати її, мов крихку фігурку зі снігу».

Сучасні дівчата природніші, обізнаніші і краще під
готовлені до життя. Безодня між ними і молодими 
людьми не така глибока. Проте вони нерідко бувають 
молодшими за своїх чоловіків. Цей факт часто недо
оцінюють, і різницю в зрілості подружжя сприймають 
за різність статей. У багатьох випадках жінці прита
манні дитячі ознаки не тому, що вона жінка, а тому, 
що справді вона надто юна. Серйозність чоловіка і 
його друзів пригнічує її. Софія Толс'тая писала через 
рік після весілля:

«Левчик старий, він надто заклопотаний, а я, я 
почуваюся сьогодні такою молодою, що виникає ба
жання пустувати! Замість того, щоб лягти спати, мені 
хотілося танцювати, але з ким?

Усі довкола мене старі, а тому мене оточує атмосфе
ра старості. Я притлумлюю в собі кожне поривання 
молодості, що так не пасує цьому статечному сере
довищу».

А чоловік дивиться на дружину мов на «немовля», 
він натякає їй, що вона не відповідає тому образу 
подруги життя, який він уявляв. Це принижує дружи
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ну: розлучившись з батьківським домом, вона сподіва
ється знайти в чоловікові опору, оскільки позбулася 
батьківської опіки, але водночас хоче, щоб її сприйма
ли як «дорослу людину». Бажаючи зоставатися дити
ною, вона разом з тим хоче стати жінкою. Якщо 
чоловік старший за неї, він ніколи не навчиться пово
дитися з нею так, як їй би хотілося. Навіть якщо 
вікова різниця між юнаком і дівчиною невелика, не 
слід забувати, що вони одержали зовсім інше вихован
ня. Дівчина зростала в жіночому середовищі і їй 
прищепили жіночу мудрість, повагу до жіночих цін
ностей, тим часом як юнак вихований на просякнутих 
принципах чоловічої етики. їм нелегко порозумітися 
між собою, і це неминуче призводить до конфліктів.

У шлюбі дружина звичайно підлегла чоловікові, й 
тому саме для неї проблема подружніх стосунків на
буває найбільшої гостроти. Парадокс шлюбу полягає 
в тому, що в ньому закладена не лише еротична, а 
й соціальна функція. Внаслідок цієї амбівалентності 
молода жінка сприймає чоловіка як двоїсту постать: 
з одного боку, це напівбог, наділений мужністю і 
силою, його призначення — замінити батька, він — за
хисник, опікун, годувальник, опертя. Одне слово, за 
його спиною дружина може почуватися спокійно. Він 
також носій цінностей, гарант істини, етичне виправ
дання сімейної пари. Та водночас це й самець, з ним 
жінка пізнає речі, котрі, залежно від обставин, можуть 
здатися їй ганебними, дивними, огидними або приго
ломшити її до глибини душі. Отже, один і той же 
чоловік вдається до тваринних стосунків із жінкою 
і разом з тим вселяє їй уявлення про моральні ідеали.

На підтвердження сказаного зацитуємо Моріака:
«Якось увечері в Парижі, де вони зупинилися на 

зворотному шляху, Бернар демонстративно покинув 
мюзик-хол, вистава якого шокувала його: «Подумати 
тільки, що показують іноземцям! Яка ганьба! Адже на 
підставі побаченого судитимуть про нас...» «Тереза ди
вувалася з того, що цей шляхетний чоловік — той же 
самий, витівки якого, вигадані ним у нічних сутінках, 
їй доведеться по якомусь часі зносити» !.

Між чоловіком-ментором і чоловіком-фавном поди- 
буються найрізноманітніші типи мужчин. Іноді чоло

1 Моріак, «Тереза Декейру».
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вік виступає водночас в ролі батька і коханця, стате 
вий акт перетворюється в цьому випадку в священну 
оргію, а жінка — в коханку, котра відчуває абсолютне 
блаженство завдяки повному зреченню власної волі. 
Однак таке полум’яне кохання в подружній парі зу
стрічається вельми рідко. Інколи дружина кохає чоло
віка платонічно, вона не може віддатися пристрасті 
через надто глибоку до нього пошану. Саме про таку 
жінку розповідає Стекель: «Пані Д. С., удовиці дуже 
популярного актора, сорок років. Хоч вона і обожню
вала свого чоловіка, проте в стосунках з ним залиша
лася фригідною». Вряди-годи їй здається, що любощі 
з чоловіком — це їхнє спільне падіння й тому вона 
втрачає повагу до нього. Невдача в еротичних стосун
ках може призвести до того, що дружина починає 
дивитися на чоловіка як на грубу тварину, через фізич
ну огиду до нього може виникнути зневага до його 
особистості. І навпаки, як ми вже бачили, зневага, 
антипатія, образа на чоловіка призводять жінку до 
фригідності. Часто трапляється, що після прилучення 
до сексуального життя жінка, як і до цього, обожнює 
чоловіка, прощаючи йому тваринні нахили. Таким, 
певно, було ставлення до чоловіка Аделі Гюго. Чоловік 
може також бути приємним партнером, який не заслу
говує на велику пошану. К. Мінсфільд описав у новелі 
«Прелюдія» одну із форм подібної амбівалентності : 

«Вона по-справжньому кохала його. Вона обожнюва
ла його, захоплювалася ним, глибоко шанувала. Атож! 
Більше, ніж будь-кого в цьому світі. Вона дуже добре 
знала його. Щирий, респектабельний, незважаючи на 
свій життєвий досвід, простий, навіть наївний, йому 
легко догодити, але й легко образити. Якби тільки він 
не крутився навколо неї дзигою, не вигукував, не 
дивився на неї таким невситимим, таким закоханим 
поглядом. Він був, як вона гадає, надто дужим. Вона 
змалку недолюблювала міцних обіймів. Він же іноді 
ставав до того нестерпним, що їй хотілося щосили 
заволати: «Ти ж мене вб'єш!» Такої миті їй аж надто 
хотілося наговорити йому грубощів, накапостити. Ав
жеж, саме так, при всьому своєму коханні, повазі 
і захопленні Стенлі, вона ненавиділа його. Ніколи 
раніше в неї не було таких виразних почуттів. Почут
тя ж, які вона зазнавала до Стенлі, були щирими 
і вірними. Її ненависть до нього була такою ж реаль
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ною, як і добрі почуття. їй здавалося, що вона могла б 
розкласти їх по пакетиках і віддати Стенлі. Особливо 
їй хотілося віддати пакетик з ненавистю і подивитися, 
які в нього будуть очі, коли він розкриє його».

Далеко не завжди і не всі молоді жінки так чітко 
віддають собі звіт про власні почуття. Кохання до 
чоловіка, подружнє щастя — це їхній обов’язок щодо 
самих себе і до суспільства, цього від них чекає 
родина. Якщо ж батьки були проти шлюбу, жінка 
намагається довести їм, що вони помилялися. Зазвичай 
молода жінка починає подружнє життя, ошукуючи 
саму себе. їй хочеться переконати себе, що вона дуже 
кохає чоловіка. Чим дошкульніша сексуальна невдово
леність жінки, тим більше шалу, почуття власності 
і ревнощів щодо чоловіка. Лише одне може втішити її 
в розчаруванні, в якому вона попервах не зізнається 
навіть самій собі,— чоловік має завжди бути поруч 
з нею. Стекель наводить численні приклади подібних 
хворобливих ревнощів.

«У перші роки заміжжя жінка була фригідною через 
дитячі сексуальні фіксації. Внаслідок цього в неї роз
винулося гіпертрофоване кохання до чоловіка, подібне 
тому, яке часто спостерігається в жінок, котрі не 
бажають помічати байдужості чоловіка. Вона жила 
тільки чоловіком, думала тільки про нього. В неї не 
було власної волі. Щоранку він мусив нагадувати їй, 
що вона повинна зробити протягом дня, що повинна 
купити, тощо. Вона ретельно виконувала усі його роз
порядження. Якщо ж чоловік цього не робив, дружина 
сиділа в своїй кімнаті без діла і нудьгувала за ним. 
Вона нікуди його самого не відпускала, не могла 
лишатися сама, любила тримати його за руку... Почу
валася безталанною, годинами плакала, тремтіла за 
свого чоловіка. Якщо причин для страху не було, то 
вигадувала їх.

Інша жінка самотньо сиділа в своїй кімнаті, мов 
у в'язниці, тому що боялася вийти сама на вулицю. 
Коли я приходив, вона сідала поруч з чоловіком, 
тримала його за руку і благала ніколи не покидати її... 
Вони були одружені вже сім років, але чоловікові 
жодного разу не вдалося злягтися з нею».

Випадок із С. Толстою — аналогічний. Таку ж при
хильність відчувала до чоловіка й вона. З наведених 
мною уривків із щоденника видно, що одразу після
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весілля вона збагнула, що не кохає свого чоловіка. їй 
були огидні фізичні стосунки з ним, вона ревнувала 
його до минулого, вважала його старим і нудним, 
ворожо ставилася до його ідей. Втім, сам він був 
жадібний і грубий у сексуальних стосунках, не зважав 
на дружину, поводився з нею суворо. Однак у щоден
нику Софії ми бачимо не лише слова розпачу, скарги 
на нудьгу, тугу і байдужість, а й свідчення палкого 
кохання. Вона хоче, щоб любий чоловік ніколи не 
розлучався з нею, коли його немає поруч, її гризуть 
ревнощі. Вона пише:

«11 січня 1863 р. Мої ревнощі — вроджена хвороба, 
а може, вони походять від того, що, кохаючи його, не 
люблю більше нічого, що я вся йому віддалася, що 
тільки й можу бути щасливою з ним...»

«17 січня 1863 р. Я хочу, щоб він кохав мене одну,.., 
щоб жив, і думав, і кохав — усе для мене... Тільки-но 
подумаю, що кохаю того чи іншого, нараз опам'ята
юсь, ні, кохаю тільки Левчика. А треба неодмінно 
любити ще що-небудь, як він любить с п р а в у ,  для 
того, щоб у ті хвилини, коли він байдужіє до мене, 
я вміла б захопитися тим, що люблю...» «...Йому не 
хочеться брати мене із собою, капелюшок, кринолі
ни — все це заважає йому, а мені скрізь так нудно без 
нього. Нав'язуватися боязко, і так гризе туга, що 
в нього вже немає цієї потреби бути разом зі мною, 
а не порізно. В мені вона чимраз посилюється...»; 
«17—10—1863. Я нездатна сповна збагнути його й тому 
так ревниво стежу за ним...»; «31 серпня 1868 р. 
Смішно читати свій щоденник. Які протиріччя, яка 
я буцімто безталанна жінка. А чи є щасливіші за 
мене? Чи знайдуться ще щасливіші, злагідніші по
дружжя? ...Невдовзі 6 років як я одружена. І чимраз 
більше й більше кохаю. Він часто каже, що це не таке 
вже й кохання, а просто зжилися і порізно не можемо 
існувати. А я все так само занепокоєно, палко, ревни
во і поетично кохаю його, хоча його спокій іноді 
дратує мене...»; «17 вересня 1876 р. Я жадібно відшу
кую всі сторінки щоденника, де хоч якась відчувається 
любов, і мордую себе ревнощами, і це мені все затьма
рює і заплутує. Однак спробую. Боюсь за своє кепське, 
недоброзичливе почуття до Левчика за те, що він 
поїхав, я так його кохала перед від'їздом, а тепер все 
дорікаю йому в душі, що завдав мені стільки клопотів
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і горя... Тепер я не сплю від тривоги жодної ночі, 
майже нічого не їм, ковтаю сльози або крадькома 
плачу кілька разів на день від занепокоєння. Щодня 
мене всю пробирає дрож, а тепер ще й вечорами 
і дрож, і нервове збудження, і наче голова тріснути 
хоче... все думаю: «За що, за що мене покарано, за те, 
що так кохала».

Крізь усі ці сторінки проступають марні намагання 
компенсувати моральною або «поетичною» екзальта
цією брак справжнього кохання. Саме брак кохання 
спричиняє надмірні вимоги, занепокоєння, ревнощі. 
В багатьох жінок, котрі не спізнали кохання, розвива
ються хворобливі ревнощі. Через них у побічній формі 
жінка виражає своє невдоволення, об’єктивоване нею 
у вигаданій суперниці. Її стосунки з чоловіком ніколи 
не давали їй відчуття повноти почуттів і, уявляючи, що 
чоловік зраджує її, вона в певному розумінні раціона
лізує своє розчарування.

Нерідко з моральних міркувань, лицемірства, гор
дості або страху жінка вдається до самообману. «Час
то огида до власного чоловіка не усвідомлюється про
тягом усього життя. Такий стан називають меланхо
лією або якось інакше» 1,— свідчить Шардон. Проте 
навіть якщо жінка не усвідомлює свого ворожого 
ставлення до чоловіка, то глибоко його відчуває. Воно 
в більшій або меншій мірі виражено в її прагненні 
звільнитися від чоловікового панування. Після медово
го місяця і періоду розгубленості, який нерідко настає 
за ним, вона намагається відвоювати свою незалеж
ність. Це нелегкий захід. Часто чоловік буває старший 
за дружину, в кожному разі його наділено чоловічим 
престижем, його вважають за законом «главою сім'ї» 
і тому він є вершителем морального і соціального. 
Нерідко також він видається, принаймні ззовні, інте
лектуально вищим. Він вигідно відрізняється од жінки 
своєю культурою або ж фаховою освітою. З юних 
років він цікавиться тим, що відбувається в світі,— це 
стосується його безпосередньо. Він трохи знайомий 
з правом, обізнаний з подіями в політичному житті, 
належить до якоїсь партії, профспілки тощо. Він — 
трудівник і громадянин, його думку спрямовано на 
діяльність, він має справу з реальністю, яку неможли-

1 «Єва».
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во обманути. Все це означає, що середній чоловік уміє 
розмірковувати, правильно оцінити факти й події, до 
певної міри критично міркувати. Саме цього бракує 
багатьом дівчатам. Навіть якщо вони щось читали, 
слухали лекції, трохи знайомі з мистецтвом, усі їхні 
знання — безсистемні, вони не перетворюються в куль
туру. Правильно міркувати їм заважає не якась вада 
мозку, просто їм не доводиться займатися цим у житті. 
Для них розумова діяльність — це не засіб, а скоріше 
гра. Навіть мудрі, тонкі і щирі жінки не знайомі 
з методами розумової діяльності й тому не вміють 
довести свою точку зору або зробити висновки із 
міркувань. Саме через це чоловік, навіть якщо він 
набагато поступається за здібностями дружині, легко 
бере над нею гору. Він уміє довести, що має рацію 
навіть у тих випадках, коли помиляється. Логіка, якою 
володіє чоловік, часто перетворюється в насильство. 
Цю приховану форму пригнічення вправно описав 
Шардон у «Весільній пісні». Старший, культурніший 
і освіченіший за Берту, Альберт користується своєю 
вищістю, аби звести нанівець цінність її переконань 
щоразу, коли вони не збігалися з його переконаннями. 
Він затято доводить їй, що має рацію. Вона не поступа
ється, заявляючи, що в його судженнях немає жодного 
сенсу, що він уперто не хоче відмовитися од своїх 
уявлень, от і все. Так між ними поглиблюється непоро' 
зуміння. Альберт не хоче зрозуміти почуття та реакції 
Берти, які, хоч вона й не може пояснити їх, народжую
ться в глибині душі. Вона ж не бачить нічого живого 
в сухій логіці, якою чоловік доводить її до знемоги. 
Доходить до того, що його починає дратувати її неві
гластво, якого, до речі, вона ніколи не приховувала від 
нього. Він насмішкувато задає їй запитання з 
астрономії. Разом з тим йому приємно керувати її 
читанням, йому подобається, що він враз може заволо
діти її увагою. В цій боротьбі молода жінка приречена 
на поразку в будь-якій суперечці через свою інтелек
туальну нерозвиненість, і їй лишається тільки мовчати, 
плакати або злитися:

«Приголомшена, наче від удару, Берта втрачала 
здатність міркувати, зачувши пронизливий, гавкітли- 
вий голос Альберта. Він владно лунав у її вухах, 
заглушав решту звуків і збільшував її сум'яття й 
приниження. Вона почувалася переможеною, ніякові
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ла від несподіваних поворотів незбагненної аргу
ментації і, щоб вивільнитися з-під цього нестерпного 
тиску, вигукнула: «Дай мені спокій!» Цього їй здалося 
замало, і, глянувши на кришталевий флакон, що стояв 
на туалетному столику, вона раптом пожбурила в 
Альберта скриньку...»

Інколи жінка намагається боротися. Та здебільшого 
вона мимохіть дозволяє чоловікові думати за себе. Так 
відбувається з Норою із роману «Ляльковий дім» *. 
Зачинателем родинного світогляду стає чоловік. Через 
боязкість, невміння або лінощі жінка в загальних і 
абстрактних питаннях дотримує тих думок, які вислов
лює її чоловік. Якось одна розумна, культурна і неза
лежна жінка, котра протягом п'ятнадцяти років із 
захватом ставилася до свого чоловіка, якого вона вва
жала вищим за себе, розповідала мені, якого вона 
зазнала розпачу після його смерті, зіткнувшись з необ
хідністю мати власну думку і самостійно обирати 
форму поведінки. їй весь час хотілося вгадати, а що б 
він подумав, як би вирішив у тому чи іншому випадку. 
Чоловікам, певна річ, подобається роль ментора і ке
рівника 2.

Увечері, після дня, насиченого боротьбою з трудно
щами, взаємовідносинами з рівними йому людьми, 
підлеглості вищестоячим, чоловікові подобається по
чуватися беззаперечним авторитетом і прорікати без

1 «Коли я жила з татом, він мені казав, що думає з того чи 
іншого приводу, і я думала так само. Якщо я думала інакше, то не 
казала йому, бо це б йому не сподобалось... Потім я почала жити 
з тобою... Ти завжди робив так, як тобі подобалося, і мені почало 
припадати до смаку те, що припадало до душі тобі, або я вдавала, 
що це так. Мені важко розібратися в цьому, напевне бувало всяко: 
в чомусь я була згідна, а в чомусь — удавала. І ти, і тато неабияк 
нашкодили мені. Саме через вас я стала нікчемою».

2 Хельмер каже Норі: «Ти гадаєш, що я кохаю тебе менше через 
те, що ти не вмієш самостійно діяти? Ні, ні, ти у всьому можеш 
звіритися мені, я дам тобі пораду, підкажу. Я не був би мужчиною, 
‘якби через свою жіночу слабкість ти не здавалася мені ще 
чарівнішою... Звірся мені у всьому і будь певна, в мене достатньо 
сил, аби захистити тебе... Усвідомлення того, що він ладен все 
пробачити дружині, дає чоловікові втіху і вдоволення... Для нього 
вона і дружина, і дитина. Саме так я і ставлюся до тебе тепер, моє 
ти маленьке, розгублене й перелякане створіння. Ні про що не 
турбуйся, Норо, тільки завжди будь зі мною відвертою, і я стану 
твоєю волею і сумлінням».
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заперечні істини 1. В розповідях про минулий день він 
завжди правий у суперечках із суперниками, йому 
приємно бачити в дружині двійника, котрий сприяє 
його самоутвердженню. Він коментує газетні повідом
лення та політичні новини, залюбки читає дружині 
вголос, Отож навіть її сприйняття культури стає опо
середкованим. Щоб зміцнити свій авторитет, він охоче 
перебільшує слабкості дружини. Вона ж більш або 
менш покірливо мириться зі становищем підлеглої. 
Відомо, що жінки, котрі щиро оплакують відсутність 
чоловіків, з радісним подивом виявляють у собі здіб
ності, про які вони й не підозрювали: можуть, як 
виявилося, без сторонньої допомоги керувати справа
ми, виховувати дітей, ухвалювати рішення. Вони 
страждають, коли чоловіки, повертаючись, знову при
рікають їх на пасивність.

Шлюб спонукає чоловіка до примхливого пануван
ня: адже бажання панувати найпоширеніше, подолати 
його неможливо. Віддаючи дитину під владу жінки, 
а жінку під владу чоловіка, ми сприяємо цим тиранії 
в суспільстві. Нерідко чоловікові мало того, що дружи
на захоплюється ним, схвалює його вчинки, дослуха
ється до його порад, бачить у ньому наставника. Він 
наказує, розігрує із себе володаря. Образи, що накопи
чувалися в ньому за все життя, починаючи з дитинст
ва, невдоволення, яке наростає в ньому від завданих 
прикрощів протягом дня, все це вихлюпує вдома, вима
гаючи від дружини безмовної покори. Він хоче вигля
дати грізним, невмолимим і непереможним. Тому він 
віддає суворі накази, а часом і кричить, гамселить 
кулаком по столу. Така безглузда поведінка чоловіка 
є для жінки повсякчасною дійсністю. При цьому він 
настільки переконаний у своїй правоті, що найменший 
натяк на незалежну поведінку жінки здається йому

1 Див. Лоуренс. «Фантазія непритомного»: «Ви повинні домага
тися, щоб дружина бачила в вас справжнього мужчину, справж
нього героя. Що це за чоловік, якщо дружина не бачить в ньому 
героя... Ви повинні безнастанно боротися для того, щоб мета вашої 
дружини була підкорена вашій меті... Якщо ви досягнете цього, 
ваше життя зміниться на краще. Ви залюбки повертатиметеся 
вечорами до дружини, яка нетерпляче *екає на вас! Як приємно 
повернутися додому і сісти поруч з нею... Яким багатим і значним 
ви почуватиметесь, повертаючись додому після стомливого робочо
го дня... Ви відчуватимете глибоку вдячність до жінки, котра кохає 
вас, вірить у ваше покликання».
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бунтом. Якби його воля, він би не дозволив їй навіть 
дихати самостійно. Проте жінки, трапляється, повста
ють. Навіть ті жінки, котрі на початку подружнього 
життя високо цінують чоловічий авторитет, згодом 
втрачають повагу до нього. Як дитина, яка одного 
чудового дня раптом усвідомлює, що її батько не така 
вже й поважна персона, так і дружина досить швидко 
починає розуміти, що поруч з нею живе не якийсь там 
гідний шанування Володар, Вождь і Вчитель, а простий 
чоловік, якому з невідомих причин вона має коритися. 
В цій підлеглості вона вбачає нічим не виправданий 
неприємний обов'язок. Іноді вона підкоряється чолові
кові з мазохістським вдоволенням, виступає в ролі 
жертви, але за її упокоренням прозирає безмовний, 
але одвічний докір. Нерідко жінка вступає у відкритий 
герць з чоловіком, прагне й собі підкорити його.

Чоловік, котрий вважає, що нема нічого легшого, 
ніж підкорити жінку своїй волі, що він може «вихова
ти» дружину на свій кшталт, наївний. «Жінка стає 
такою, якою її робить чоловік»,— сказав Бальзак. Про
те вже через кілька сторінок він стверджує протилеж
не. В царині абстрактного і логічного мислення жінка 
справді мириться з чоловічою вищістю, але у всьому, 
що торкається дорогих їй звичок і складу думок, вона 
протидіє йому з мовчазною впертістю. Дитинство і 
юність впливають на неї набагато глибше, ніж на 
чоловіка, оскільки вона в меншій мірі, ніж чоловік, 
може вирватися за межі своєї особистої історії. І, як 
правило, з багажем, нагромадженим у дитинстві і 
юності, вона не розлучається все своє подальше життя. 
Чоловік може накинути їй свої політичні погляди, але 
він неспроможний ні на йоту змінити ні її релігійних 
переконань, ні її забобонів. У цьому наочно пересвід
чився Жан Баруа, котрий уявив, що й справді має 
вплив на набожну простодушну юну дівчину, з якою 
пов'язав своє життя. Він з гіркотою зауважує: «Розум 
маленької дівчинки сформований у затінку провінцій
ного життя, з усіма його широковживаними премуд- 
ростями, що межують з невіглаством і глупотою: тут 
нічого не вдієш». Прищеплені переконання й принци
пи, котрі жінка повторює, мов папуга, не заважають їй 
зберігати власні уявлення про світ. Через таку устале
ність жінка може виявитися нездалою, щоб зрозуміти 
чоловіка, якщо він розумніший за неї, або ж, навпаки,
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піднестися над його чоловічою серйозністю, що, до 
речі, притаманно героїням Стендаля та Ібсена. Іноді 
через вороже ставлення до чоловіка, котре виникає від 
сексуального розчарування або від занадто сильного 
тиску на неї, жінка, аби протистояти йому, чіпляється 
за будь-які авторитети: матері, батька, брата, сестри, 
якого-небудь чоловіка, який, на її думку, впливовіший, 
ніж її чоловік. Не висуваючи жодних позитивних 
аргументів, вона систематично суперечить йому, напа
дає на нього, прагне боляче дійняти його. Її мета — на
віяти йому комплекс неповноцінності. І, ясна річ, як
що вона тільки на це здатна, робить усе для того, аби 
викликати захват чоловіка, а також накинути йому 
свої погляди, підкорити його собі. Коротко кажучи, 
жінка стає неподільним моральним авторитетом. 
У тих випадках, коли вона не може поставити під 
сумнів розумову вищість чоловіка, вона намагається 
взяти реванш у сексуальних взаєминах. Інколи вона не 
бажає підтримувати статеві стосунки з чоловіком. Так, 
наприклад, поводилася пані Мішле. Ось що розповідає 
про неї Галеві:

«Вона хотіла панувати у всьому: в ліжку, оскільки 
цього неможливо уникнути, а також і в роботі. Її 
метою було панування саме в роботі, але Мішле по
первах протистояв їй у цьому. Вона ж відмовлялася 
вступати з ним у статеві стосунки. Так тривало кілька 
місяців. Нарешті Атенаїс Міаларе поступилася в ліж
ку, та невдовзі запанувала в роботі. Вона була при
родженою письменницею, і її справжнім робочим міс
цем став письмовий стіл...»

Іноді жінка збайдужіло реагує на чоловікові любо
щі, ображаючи його своєю холодністю, інколи при
ндиться, змушуючи його благати її, нарешті вона флір
тує, викликає ревнощі чоловіка, зраджує його. Одне 
слово, намагається вжалити його чоловічу гідність. 
Якщо навіть вона, виявляючи обачність, не демонструє 
чоловікові свою байдужість, то гордовито зберігає цю 
таємницю у своєму серці. Вона радше довіриться про 
це своєму записнику або ще з більшою втіхою — по
другам. Багато заміжніх жінок охоче розповідають одна 
одній, як вони витребенькують, удаючи перед чолові
ком вдоволення, якого вони, за їхніми словами, не 
зазнають, і зле кепкують з пихатої наївності своїх телеп- 
нів-чоловіків. У таких довірчих оповідях, можливо,
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приховується інша комедія: адже між фригідністю 
і прагненням до неї межі вельми невиразні. В кожно
му разі чимало жінок вважають себе фригідними і 
в цьому вбачають втіху в своїх образах. Є жінки — їх 
називають «мучительками»,— котрі бажають панувати 
і вдень, і вночі. В коханні вони байдужі, в спілкуванні 
зневажливі, в повсякденному житті — деспотичні. Са
ме так, за свідченням Мейбла Доджа, Фріда поводилася 
з Лоуренсом. Оскільки вона не могла заперечувати 
його інтелектуальної вищості, то намагалася нав'язати 
йому власне бачення світу, в якому головною цінністю 
був секс:

«Він повинен був дивитися на життя її очима, її ж 
роль полягала в тому, щоб розглядати все крізь призму 
сексу. Саме з цієї точки зору вона сприймала або 
відкидала ті чи інші життєві явища».

Одного разу вона сказала Мейблові Доджу:
«Йому необхідно все одержувати від мене. Коли 

мене немає поруч, він нічого не відчуває. Нічогісінько. 
І до його книжок я маю безпосередній стосунок,— 
спроквола сказала вона.— Про це ніхто не знає. А я 
писала за нього цілі сторінки».

Водночас їй потрібні постійні докази того, що він не 
може обійтися без неї. Вона вимагає, щоб він раз по 
раз сокотав біля неї, і якщо він не робить цього 
з власної ініціативи, вона примушує його.

«Фріда абсолютно свідомо жадала того, щоб у її 
стосунках з Лоуренсом не було спокою, притаманного 
нормальним стосункам у родинному житті. Тільки-но 
вона відчувала, що в ньому починає брати гору звичка, 
вона кидалася на нього, робила все, щоб він не забував 
про її існування. Потреба в постійній увазі перетвори
лася в неї, коли я зустрілася з ними, в знаряддя 
боротьби з ворогом. Вона вміла шпигонути чоловіка 
в дошкульне місце... Якщо протягом дня він не звертав 
на неї уваги, то надвечір вона доходила до образ».

їхнє подружнє життя перетворилося в ланцюжок 
навдивовиж схожих одна на одну сцен, у яких жоден 
з них не хотів поступатися, роздмухуючи найменшу 
незлагоду до масштабів велетенського герцю між Чо
ловіком і Жінкою.

У героїні книжки Жуандо Елізи ми так само відчува
ємо, хоча і в іншій формі, шалене бажання панувати.
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Щоб вдовольнити його, вона всіляко принижує чо
ловіка:

«Е л і з а: Я починаю з того, що уявляю собі всіх, хто 
мене оточує, у зменшеному вигляді. Після цього мені 
вже нема чого непокоїтись: я бачу тільки дурних 
мавпочок і ярмаркових велетів.

Прокидаючись вранці, вона каже мені:
— Виродочку ти мій.
І робить це зумисне: хоче принизити мене.
Якою відвертою радістю полум'яніли її очі, коли 

вона примусила мене відмовитися од усіх моїх ілюзій 
щодо самого себе. Вона ніколи не розминалася з наго
дою сказати мені, який я жалюгідний, і робила це 
в присутності своїх приголомшених друзів або зніяко
вілих служниць. І я врешті-решт повірив у це... Щоб 
продемонструвати свою зневагу до мене, вона за будь- 
якої слушної нагоди натякає, що мої твори цікавлять її 
менше, ніж матеріальний зиск, який вони нам при
носять.

Терпляче, неквапом, зі знанням справи вона позбав
ляла мене певності в собі, методично принижувала, 
поступово, крок за кроком, але з відвертим, холодно
кровним і нещадним умислом прагнула зламати мою 
волю і розтоптати мою гідність. Усе це призвело до 
того, що я зневірився.

— Виходить, ти заробляєш менше, ніж робітник,— 
сказала вона якось мені в присутності натирача під
логи.

...Вона принижує мене, щоб вивищитися наді мною 
або, в крайньому разі, бути рівною мені. Нехтуючи 
мною, вона почувається недосяжною. Вона поважає 
мене лише в тих випадках, коли можна використати 
мою творчість як трамплін або товар» !.

І Фріда, і Еліза, прагнучи постати перед чоловіками 
повноцінними суб'єктами, вдаються до тактики, в якій 
чоловіки нерідко звинувачують жінок: вони відмовля
ються визнавати чоловічу зверхність. Серед чоловіків 
поширено думку про те, що жінки мріють зробити їх 
кастратами. Насправді ж позиція жінок двозначна: 
вони не стільки прагнуть знищити статевий орган, 
скільки бажають принизити його. Ймовірніше те, що 
жінкам хочеться завадити виконанню намірів чоловіка

1 «Нотатки чоловіка» та «Нові нотатки чоловіка».
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зіпсувати їх майбутнє. Жінка торжествує, коли її 
чоловік або дитина хворі чи стомлені, коли над ними 
бере гору немічна плоть. У цьому разі вони стають 
предметами, яких багато в домі — цьому царстві жін
ки. Вона поводиться з ними, як вправна хазяйка: ліку
вальні процедури для неї мало чим відрізняються од 
полагодження домашнього начиння, а догляд за хвори
ми — від чистки і миття посуду, її добродійні руки, 
котрі звикли мати справу з недоїдками та брудною 
водою, нічим не гребують. Оповідаючи про Фріду, 
Лоуренс зізнався Мейблові Доджу: «Ви не можете 
собі уявити, яким є дотик цієї жінки, коли хворієш. 
У неї по-німецькому важка рука». Декотрі жінки й 
справді дають чоловікам відчути силу своїх рук, нага
дуючи їм таким чином, що й вони теж істоти з плоті. 
Крайню форму такої поведінки ми бачимо в героїні 
Жуандо Елізі:

«Згадати хоча б про блощицю. Це було невдовзі 
після весілля... Адже я пізнав близькість жінки тільки 
завдячуючи цьому, тобто того дня, коли Еліза поклала 
мене, оголеного, на свої коліна й почала стригти, мов 
барана. При цьому вона висвітлювала свічкою найпо- 
таємніші місця мого тіла. О, як вона ретельно оглядала 
пахви, груди, пупок, яєчка і член, що напружився у її 
руках, наче прутень, як повільно рухалася свічка 
вздовж стегон, між ногами, з яким холодком торкалася 
тіла бритва коло анального отвору. Нарешті жмутик 
світлого волосся, в якому сиділа блощиця, упав у 
спеціальний риштачок, і Еліза спалила його. Звільнив
ши таким робом мене від блощиці і її гнізда, вона 
водночас прирекла мене на якусь нову беззахисність, 
на неминучу відчуженість».

Жінка бажає бачити в чоловікові не тіло, одухотво
рене неповторною особистістю, а насамперед пасивну 
плоть. Діяльному існуванню вона протиставляє життє
вий процес, духовним цінностям — плотські втіхи. До 
справ, які задумують чоловіки, вона нерідко ставиться 
з паскалівським гумором. Вона також вважає, що «всі 
біди чоловіка випливають з одного: вони не вміють 
сумирно сидіти в своїй кімнаті». Вона б з радістю не 
випускала їх з дому, будь-яка діяльність, котра не 
приносить користі родинному життю, викликає в ній 
роздратування. Дружину Бернара Палісі обурювало, 
що він спалює меблі, аби винайти новий вид емалі, без
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якого людство прекрасно обходиться. Пані Расін волі
ла б, щоб її чоловік клопотався смородиною в її саду, 
і відмовлялася читати його трагедії. Жуандо з роздра
туванням пише в «Нотатках чоловіка» про те, що Еліза 
не бачить в його літературній праці нічого, крім мате
ріального зиску.

«Я кажу їй: «Сьогодні виходить моя остання по
вість». Вона відповідає: «Отже, в цьому місяці в нас 
буде принаймні на триста франків більше». Це — не 
цинізм, її справді більше нічого не цікавить».

Інколи подібні конфлікти загострюються до того, що 
спричиняють розлучення. Однак здебільшого жінки, 
котрі повстають проти чоловіків, не хочуть втрачати 
їх. Вони вступають з ними в боротьбу за свою незалеж
ність і водночас ладні битися з усім світом, аби зберег
ти «становище», що прирікає їх на залежність. Ця 
подвійна гра вельми непроста, і саме цим до певної 
міри пояснюється стан тривоги і нервового напружен
ня, в якому живуть багато жінок. Вражаючий приклад 
такого стану наводить Стекель:

«Мадам М. 3. Т. одружена з дуже культурним чоло
віком, з яким ніколи не зазнала втіхи від статевих 
стосунків. Вона до такої міри не терпить його вищості, 
що поклала собі стати колись йому рівною, і почала 
вивчати його фах. Однак це виявилося надто складно, 
й вона облишила цей замір, як тільки дізналася, що він 
посватався до неї. Її чоловік вельми відомий, оточений 
численними поважними учнями. Вона ж  не бажає 
поділяти їхнє сміховинне захоплення. З самого почат
ку подружнього життя і протягом тривалого часу 
статеві стосунки з чоловіком не давали їй втіхи. Вона 
зазнавала оргазму лише в тому разі, коли займалася 
онанізмом після того, коли її чоловік, вдовольнившись, 
полишав її. Вона не приховувала цього від чоловіка. 
Його намагання збудити в ній бажання за допомогою 
пестощів відхиляла... Невдовзі вона почала з посміхом 
і зневагою відзиватися про його роботу. Вона «добре 
знає приватне життя цього великого чоловіка зсереди
ни і не розуміє дурників, котрі бігають за ним»,— каза
ла вона. Посварившись з чоловіком, жінка нерідко 
заявляла: «На мене твоя писанина не справляє жодно
го враження» або «Ти вважаєш, що можеш ставитися 
до мене як тобі заманеться лише тому, що ти — шкря- 
бопер». Чоловік чимраз більше зближався з учнями,
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а вона оточувала себе молодими людьми. Так вони 
жили протягом кількох років доти, поки її чоловік не 
закохався в іншу жінку. Вона ніколи не звертала уваги 
на його інтрижки, навіть зближалася з «бідолашними 
покинутими дурепами... Та цього разу вона змінила 
тактику і віддалася одному з молодих людей, не за
знавши так само жодного вдоволення. Потім вона 
зізналася чоловікові про зраду. Він поставився до 
цього зовсім спокійно, і вони могли розлучитися без 
будь-якої колотнечі... Однак жінка не давала згоди на 
розлучення. Вони порозумілися і помирились. Вона зі 
слізьми віддалася йому і вперше її пойняв всеосяжний 
оргазм...»

Отож, як бачимо, незважаючи на свою постійну 
боротьбу з чоловіком, жінка ніколи не думала розлу
чатися з ним.

«Запопасти чоловіка» — це мистецтво, а «втримати» 
його — це професія, яка вимагає великого вміння. 
Одній молодій жінці, котра часто сварилася з чолові
ком, сестра казала: «Будь обережна, якщо ти постійно 
влаштовуватимеш сцени Марселю, то втратиш своє 
становище». Ставка дуже висока: матеріальне забезпе
чення і моральне вдоволення, власний дім, гідність 
заміжньої жінки, такий-сякий сурогат кохання й щас
тя. Жінка швидко починає розуміти, що її еротична 
зваба — це найслабкіша зброя. По якомусь часі її 
дія послаблюється, а на світі є, на жаль, інші звабливі 
жіночки. Та вона все ж усіляко намагається лишатися 
звабливою, подобатися. Часто в ній боряться гордість, 
що схиляє її до холодності, і думка про те, що палка 
чуттєвість може сподобатися чоловікові і прив'язати 
його до неї. Крім того, вона покладається на силу 
звички, на любов чоловіка до затишного домашнього 
вогнища, до смачної їжі, до дітей. Своєю манерою 
вдягатися і приймати гостей вона намагається піднести 
престиж чоловіка, а за допомогою своїх порад і впли
ву — прибрати його до рук. Вона намагається бути 
корисною в його світських успіхах і роботі. Але, що 
найголовніше, існує справжній кодекс правил для ж і
нок — як «утримати» чоловіка: слід вивчити його слаб
кості й заохочувати їх, вміло дозувати лестощі і нехту
вання, слухняність та опір, пильність і поблажливість. 
Це останнє дається надто важко. Чоловікові не варто 
давати ні надто мало, ні надто багато волі. Якщо жінка
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занадто поблажлива, чоловік зневажає її. Розтриньку
ючи гроші і любовний шал з іншими жінками, він тим 
самим позбавляє всього цього свою дружину, і може 
статися так, що якась коханка настільки прибере його 
до рук, що зуміє схилити до розлучення або ж посісти 
в його житті головне місце. Разом з тим, якщо жінка 
побоюється найменшої інтрижки чоловіка, якщо вона 
невідступно стежить за ним, постійно влаштовує йому 
сцени або чіпляється з якимись вимогами, то ризикує 
серйозно настроїти його проти себе. Необхідно вміти 
свідомо «робити поступки»: нехай чоловік час від часу 
зраджує, на це можна заплющити очі, але бувають 
випадки, коли треба виявити максимум пильності. За
міжні жінки особливо бояться дівчат, котрим, на їхню 
думку, дуже б хотілося посісти їхнє місце. Щоб вирва
ти чоловіка з рук суперниці, дружини вирушають 
з чоловіками у мандри, прагнуть відвернути їхню 
увагу. Інколи, за прикладом мадам де Помпадур, під- 
шуковують іншу, менш небезпечну суперницю. І як
що нічого не допомагає, то вдаються до сліз, скандалів, 
спроб самогубства тощо. Однак через часті й набрид
ливі сцени й докори чоловік може піти з дому. Жінки 
стають нестерпні саме в ті моменти, коли їм як ніколи 
потрібно бути звабливими. Щоб вийти переможницею 
в подібній сутичці, жінка повинна вміло поєднувати 
зворушливі сльози і героїчні усмішки, шантаж і ко
кетство. Критися, хитрувати, ненавидіти, приховувати 
свій страх, сподіватися на марнолюбство і слабкості 
чоловіка, протистояти його намірам, обдурювати, та
ємно спрямовувати його вчинки — все це досить нік
чемна наука. Головне виправдання полягає в тому, що 
від жінки, котра бере шлюб, вимагають, аби вона 
цілком віддалася родинному життю. В неї нема фаху, 
бракує спеціальних знань, зв'язків з людьми, навіть 
ім'я вона носить не своє, вона — лиш «половина» свого 
чоловіка. Якщо він пішов від неї, вона, найімовірніше, 
не знайде підтримки ні в собі самій, ні в знайомих. 
Немає нічого простішого, ніж звинуватити Софію 
Толстую, як це роблять А. де Монзі та Монтерлан, але 
якби вона відмовилася терпіти лицемірство по
дружнього життя, що б з нею сталося? Яка доля чека
ла б на неї в цьому випадку? Створюється таке вра
ження, що вона була огидною мегерою, але чи можна 
вимагати, щоб вона кохала деспота-чоловіка і мирила
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ся зі своїм рабським становищем? Лише між вільними 
і фактично рівноправними чоловіком і дружиною мо
жуть виникнути стосунки, засновані на вірності та 
дружбі. Доки чоловік користується економічною неза
лежністю, доки він за законом і традицією перебуває 
в привілейованому становищі просто тому, що він — 
чоловік, він нерідко виступатиме як тиран і тим самим 
спонукатиме жінку до бунту.

Ніхто не заперечує ні трагедій, ні дріб'язковості 
родинного життя. Однак захисники інституту шлюбу 
запевняють, що причиною родинних конфліктів є не 
сама сутність цього інституту, а зла воля людей. Лев 
Толстой, з-поміж інших письменників, в епілозі «Війни 
і миру» змалював ідеальну подружню пару — П'єра 
і Наташу. Взявши шлюб, Наташа неабияк здивувала 
всіх своїх близьких: вона відмовилася од туалетів, 
гостин, будь-яких розваг. Вона присвятила себе виклю
чно чоловікові і дітям і стала зразковою заміжньою 
жінкою.

«У її очах не було, як колись, цього безнастанно 
палахкотіючого вогню пожвавлення — чарівної риси її 
вдачі. Тепер часто було видно лише її обличчя й тіло, 
а душа заховалася — зникла. Перед нами поставала 
дужа, вродлива і плодовита самиця».

Вона вимагає від П'єра такого ж самовідданого ко
хання, яке відчуває до нього сама, ревнує його, він 
змушений відмовитися од розваг, дружби і так само, 
як Наташа, цілком присвятити себе своїй родині.

«Він не наважувався їздити в клуб, на обіди... не 
смів надовго виїжджати, за винятком виїздів у спра
вах, до них дружина прирівнювала і його заняття 
науками, в яких нічогісінько не тямила, але яким 
приписувала неабияку важливість».

П'єр перебував «під каблуком своєї дружини», але 
натомість:

«Наташа в себе вдома ставала рабинею свого чолові
ка... Весь дім керувався тільки вдаваними веліннями 
чоловіка, тобто бажаннями П'єра, які Наташа намага
лася вгадувати».

Коли П'єр від'їздив на тривалий час, Наташа не 
могла діждатися його повернення, без нього вона 
нудьгувала. Між ними панує цілковита злагода, вони 
розуміють одне одного з напівслова. В піклуванні про
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дітей, дім, любого і поважного чоловіка вона відчуває 
майже безхмарне щастя.

Цю ідилічну картину варто розглянути доклад
ніше. Наташа і П'єр єдині, як душа і тіло, запевняє 
Толстой. Та якщо душа покидає тіло, людина помирає. 
Що ж би сталося, якби П'єр розлюбив Наташу? От 
і Лоурєнс заперечує можливість чоловічої непостій
ності: дон Рамон усе життя кохатиме маленьку індіан
ку Терезу, котра подарувала йому свою душу. Між 
тим, один з найпалкіших поборників єдиного, абсолют
ного і вічдого кохання Андре Бретон змушений визна
ти, що в сучасному житті, під час вибору предмета 
кохання, може трапитися помилка. Проте чи то помил
ка, чи то непостійність — для жінки це обертається 
самотністю. Міцний і чулий П'єр може відчувати фі
зичний потяг до інших жінок, Наташа почне ревнува
ти, їхні взаємини зіпсуються. Внаслідок цього він або 
розлучиться з нею, і це зруйнує її життя, або почне їй 
брехати і затаїть на неї злобу, що отруїть життя йому, 
або вони дійдуть до компромісу, який неминуче су
проводжуватиметься відчуттям невдоволення, і тоді 
вони будуть обоє нещасні. Можна заперечити: в Ната- 
ші є, в крайньому разі, діти. Однак діти можуть 
приносити радість лише в повній родині, однією з 
неодмінних часток якої є чоловік, для покинутої жін
ки, котру гризуть ревнощі, вони стають непосильним 
тягарем. Толстой захоплюється тим, що Наташа поді
ляє думки П'єра, не задумуючись над ними. А інший 
чоловік, Лоурєнс, котрий так само вимагає від жінки 
сліпої відданості, кепкує з П’єра і Наташі. Отже, 
будь-який чоловік, на думку інших чоловіків, може 
бути зовсім не богом, а глиняним ідолом. Схилятися 
перед ним — значить не врятуватися, а згубити себе. 
Як тут зорієнтуватися? Кожен чоловік має свої зазі
хання. Стає дедалі важче спиратися на авторитет. 
Жінка сама повинна вміти мислити і критикувати, вона 
більше не може лише слухняно повторювати чужі 
думки. А втім, нав'язуючи жінці принципи і цінності, 
які вона неспроможна вільно сприймати сама, її мож
на тільки принизити. Жінка може розділити ідеї свого 
чоловіка тільки завдяки власній розумовій роботі і не 
повинна ні схвалювати, ні відкидати все те, що їй не 
зрозуміло. Адже не можна запозичити в когось сенс 
життя.



Найпереконливіше спростування міфу про П'єра і 
Наташу — родинне життя Льва та Софії Толстих. Со
фія відчуває до чоловіка огиду, вважає його «не
стерпним», він зраджує її з усіма селянками навко
лишніх сіл, вона ревнує і нудьгує. Кожна з її числен
них вагітностей супроводжується роздратуванням, а 
діти не заповнюють ні її серця, ні її повсякденного 
життя. Для неї родинне життя — безплідна пустеча, 
для нього — пекло. І кінчається все це тим, що вона, 
стара істерична жінка, б і г а є  напівголою вологим 
лісом, а він, уже ветхий заморочений старик, полишає 
дім, розриваючи в такий спосіб «шлюб», який існував 
усе життя.

Звичайно, Толсті — рідкісний випадок. Багато пар 
«прекрасно живуть», а це означає, що подружжю 
вдається досягти компромісу, і вони живуть пліч-о- 
пліч, не надто утруднюючи і не надміру обдурюючи 
одне одного. Проте існує одне покляття, яке їм майже 
ніколи не пощастить уникнути. Це — нудьга. І коли 
чоловікові вдається цілком підкорити дружину, і коли 
кожен з них живе у власному світі, після кількох 
місяців або кількох літ, їм нема про що говорити. 
Родинна пара — це спільнота, члени якої втрачають 
незалежність, але при цьому не позбуваються самот
ності. Стосунки чоловіка і дружини не розвиваються, 
не живуть, вони набувають застиглого характеру. То
му ні в духовних, ні в еротичних стосунках їм нема 
чого дати одне одному, нічим обмінюватися. В одній із 
своїх кращих новел Дороті Паркер розповіла сумну 
історію подружніх стосунків, схожу на багато інших.

Увечері пан Уелтон повертається додому:
«Місіс Уелтон відчинила йому двері.
— Ось і ти! — весело сказала вона.
Обоє жваво всміхалися.
— Привіт! — мовив він — Ти не виходила?
Подружжя обмінялося легкими поцілунками. Вона

з ввічливою цікавістю дивилася, як він вішає пальто 
і капелюх, дістає з кишені газети. Одну з них подає їй.

— А, ти приніс газети! — сказала вона.
— Ну як? Що ти робила вдень? — запитав він.
Вона чекала на це запитання. Ще до його приходу

вона уявляла собі, як докладно розповідатиме йому, 
що відбувалося вдень... Але зараз їй здалося, що це 
занадто довго і не цікаво.
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— Нічого особливого,— відказала вона з веселим 
сміхом.— У тебе все гаразд?

— Ну...— почав він.
Але в нього вже зникло бажання розповідати. До 

того ж вона вже клопоталася: обривала нитку, що 
висоталася з торочки подушки.

— Начеб усе нормально,— вів далі він.
...З іншими людьми вона вміла розмовляти... І Ернст 

у товаристві не вирізнявся мовчазністю... Вона намага
лася згадати, про що вони розмовляли до весілля, коли 
були женихом і нареченою. Але й тоді вони не дуже 
багато розмовляли. Втім, це не турбувало її... Тоді вони 
цілувалися і їм було не до розмов. Та коли люди 
прожили під одним дахом сім років, то не доводиться 
розраховувати на поцілунки та пестощі, як на вечірні 
розваги.

Дехто, можливо, скаже, що за сім років люди неми
нуче звикають одне до одного, розуміють, що їм нема 
чого сказати одне одному, і змиряються з цим. Проте 
це не так. Це, безумовно, діє на нерви. Це не жадана, 
лагідна тиша, яка не обтяжує людей. Від цього виникає 
враження чогось не зробленого, невиконаного обов'яз
ку. Так почувається господиня дому, коли в неї на 
вечірці щось недоладно. Ернст зануриться зараз у 
читання, але, прочитавши половину газети, стане позі
хати. Пані Уелтон остогидло на це дивитися. Вона 
скаже, що їй треба поговорити з Делією, піде на кухню 
і перебуватиме там досить довго, неуважно заглядати
ме в каструлі, перевірятиме рахунки з пральні. А коли 
повернеться, чоловік уже ладнатиметься до сну.

Отак вони відбували триста вечорів на рік. За сім 
років нагромадилося вже понад дві тисячі таких ве
чорів».

Інколи стверджують, що таке мовчання переконли
віше свідчить про близькість, ніж будь-які розмови. 
Я не хочу, певна річ, сказати, що подружнє життя не 
зближує людей. До зближення ведуть будь-які родин
ні взаємини, навіть незважаючи на те, що за ними 
можуть таїтися також ненависть, ревнощі, образи. 
В наведеному нижче уривку Жуандо яскраво показує, 
чим відрізняється близькість подружжя від справжніх 
братніх взаємин між людьми:

«Еліза — моя дружина, і вона, звісна річ, найближча 
мені людина серед моїх рідних, друзів. Та хоч би яким
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важливим було місце, яке вона посідає в моєму житті, 
місце, яке я відвів їй у найпотаємніших куточках моєї 
душі, хоч би яким міцним був її зв'язок з моїм тілом 
і душею (а саме в цьому полягає драма нашого непо
рушного шлюбу), незнайомець, якого я бачу здалеку, 
дивлячись з вікна на бульвар, хоч би ким він був, 
по-людськи мені набагато ближчий, ніж вона».

Він також сказав:
«Одного прекрасного дня виявляєш, що тебе труять, 

але водночас розумієш, що ти вже звик до отрути. 
Як же відмовитися од неї, не зрікаючись самого себе».

Іще:
«Думаючи про неї, я усвідомлюю, що подружнє 

кохання не має нічого спільного ні з симпатією, ні 
з чутливістю, ні з пристрастю, ні з дружбою, ні з 
власне коханням. Воно дорівнює лише саме собі і його 
не можна порівняти з жодним із цих почуттів, у нього 
своя природа, своя неповторна сутність, своя унікаль
на форма, різна в кожній родинній парі».

Захисники подружнього кохання 1 нерідко зазнача
ють, що воно не є коханням і саме тому набуває 
піднесеного характеру. Останнім часом, міркуючи про 
подружнє кохання, буржуазія придумала епічний 
стиль: зашкарублість у її устах перетворюється в щось 
незвідане і привабливе, вірність — у шляхетну при
страсть, нудьга — в мудрість, а подружня ненависть — 
у вияв глибокої прив'язаності. Насправді ненависть 
двох людей, їхня нездатність обходитися одне без 
одного — це не найістинніше і не найбентежніше, а 
найжалюгідніше з людських почуттів. Ідеальним мог
ло бути протилежне почуття двох абсолютно самостій
них індивідуумів, пов'язаних одне з одним лише до
бровільною згодою, виплеканою коханням. Толстой 
захоплювався тим, що зв'язок Наташі та П'єра «три
мався якимось непевним, незрозумілим чином, але був 
міцний, як зв'язок її власної душі і тіла». За дуалістич
ною гіпотезою, тіло лише оболонка душі. Дотримуючи

1 Люди, котрі перебувають у шлюбі, можуть кохати одне 
одного, але в цьому випадку ніхто не говорить про «подружнє 
кохання». Ці слова означають, що між подружжям немає кохання. 
Так само, коли говорять про людину, що вона «вже надто 
комуніст», хочуть підкреслити, що вона зовсім не комуніст, 
а «виключно чесна людина» і не належить до категорії просто 
чесних людей, тощо.
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гіпотези, треба, мабуть, припустити, що випадковість 
важким тягарем лежить на кожному з членів подруж
жя. Кожен з них повинен свідомо сприймати й любити 
непоясненну і не ним обрану присутність другого, яка 
водночас є необхідною умовою і навіть формою його 
існування. Проте люди, котрі висловлюють подібні 
думки, навмисно змішують слова «свідомо сприймати» 
і «любити», і саме цим їм вдається ввести багатьох 
в оману. Адже насправді «свідомо сприймати» і «лю
бити» — це зовсім не одне й те саме. Ми свідомо 
сприймаємо свої фізичні дані, своє минуле, своє стано
вище в теперішньому. Що ж до кохання, то це пори
вання до іншого, до істоти, котра живе своїм особли
вим життям, це — мета, це — майбуття. Крім того, 
свідоме ставлення до тягаря або до тиранії відбиваєть
ся не в коханні, а в бунті. Стосунки людей, які розгля
дають кохання як щось само собою зрозуміле, не 
можуть мати цінності. Так, любов дітей набуває свого 
справжнього значення лише в тому разі, коли вона 
стає усвідомленою. Як же можна захоплюватися по
дружнім коханням, яке саме по собі руйнується і яке, 
до того ж, позбавляє подружжя свободи? Люди торо
чать про свою повагу до цієї строкатої суміші при
хильності, образ, ненависті, правил пристойності, по
кори, лінощів і лицемірства, яку називають подружнім 
коханням лише тому, що воно слугує їм виправданням. 
Однак про фізичну любов, як і про дружбу, можна 
сказати одне й те ж: щоб вона була справжньою, вона 
має бути вільною. Водночас свобода — це не примха. 
Любов вимагає деяких обов'язків на більш-менш три
валий час. При цьому лише індивіду належить право, 
зважаючи на свою волю, чинити так чи інакше, тобто 
виконувати свої обов'язки або відмовитися од них. 
Почуття може бути вільним за умови, що воно не 
залежить від жодних не причетних до нього стосунків, 
правил, коли чоловік, котрий переживає його, може 
бути щирим і нічого не боятися. А подружнє кохання, 
навпаки, націлене на приглушення всіх почуттів і на 
постійну неправду. І передусім воно заважає подруж
жю по-справжньому пізнати одне одного. Повсякчасна 
близькість не веде ні до порозуміння, ні до симпатії. 
Чоловік занадто шанує свою дружину, щоб цікавитися 
вивертами її психічного життя. Якби він так чинив, то 
мав би визнати за нею якусь таємну незалежність,
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котра могла б стати незручною і навіть небезпечною. 
Чи відчуває вона насолоду в ліжку? Чи справді вона 
кохає чоловіка? Чи справді вона з радістю підкоряєть
ся йому? Він вважає за краще не задавати собі таких 
запитань. Вони здаються йому навіть непристойними. 
Його дружина — «порядна жінка», і вона за призна
ченням добродійна, віддана, вірна, чиста, щаслива і 
думає так, як належить думати. Якось один хворий, 
подякувавши своїм друзям, близьким і лікарям, сказав 
молодій дружині, котра протягом шести місяців не 
відходила од його ліжка: «Тобі я не завдячую, ти 
виконувала свій обов'язок». Жодне з перелічених вище 
якостей чоловік не вважає заслугою дружини, бо ж їх 
гарантувало суспільство і вони є необхідною частиною 
інституту шлюбу. Він не дає собі звіту в тому, що його 
дружина зовсім не зійшла зі сторінок одного з романів 
Бональда, що вона — жива людина з плоті і крові. Він 
сприймає як належне неухильне виконання нею її 
обов'язку. Він не задумується над тим, що їй, можли
во, доводиться боротися зі спокусами й інколи вона не 
може встояти, що, хоч як би там було, її терпіння, 
чистота і порядність нелегко дістаються їй. І вже 
зовсім не хоче знати її мрій, фантазій, нудьги, тобто 
тієї емоційної атмосфери, в якій проходить її життя.

У своєму творі «Єва» Шардон змалював чоловіка, 
котрий протягом багатьох років веде щоденник родин
ного життя. Він надто делікатно розповідає про свою 
дружину, але описує її так, як він бачить її, як вона 
уявляється йому, і ніколи не наділяє її якостями 
вільного індивідуума. Він приголомшений, коли неспо
дівано усвідомлює, що вона не кохає його і має намір 
розлучитися з ним. Як багато сказано про розчаруван
ня наївного і чесного чоловіка, котрий пересвідчився 
в жіночій підступності, з яким жахом чоловіки з 
романів Берштейна дізнаються, що їхня подруга жит
тя — шахрайка, злюка, зрадниця. Вони, за словами 
автора, мужньо витримують цей удар, але все-таки 
йому не вдається примусити читача повірити в їхню 
силу і шляхетність. Вони здаються нам грубими муж- 
лаями, позбавленими чулості й доброї волі. Чоловіки 
дорікають жінкам за потаємність, однак лише самоза
кохані дурні можуть з такою постійністю дозволяти 
ошукувати себе. Жінка приречена на аморальність, 
тому що бути цнотливою означає для неї перетворити

93



ся в надприродну істоту, тобто в сильну жінку, добру 
матір або в чесну жінку тощо. Тільки-но вона починає 
думати, мріяти, спати, чогось бажати, дихати, не до
тримуючи правил, вона руйнує той ідеал, який створи
ли чоловіки. Саме тому багато жінок дозволяють собі 
«бути самими собою» лише за відсутності чоловіка. 
В свою чергу, жінка так само не знає свого чоловіка, 
їй здається, що вона знає його справжнє обличчя, 
оскільки бачить його в повсякденному житті, але для 
чоловіка найважливішим є його у ч а с т ь  у житті 
інших чоловіків. Відмовлятися розуміти його прагнен
ня виділитися — означає зневажливо ставитися до йо
го природних покликань. «Жінка виходить заміж за 
поета,— каже Еліза,— але, стаючи його дружиною, во
на помічає лише, що чоловік забуває спускати воду 
в туалеті» *. А втім, чоловік залишається поетом, а 
дружина, котра не цікавиться його творчістю, знає 
його гірше, ніж який-небудь далекий читач. Проте 
нерідко жінка нездатна співпрацювати з чоловіком, і 
в цьому немає її вини. їй бракує досвіду і культури, 
аби сприяти йому: їй не вдається злитися з ним у всіх 
його помислах, які для нього важать значно більше, 
ніж монотонна буденність. Лише в рідкісних випадках 
жінка стає справжньою подругою чоловіка, залюбки 
обговорює з ним його плани, дає поради, бере участь 
у його роботі. Проте вона даремно тішить себе ілюзія
ми, коли гадає, що може піднестися до власної твор
чості. Єдиним вільно діючим і відповідальним суб'єк
том лишається чоловік. їй потрібно, щоб вона кохала 
його, і в цьому її найголовніше служіння йому. В про
тивному разі неможливість користуватися плодами 
своєї праці призводить її до озлоблення. Слухаючись 
поради Бальзака, який казав, що, поводячись із жінкою 
мов з рабинею, треба переконувати, що вона — коро
лева, поширювати думки про те, який великий вплив 
мають на них дружини. Та в глибині душі самі ж 
чоловіки усвідомлюють фальшивість подібних тверд
жень. Жоржетта Ле Блан, котра вимагала, аби Метер- 
лінк поставив її ім'я поруч зі своїм на книжці, яку, на 
її думку, вони писали разом, стала жертвою такого 
обману. В передмові до спогадів цієї співачки Грасе 
відверто пояснив їй, що чоловіки, котрі щедро розда

1 Жуандо, «Нотатки чоловіка».
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ють супутницям свого життя звання співробітниць 
і натхненниць, вважають, що результати роботи нале
жать тільки їм. І в них є на це підстави. В будь-якій 
дії або творчості найважливішим є момент вибору, 
момент ухвали рішення. Роль жінки в цьому можна 
порівняти з роллю скляної кулі, за якою віщують 
ясновидиці: її легко замінити. За доказ може правити 
легкість, з якою чоловіки замінюють одну порадницю 
або співробітницю на іншу. Софія Толстая переписува
ла рукописи чоловіка, готувала їх до друку, згодом він 
доручив цю справу одній із своїх дочок. І тоді Софія 
збагнула, що, незважаючи на всю свою старанність, 
вона не стала незамінною для чоловіка. Тільки самос
тійна робота може забезпечити жінці справжню не
залежність к

По-різному складається подружнє життя. Але в по
всякденних буднях багатьох жінок можна знайти бага
то спільного. Вранці чоловік квапиться на работу, 
і дружина охоче проводжає його, передчуваючи ту 
мить, коли вона зостанеться вільною, не зобов'язаною 
будь-кому підкорятися хазяйкою дому. Потім і діти 
підуть до школи, жінка на весь день лишається сама 
або з немовлям, яке вовтузиться в колисці або в 
манежі і спілкування з яким надто обмежене. Насам
перед треба самій опорядитися, затим прибрати квар
тиру. Якщо в неї є служниця, то розпорядження і 
теревені з нею на кухні так само допомагають їй 
згаяти час. Якщо служниці немає, вона сама йде за 
покупками, обмінюється враженням щодо цін із сусід
ками або торгівцями. В тих випадках, коли чоловік 
і діти приходять обідати додому, жінці не вдається 
поспілкуватися з ними за столом. Вона має приготува
ти страви, подати їх на стіл, прибрати зі столу, одне 
слово, вона надто заклопотана. Та здебільшого вони не 
приходять. Хоч би як там було, всю тривалу другу 
половину дня вона відбуває на самотині. Йде з молод

1 Інколи між чоловіком і жінкою виникає справжнє співробіт
ництво, в якому вони обоє однаково незалежні. За приклад може 
прислужитися подружня пара Жоліо-Кюрі. В цих випадках жінка, 
котра володіє рівними з чоловіком знаннями, перестає бути просто 
дружиною для свого чоловіка, а їхні стосунки виходять за рамки 
родинних взаємин. Крім того, існують жінки, які користуються 
чоловіками ради досягнення власної мети, їхнє становище так само 
відрізняється од становища заміжніх жінок.
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шими дітьми в парк і, спостерігаючи за ними, плете, 
гаптує або сидить коло вікна і лагодить одяг. Її руки 
задіяні, а розум — ні, і вона відтворює в пам'яті що
денні клопоти або обмірковує плани на майбутнє, 
мріє, нудьгує. При цьому жодне її заняття не є само
достатнім. Її думки спрямовано до чоловіка або до 
дітей, для яких вона латає сорочки або готує їжу. Вона 
живе тільки заради них. А чи можна сказати, що вони 
вдячні їй? Поступово її нудьга переростає в нетерпін
ня, неспокійливе чекання повернення дітей та чолові
ка. Діти повертаються зі школи, вона цілує їх, розпи
тує, але їм треба робити уроки, а потім погратися, 
вони вислизають од неї, не можуть розвіяти її нудьгу. 
Більше того, вони раз у раз одержують погані оцінки, 
гублять речі, галасують, бешкетують, чубляться, за що 
їх доводиться часто сварити. Діти скоріше стомлюють 
матір, аніж заспокоюють. З тим більшим нетерпінням 
вона чекає на чоловіка. Що він робить? Чому ще не 
повернувся? Він працює, бачить світ, розмовляє з лю
дьми, про неї він і не згадує. Вона починає нервувати, 
їй чимраз більше здається, що вона даремно пожертву
вала своєю молодістю, він їй за це аніскілечки не 
завдячує. Чоловік, повертаючись додому, де на нього 
чекає усамітнена дружина, в глибині душі відчуває 
свою провину. Попервах, після весілля, він приносить 
їй квіти або маленькі подарунки, та незабаром цей 
ритуал втрачає для нього всякий сенс. Він уже більше 
нічого не приносить і не дуже поспішає додому, знаю
чи, що його зустрінуть, як завжди, не вельми ласкаво. 
Справді, жінка нерідко влаштовує сцени, аби помота
тися за нудний день, за тривале чекання, або щоб 
затамувати розчарування, оскільки, незважаючи на всі 
її сподівання, присутність чоловіка не розвіює її нудь
ги. Якщо ж дружина ні на що не скаржиться, розчару
вання зазнає чоловік. На роботі, ясна річ, він не 
розважається, повертається натомленим і потребує 
відпочинку, але разом з тим і збуджений. Звичайно, не 
дружина, яку він бачить день у день, не її набридле 
обличчя може відволікти його од буденних турбот. До 
того ж він відчуває, що дружині хотілося б поділити
ся з ним своїми тривогами, що вона сподівається на 
його допомогу, аби здолати нудьгу, відірватися од 
повсякчасних турбот. Через те присутність дружини 
не радує його, а пригнічує, заважає йому по-справж
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ньому розслабитися. Діти також не сприяють ні заспо
коєнню, ні відверненню од тривог. Вечеря і вечір 
минають в атмосфері ледь відчутного невдоволення. 
Чоловік і дружина читають, слухають радіо, знехотя 
перемовляються, і при цьому, незважаючи на гадану 
близькість, кожен з них почувається самотнім. Дружи
на, крім того, з тривожною надією — можливо, нареш
ті! — або з не меншим острахом — знову! — думає про 
ночі, що надходять. Засинає вона розчарованою, роз
дратованою, а вряди-годи — умиротвореною. І наступ
ного ранку вона охоче випроводжає чоловіка за поріг. 
Що бідніша жінка, тим більше в неї домашньої роботи, 
тим важча її доля. І навпаки, стає світлою, життєраді
сною, якщо їй приступні дозвілля й розваги. Але за 
всіх обставин схема для заміжньої жінки одна й та ж: 
нудьга, чекання, розчарування.

Звичайно, жінки здебільшого можуть сподіватися на 
декотре розмаїття 1 в житті, але далеко не всі з них 
можуть його спізнати. Особливо обтяжливі шлюбні 
пута в провінції. Жінці необхідно прилаштуватися до 
свого становища, бо уникнути його неможливо. В де
котрих жінок, як ми бачили, виникає перебільшене 
уявлення про власну значимість, і вони стають деспо
тичними матронами, мегерами. Іншим до вподоби роль 
жертви, вони стають страдницями, по-рабському слу
гуючи чоловікові і дітям, знаходячи в цьому мазохіст- 
ську втіху. Дехто з них не завжди зберігає самозакоха
ність, притаманну дівчатам. Ці останні потерпають 
також від того, що не можуть докласти своїх сил до 
якого-небудь діла. Через неможливість самореалізації 
вони змушені скніти, оскільки лишаються невизначе- 
ними їхні потенційні можливості: жінкам здається, що 
вони безмежні, і тому гадають, що їх недооцінюють. 
Вони із сумом милуються собою, зосереджуються на 
мріях, манірностях, хворобах, маніях, родинних сце
нах. Вони вигадують собі драми або занурюються 
в уявний світ. Саме до такого роду жінок слід віднести 
«усміхнену пані Бйоде» Ам'єлем. Вони несуть хрест 
одноманітного провінційного існування поруч із грубі- 
яном-чоловіком, не маючи можливості ні діяти, ні 
кохати їх, їм не дає спокою усвідомлення порожнечі, 
нікчемності цього життя. Щоб скрасити його, жінки

1 Див. сьомий розділ.
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занурюються в романтичні мрії, клопочуться квітами, 
якими вони оточують себе, туалетами, власною персо
ною. Чоловік же тільки заважає їхнім розвагам. 
І врешті-решт їх починає мучити бажання вбити його. 
Неприродна поведінка, за допомогою якої захищають
ся жінки, може призвести до збочень, а нав'язливі 
ідеї — навіть до злочину. Буває, що мотивом родинних 
злочинів є не стільки корисливість, скільки звичайна 
ненависть. Саме з цієї причини героїня Моріака Тереза 
Декейру отруїла свого чоловіка, те ж саме не так 
давно вчинила пані Лафарже. А нещодавно суд ви
правдав сорокалітню жінку, котра протягом двадцяти 
років терпіла нелюда-чоловіка, але одного прекрасно
го дня разом зі своїм дорослим сином без будь-яких 
вагань задушила його. Другої можливості покласти 
край нестерпному існуванню в родині у неї не було.

Якщо жінка тверезо оцінює своє справжнє станови
ще, її єдиним опертям може стати лише її гордість. 
Оскільки вона залежить від геть-чисто всіх, їй при
ступна тільки внутрішня, а отже, абстрактна воля. 
Вона відкидає узвичаєні принципи, розмірковує, задає 
запитання, і саме так їй вдається уникнути подружньо
го рабства. Та пихата стриманість і дотримання гасла 
«Терпіння та зваженість» — це тільки негативна пози
ція. Вона непохитна в своєму самозреченні та цинізмі, 
і їй не вистачає позитивного застосування зусиль. 
Доки жінка молода й палка, вона шукає будь-яких 
засобів, аби використати їх: допомагає людям, втішає, 
захищає, дарує, в неї безліч захоплень. Але вона 
картається тим, що жодна її справа не вимагає повної 
віддачі, що в її діяльності немає жодної мети. Нерідко 
знесилена гнітючою самотністю та марністю зусиль, 
вона врешті-решт зраджує собі самій і губить себе. 
Саме такою була доля пані де Шарр'єр. У присвяченій 
їй захоплюючій книжці 1 Жофруа Скотт так описує її: 
«Полум'яні риси на скам'янілому лиці». Проте зовсім 
не розум погасив у ній життєдайне полум'я, про яке 
Герменш казав, що воно могло б «зігріти серце немов
ляти». Чарівну красуню із Зюїлена погубило заміжжя. 
Вона перетворила свою покірливість у чесноту. Отже, 
правду кажучи, щоб знайти якесь інше розв'язання 
проблеми, знадобились би героїзм і геніальність. Ви

1 «Портрет Зеліди».
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няткові, високі якості не врятували її, і це є найпере
конливішим вироком інституту шлюбу з тих, які будь- 
коли існували.

Блискуча, освічена, розумна і палка панночка де 
Тюїль дивувала всю Європу. Вона відлякувала претен
дентів на свою руку: відмовила дванадцятьом, інші, 
серед яких, можливо, були й цілком гідні, не наважи
лися освідчитися. Єдиним чоловіком, котрий її ціка
вив, був Ерменш, але не могло бути й мови, щоб вона 
одружилася з ним. Вона листувалася з ним протягом 
дванадцяти років. Однак ні ця дружба, ні навчання не 
могли принести їй цілковитого вдоволення. «Цнотлива 
й стражденна — це плеоназм»,— казала вона. Підпо
рядковане суворим правилам життя в Зюїлені було 
нестерпним, їй хотілося стати жінкою, здобути волю. 
Коли їй сповнилося тридцять років, вона побралася 
з паном де Шарр'єром. Вона вважала, що він «шляхет
ний душею» і «пройнятий духом справедливості», ви
соко цінуючи його за це. Спершу вона хотіла зробити 
з нього «найніжнішого коханого чоловіка у світі», 
згодом, як розповідав Бенжамен Констан, «вона змуси
ла його пережити немало болісних хвилин, бажаючи 
домогтися від нього почуття, рівного тому, яке зазна
вала сама», та їй не вдалося розбурхати його розмірену 
незворушність. Перебуваючи в Коломб'є в оточенні 
порядного, але нудного чоловіка, свекра, що здитинів, 
несимпатичних зовиць, пані де Шарр'єр почала нудьгу
вати. їй не припало до вподоби зашкарубле провінцій
не товариство Нефшателя. Аби змарнувати час, вона 
прала вдень білизну, а вечорами грала в «Комет». На 
коротку мить її буття осяяв роман з молодим чолові
ком, після якого вона ще дошкульніше почала відчува
ти самоту. «Сприйнявши нудьгу за натхнення», вона 
написала чотири романи про звичаї Нефшателя, після 
чого коло її друзів ще більше звузилося. В одному із 
своїх творів вона змалювала довге й нещасне подруж
нє життя рухливої, чулої жінки з добрим, але холод
ним і нечулим чоловіком. Заміжжя уявлялося їй ни
зкою непорозумінь, розчарувань і дрібних образ. Ясна 
річ, сама вона була нещасливою. Вона занедужала, 
видужала — і довга самотність удвох, у яку перетвори
лося її життя, тривало. «Сіре одноманітне життя в 
Коломб'є і м'яко-осудлива поведінка її слухняного 
чоловіка створювали, запевне, навколо неї таку по
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рожнечу, яку неможливо було заповнити жодною ді
яльністю»,— пише її біограф. Саме в той час вона 
познайомилася з Бенжаменом Констаном, котрий про
тягом восьми років був предметом її палких почуттів. 
Та після того, коли вона розлучилася з ним, не бажаю
чи ділити його з пані де Сталь, її серце запеклося 
гіркотою. Одного разу вона написала йому: «Життя 
в Коломб'є було нестерпним, і мене завжди охоплював 
розпач, коли доводилося повертатися туди. Та настав 
день, коли я більше не захотіла полишати дім і приму
сила себе змиритися з цим життям». Протягом п'ятна
дцяти років вона не виїздила з міста і не виходила зі 
свого саду. В такий спосіб вона виконувала заповідь 
правила стоїків: намагатися перемогти не долю, а 
власну душу. Вона була бранкою, і єдиною доступною 
їй формою свободи був вибір в'язниці. «До присутнос
ті пана де Шарр'єра вона ставилася так само, як до 
навколишніх Альп»,— пише Скотт. Однак вона мала 
гострий розум і, безумовно, розуміла, що в цій покорі 
не було нічого, крім самообману. Вона стала такою 
відлюдною і суворою, в ній відчувався такий розпач, 
що на неї було страшно дивитися. Жінка запрошувала 
до свого дому емігрантів, яких було багато в Нефшате- 
лі, підтримувала їх, оберігала і спрямовувала. Вона 
писала елегантні, пройняті розчаруванням романи, які 
перекладав* німецький філософ Хюбер, котрий жив 
у злигоднях. Вона стала порадницею в гурті молодих 
жінок, зі своєю улюбленицею Генрієттою вивчала фі
лософію Локка. їй подобалося грати роль добродійниці 
селян з довкілля. Вона дедалі впертіше уникала това
риства Нефшателя, чимраз більше замикалася в гордій 
самотині. Пані де Шарр'єр «прагнула лише одного: 
створити собі одноманітне життя і терпіти його. Навіть 
у її добрих вчинках відчувалися нотки, що страхали, 
бо вона здійснювала їх з моторошною байдужістю... 
Присутнім здавалося, що це не людина, а тінь, яка 
сновигає порожньою кімнатою» 1. Лише в окремих 
випадках, наприклад, коли вона приймала гостей, в ній 
пробуджувалися життєві сили. Та «роки проминали 
безплідно, пані та пан Шарр'єри старіли поруч, відо
кремлені одне від одного цілим всесвітом, і багато 
гостей з полегшенням зітхали, виходячи з дому, бо їм

1 Г. Скотт.
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здавалося, що вони вихопилися з мороку могили... 
Годинник відмірював час, пан де Шарр'єр клопотався 
внизу своєю математикою, із повітки долинали розмі
рені удари ціпків... Життя тривало, хоча ціпок непоро
зуміння повибивав з нього зерно сенсу... Воно було 
сповнене жалюгідними подіями, відчайдушними спро
бами заповнити порожнечу дня. Ось до чого дійшла 
Зеліда, котра ненавиділа все дріб'язкове».

Хтось, напевне, скаже, що життя пана де Шарр'єра 
було таке ж похмуре, як і життя його дружини. Але 
воно цілком задовольняло його, очевидно, відповідаю
чи його пересічній натурі. Уявімо собі чоловіка, якому 
притаманні такі ж  виняткові таланти, як Красуні із 
Зюїлена. Цілком очевидно, що він не животів би в 
марнотній самотності Коломб'є. Він здобув би собі 
місце під сонцем, не сидів би склавши руки, розгор
нув би боротьбу, діяв, жив. Скільки жінок, занурив
шись у родинне життя, були, за словами Стендаля, 
«втрачені для людства»! Кажуть, що шлюб принижує 
чоловіка, і нерідко це справді так, але він майже 
завжди губить жінку. Це визнає навіть такий захисник 
шлюбу, як Марсель Прево.

«Скільки разів, зустрічаючи молоду жінку, яку я 
знав ще дівчиною, через кілька місяців чи років після 
весілля, я дивувався жалюгідній поведінці і марності її 
життя».

Майже такі ж слова подибуємо і в записнику Софії 
Толстої через півроку після весілля:

«Моє існування — це смерть, наскільки воно жалю
гідне. Тим часом як він живе повноцінним життям, 
внутрішнім життям таланту і безсмертя» (23 грудня 
1863 p.).

Через кілька місяців у неї вихоплюється ще одне 
нарікання:

«9 травня 1863 р. Не можна вдовольнятися лише 
тим, щоб сидіти з голкою або за фортепіано, і до 
того ж с а м о т н ь о ю ,  зовсім самотньою, і придуму
вати, або просто пересвідчуватися, що чоловік не ко
хає і що тепер сиди уярмлена?»

А через одинадцять років вона занотовує слова, під 
якими й тепер немало жінок ладні підписатися:

«12 жовтня 1875 р. Занадто усамітнене сільське жит
тя стає врешті-решт нестерпним. Повна апатія, байду
жість до всього, нині, завтра, тижні, місяці, роки — все
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те ж і те ж. Прокинешся вранці і не встаєш. Що мене 
підіймає, що чекає на мене? Я знаю, прийде кухар, 
потім нянька бідкатиметься, що люди незадоволені 
стравами і що забракло цукру, треба послати, потім я 
з болем у правому плечі сяду мовчки вишивати діроч
ки, потім навчання граматикою і гамами, що я роблю 
хоча й залюбки, але із сумним усвідомленням, що 
роблю невправно, не так, як хотілося б. Потім увечері 
те ж саме вишивання дірочок і одвічне, ненависне для 
мене розкладання пасьянсів в тітоньки з Льовою».

На це ж саме скаржиться і пані Прудон* «У тебе 
є ідеї,— казала вона чоловікові.— А в мене, коли ти на 
роботі, а діти в школі, нічого немає».

Часто в перші роки подружнього життя жінка пле
кає ілюзії, намагається будь-що захоплюватися чолові
ком, безмежно кохати його, навіює собі, що чоловік 
і діти не можуть без неї жити. Згодом проступають 
справжні почуття: вона помічає, що чоловік любісінь
ко міг би обійтися без неї, що діти з плином часу 
віддаляються од неї, розуміє, що і чоловік, і діти в тій 
чи іншій мірі невдячні. Домашнє вогнище більше не 
охороняє її від марнотності, виявляється, що вона 
самотня і нікому не потрібна. При цьому не знаходить 
жодного застосування своїм силам. Надійним опертям 
можуть прислужитися прихильності та звички, але 
вони не здатні порятувати її. Всі щирі письменниці 
пишуть про журбу, в яку занурюється душа «три
дцятилітньої жінки». Це почуття зазнають героїні Кат- 
рін Мансфільд, Дороті Паркер, Вірджинії Вульф, Се- 
сіль Соваж, котра на початку своєї письменницької 
кар'єри життєрадісно оспівувала шлюб і материнство, 
згодом обережно натякала на бідування жінок. Пока
зово, що при порівнянні кількості самовбивств, які 
вчиняли незаміжні й заміжні жінки, виявляється, що 
від двадцяти до тридцяти років (особливо від двадцяти 
п'яти до тридцяти) ці останні надійно захищені від осо
руги до життя. Щодалі, то ситуація змінюється. «Сто
совно заміжжя,— пише Хальбвакс,— то і в провінції, 
і в Парижі воно захищає жінок головним чином до 
тридцятилітнього віку, а пізніше його роль падає» К

«Причини самогубств». Наведене зауваження стосується 
Франції та Швейцарії, але не поширюється ні на Угорщину, ні на 
Ольденбург.
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Драма заміжжя полягає в тому, що воно не прино
сить жінці очікуваного щастя (адже щастя не може 
бути гарантовано), що воно нівечить жінку, прирікає її 
на одноманітність і зашкарублість. Перші двадцять 
років життя жінки рясніють подіями: вона переживає 
появу менструального циклу, статеве дозрівання, 
одруження, материнство, відкриття світу і своє місце 
в ньому. Уже в двадцять років вона стає хазяйкою 
дому, пов'язує свою долю з долею чоловіка, народжує 
дитину і несподівано виявляє, що цим вичерпуються 
всі етапні події її життя. Справжня діяльність і пра
ця — це талан чоловіків, у жінки ж  є лише заняття, які 
часом знесилюють її, але ніколи не дають втіхи. їй 
всіляко розхвалювали й охоче розтлумачували такі 
поняття, як самозречення і відданість, але нерідко 
вона не бачить жодного сенсу в необхідності віддавати 
всі свої сили «піклуванню двома надто посередніми 
особистостями до їхньої смерті». Немає нічого пре
краснішого за самозабуття, але ж треба знати, кому 
і ради чого приноситься жертва. Та найгірше те, що 
саму відданість жінки розцінюють як нав'язливість. 
Чоловік убачає в цьому тиранію, від якої намагається 
звільнитися. І це незважаючи на те, що саме чоловік 
накидає жінці відданість як вище і єдине виправдання 
її існування. Беручи шлюб, чоловік вимагає, аби жінка 
віддалася йому до останку, хоча сам при цьому не бере 
на себе жодних зобов'язань. Звичайно, в словах Софії 
Толстої: «Я ж и в у  н и м  і р а д и  н ь о г о  і в и м а 
г а ю  т о г о  ж д л я  с е б е »  —є щось обурливе. Але 
ж Толстой справді вимагав, щоб вона жила лише ради 
нього і ним, а така позиція може бути виправдана 
тільки взаємністю. Дуалізм чоловіка прирікає жінку 
на нещастя, котре, якщо вірити його скаргам, перетво
рює в жертву і його самого. Він хоче, щоб у ліжку 
вона була водночас палка й холодна, точно так само, 
вимагаючи од неї повної віддачі, він бажає, щоб вона 
була необтяжливою. Жінка повинна зміцнити його 
становище в світі, але не обмежувати його свободи, 
забезпечувати розмірений плин щоденного життя, але 
не набридати йому, бути постійно поруч з ним, але не 
докучати. Він хоче мати її в своєму цілковитому 
розпорядженні, але не належати їй, жити в родині, але 
почуватися окремішно. Отже, відколи чоловік вступає 
в шлюб, він починає обдурювати жінку. З роками вона
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дедалі більше усвідомлює обман. Те, що Д. Г. Лоуренс 
каже про статеву любов, можна вжити до будь-якого 
виду кохання: якщо об'єднуючись дві людини праг
нуть доповнити одне одного, то їхній шлюб прирече
ний на невдачу, оскільки за своєю суттю нівечить 
особистість кожного з них. Шлюб має бути поєднан
ням двох незалежних осіб, а не тихим притулком, 
втечею від дійсності або чудодійним лікувальним засо
бом. Нора ', котра вважає, що, перш ніж стати дружи
ною і матір'ю, їй потрібно стати особистістю, добре 
розуміє це. Родинна пара не повинна сприймати себе 
ні як товариство, ні як замкнений осередок, кожен 
з його членів, будучи індивідуумом, має бути також 
членом якогось товариства, де міг би вільно розвивати
ся, спираючись лише на власні сили. Тільки в цьому 
разі він зможе зав'язати безкорисливі стосунки з ін
шим індивідуумом, також членом якого-небудь колек
тиву, стосунки, підвалиною яких стане взаєморозумін
ня двох вільних особистостей.

Існування подібних гармонійних пар — не утопія. 
Інколи такі стосунки подибуються в родинному житті, 
але здебільшого за його межами. Декотрі люди, 
пов'язані палкою статевою любов'ю, лишаються віль
ними в дружніх прихильностях і заняттях, інших 
пов'язує дружба, що не обмежує їхню сексуальну 
свободу. Зрідка зустрічаються пари, пов’язані і кохан
ням, і дружбою, але не вважають свої стосунки за 
єдиний зміст життя. Стосунки між чоловіком і жінкою 
надзвичайно різноманітні. Завдяки дружбі, вдоволен
ню, довірі, ніжності, взаєморозумінню, коханню вони 
можуть стати одним з найжиттєдайніших джерел щас
тя, заможності і сили, доступних для людської істоти. 
Всупереч твердженням Бональд, Комт і Толстої, за 
невдалі шлюби відповідальність несуть не люди, сам 
цей інститут є хибним. Розмови про те, що чоловік 
і жінка, котрим навіть не було дозволено вільно зроби
ти свій вибір, повинні цілком вдовольняти одне одного 
протягом всього свого життя, огидні і неминуче при
зводять до лицемірства, брехні, ворожості і нещастя.

Традиційна форма шлюбу поступово змінюється, але 
й дотепер він лишається формою гноблення, котра, 
хоч і по-різному, зачіпає їх обох. З погляду прав, які

1 Г. Ібсен, «Ляльковий дім».
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в принципі їм надано, вони майже рівні, порівняно 
з минулим навіть вільніші у виборі, їм набагато легше 
розлучитися. Особливо це характерно щодо Америки, 
де розлучення — найзвичайніша річ. Подружжя біль
ше пасують одне одному за віком і за рівнем культури, 
чоловіки без великого спротиву визнають за дружина
ми незалежність. Інколи чоловік і жінка розподіляють 
порівну між собою турботи по господарству, вони 
разом розважаються, віддаються захопленню туриз
мом, велосипедним спортом, веслуванням тощо. Дру
жина вже не проводить дні в чеканні чоловіка, вона 
захоплюється спортом у різних товариствах і клубах, 
у неї є заняття поза домом. Інколи вона клопочеться 
якоюсь незначною роботою і заробляє якусь дещицю 
грошей. Виникає враження, що в молодих родинах 
подружжя абсолютно рівні між собою. Однак доти, 
поки відповідальність за матеріальне забезпечення ро
дини покладено тільки на чоловіка, це враження оман
ливе. Місце постійного проживання обирає чоловік, 
виходячи з вимог своїх професійних занять, дружи
на ж змушена їхати з чоловіком з провінції до Пари
жа, з Парижа до провінції, колонії, за кордон. Рівень 
життя родини визначають за рівнем заробітку чолові
ка, відповідно до його роботи створюють розпорядок 
дня, розподіляються справи протягом тижня і року. 
Друзів та знайомих родини здебільшого добирають 
з людей, з якими чоловік пов'язаний за фахом. Оскіль
ки чоловік активніший член товариства, ніж дружина, 
саме він визначає інтелектуальні, політичні та мораль
ні світогляди родини. Для жінки, нездатної заробляти 
собі на життя, розлучення лишається тільки абстракт
ною можливістю. Адже якщо в Америці аліменти, які 
виплачує чоловік в разі розлучення, становлять значну 
частину його заробітку, то у Франції доля розлученої 
жінки, сама вона чи з дітьми, просто жалюгідна: вона 
одержує сміховинну суму. Однак глибинна нерівність 
чоловіка та жінки полягає в тому, що чоловік реалізує 
себе як особистість у діяльності і праці, тим часом як 
для жінки-дружини свобода не має жодного видимого 
втілення. Так, становище молодих американок можна 
порівняти зі становищем емансипованих римлянок 
епохи занепаду. Відомо, що в останніх був вибір між 
двома життєвими шляхами: одні лишалися вірними 
способу життя своїх бабусь, а інші проживали життя
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в марноті марнот. Багато американок також лишають
ся «охоронницями домашнього вогнища», тобто дотри
муються традицій; решта ж здебільшого марнують 
сили і час. У Франції, навіть якщо чоловік ладен 
у всьому допомагати своїй дружині, як тільки вона 
стає матір'ю, на неї звалюються безліч турбот, не 
менш стомливих, ніж турботи жінок минулих часів.

Дедалі більше починають стверджувати, що в сучас
них родинах (особливо в США) чоловіки уярмлені 
жінками. Такі поголоси не нові. Починаючи з давніх 
грюків, чоловіки скаржаться на тиранію жінок гатунку' 
Ксантипи. Але правда й те, що жінки починають 
втручатися в сферу чоловічих занять, до яких раніше 
для них був закритий доступ. Я знаю, наприклад, 
жінок, котрі одружилися зі студентами і затято бо
рються за успіхи своїх чоловіків. Вони встановлюють 
для своїх чоловіків розпорядок дня і розклад роботи, 
наглядають за їхнім навчанням, позбавляють їх роз
ваг — хіба що не зачиняють їх під ключ. Правда також 
і те, що сьогодні чоловік менше, ніж раніше, захище
ний від жіночого деспотизму, оскільки він у принципі 
визнає права жінки і розуміє, що вона може реалізува
ти їх лише за його посередництвом. Йому доводиться 
компенсувати вимушене безсилля і бездіяльність ж і
нок, приносячи в жертву самого себе. Щоб у їхньому 
шлюбі існувала хоча б видима рівність, він повинен 
більше віддавати, оскільки більшим володіє. Вона саме 
тому й вимагає, і бере, й одержує, бо з них двох вона 
бідніша. Суперечливість стосунків хазяїна і раба зна
ходить тут своє найконкретніше втілення: пригнічую
чи, чоловік сам стає жертвою гноблення. Чоловіка 
сковує саме його верховенство. Гроші заробляє він 
сам-один, і жінка вимагає їх від нього, фаховою діяль
ністю теж займається він, і жінка домагається, аби він 
досяг у ній успіху, здатність до розвитку втілюється 
в ньому самому, і жінка намагається вкрасти її в 
нього, присвоюючи його плани на майбутнє, його успі
хи. І, навпаки, жіноча тиранія є виявом її залежності. 
Вона знає, що розквіт родинної пари, її майбутнє, її 
щастя і сенс її існування залежать від іншої людини. 
І якщо вона так шалено прагне підкорити цю людину 
своїй волі, то це тому, що на неї дивляться як на його 
власність. Свою слабкість вона перетворює у зброю, 
але те, що вона слабка,— беззаперечний факт. У ро-
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динному житті чоловік зазнає дріб'язкових і дратівли
вих утисків, а жінка — гноблення, яке стриножує її, 
сковує її волю. Буває, що дружина, котра з нудьги 
годинами тримає при собі чоловіка, знущається з ньо
го, тяжить над ним. Отож урешті-решт йому набагато 
легше обходитися без неї, ніж їй без нього. Якщо він 
полишить її, то життя повернеться до неї гострим 
боком. Велика різниця між ними полягає в тому, що 
жінка в душі відчуває себе залежною, вона зостається 
рабинею навіть у тому разі, коли з вигляду поводиться 
зовсім вільно. Чоловік же почувається вільним внутрі
шньо, його залежність суто зовнішня. Його враження, 
що він буцімто є жертвою, пояснюється лише тим, що 
його обов'язки очевидніші, ніж у дружини. Дружина 
живе за його рахунок, тобто веде паразитуючий спосіб 
життя. Але ж  нахлібник і беззаперечний пан — це 
далеко не одне й те ж  саме. Насправді так само, як 
з біологічного погляду самець і самка страждають не 
одне від одного, а обоє є жертвами виду, подружжя 
страждають від гніту не ними створеного закладу. 
Коли стверджують, що м у ж ч и н и  утискують 
ж і н о к ,  чоловік обурюється: адже він сам почуваєть
ся пригнобленим. Та правда полягає в тому, що саме 
правила, придумані чоловіками і суспільством, створе
ні ними і в їхніх інтересах, поставили жінку в таке 
становище, яке в теперішній час стало причиною 
страждань і жінок, і чоловіків.

У їхніх спільних інтересах варто було б запровадити 
такі правила, завдяки яким шлюб перестав би бути 
«кар'єрою» для жінки. У міркуваннях чоловіків, котрі 
виступають проти розширення жіночих прав, мотиву
ючи це тим, що «жінки й так надто надокучливі», 
бракує логіки. Саме тому, що, беручи шлюб, жінки 
перетворюються в «пожирачів чоловіків», «п'явок» і 
«фурій», необхідно змінити інститут шлюбу, а отже, 
і становище жінки. Жінка, мовляв, важкий тягар для 
чоловіків через те, що їй не дозволяють розраховувати 
на свої власні сили. Звільнивши її, тобто давши їй 
можливість щось робити в цьому світі, чоловік і сам 
здобуває волю.

Декотрі молоді жінки вже намагаються завоювати 
позитивну роль, але далеко не всі вони здатні довгий 
час вперто навчатися або займатися якоюсь професій
ною діяльністю. Здебільшого вони розуміють, що їм
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доведеться пожертвувати своєю роботою задля 
кар'єри чоловіка. їхні заробітки надто мізерні, аби 
впливати на бюджет родини. Багато з них роблять 
лише боязкі спроби зайнятися фаховою діяльністю, 
тим паче, що вона не звільняє їх від подружнього 
рабства. Ті жінки, котрі володіють якимось поважним 
фахом, не мають рівних з чоловіками соціальних пере
ваг. Так, жінки адвокатів мають право на одержання 
пенсії в разі смерті чоловіка, а, скажімо, чоловікам 
дружин-адвокатів у такому праві відмовлено. Інакше 
кажучи, не визнають, що працююча жінка здатна’ 
утримувати родину, як це роблять чоловіки. Є жінки, 
котрі завдяки своєму фахові здобувають справжню 
незалежність, але для багатьох заміжніх жінок робота 
«поза домом» є лише додатковим тягарем. Крім того, 
з народженням дитини жінка здебільшого змушена 
обмежитися роллю домогосподарки. В сучасному світі 
надто важко сполучати роботу з материнством. За 
традицією вважають, що саме народження дитини при
носить жінці реальну незалежність і вивільняє її від 
пошуків якоїсь іншої мети в житті. Не заміжжя, а 
материнство перетворюють її в повноцінну особис
тість, дитина — це її щастя, виправдання її існування. 
Стаючи матір'ю, вона цілком реалізує і свої соціальні 
можливості, і можливості своєї статі. Саме в на
родженні дітей — зміст і мета інституту шлюбу. Отож 
розглянемо цей найвищий етап розвитку жінки.

Другий розділ 

МАТИ

Саме в материнстві жінка цілком реалізується фізіо
логічно, це її покликання «від природи»: адже весь її 
організм настроєний на продовження роду. До цього 
вже йшлося про те, що людське суспільство ніколи не 
віддавало себе в полон природи. Зокрема, ось уже 
майже століття функція відтворювача більше не дик
тується біологічною випадковістю, а скоріше контро
люється примхами. В декотрих країнах офіційно 
вжито певних заходів щодо «контролю за дітона
родженням». У тих же націях, котрі перебувають під 
відчутним впливом католицизму, до згаданих заходів
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вдаються таємно: або чоловік не завершує статевий 
акт, або жінка одразу ж після акту кохання вдається 
до заходів, здатних видалити всі сперматозоїди, що 
потрапили до неї. З цієї причини між коханцями і між 
подружжям виникають конфлікти, свари: чоловік по
стійно роздратований через те, що повинен весь час 
контролювати своє вдоволення, жінку ж пригнічує 
необхідність термінового промивання статевих орга
нів. Внаслідок чого чоловік ремствує на жінку за її 
плодючість, а вона страхається тих паростків життя, 
які він може влити в неї. Отож обоє бувають пригніче
ні, коли, незважаючи на всі вжиті заходи, жінка «по
падається». Особливо часто це трапляється в тих 
країнах, де недосконалі протизаплідні засоби. І в цьо
му разі антифюзис набирає дуже серйозної форми — 
аборту. Його, до речі, також заборонено в тих країнах, 
де передбачено заходи щодо «контролю за дітона
родженням», до нього вдаються не вельми часто. 
У Франції ж багато жінок змушені робити цю опера
цію, зокрема ті з них, хто веде активне статеве життя.

У буржуазному суспільстві ця тема наскрізь просяк
нута лицемірством: аборт — це огидний злочин, і каза
ти про це навіть натяками — непристойно. Коли пись
менник зображує радощі й муки породіллі — це чудо
во, а коли пише про жінку, котра вдалася до аборту, 
його одразу ж  звинувачують у тому, що він порпається 
в бруді, що показує людство в непринадному вигляді. 
А між тим у Франції роблять стільки ж абортів, 
скільки з'являється на світ дітей. Це явище набуло 
такого поширення, що його варто розглядати як одну 
з нормальних небезпек, на які наражається жінка 
внаслідок свого становища. Існуючий кодекс намага
ється тлумачити аборт як злочин і таким чином мовби 
вимагає, аби цю делікатну операцію робили таємно. 
Аж ніяк не переконує і скидається на безглуздя аргу
ментація, за якою буцімто неможливо легалізувати 
аборт, оскільки, мовляв, це небезпечне втручання в 
організм. Але ж чесні лікарі устами лікаря Магнуса 
Гіршфельда стверджують: «Аборт, зроблений рукою 
справжнього фахівця в лікарні з використанням необ
хідних запобіжних заходів, не таїть жодної серйозної 
небезпеки, всупереч тому, що твердить закон». Навпа
ки, жінки неабияк ризикують саме тому, що аборт не 
легалізовано. Недостатня компетентність жінок, котрі
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незаконно роблять аборти, умови, в яких здійснюють 
операцію,— все це спричинює безліч прикрих випад
ків, а інколи навіть загибель. А небажане материнство 
може стати причиною з’яви на світ хирлявих дітей, 
яких батьки неспроможні прогодувати і які нерідко 
опиняються в дитячих притулках або несуть тяжкий 
хрест дітей-сиріт. Відзначимо також, що суспільство, 
яке так затято захищає права ембріона, не виявляє 
жодної зацікавленості до долі народжених дітей. За
мість того, щоб переслідувати жінок за аборти, було б 
краще докласти цих зусиль для реформування такої 
зганьбленої організації, як Дитячий притулок. На волі 
розгулюють відповідальні за те, що діти в притулках 
перебувають у руках справжніх мучителів. Суспільст
во заплющує очі на жахливу тиранію в дитячих вихов
них будинках або в родинах, у яких батьки або близькі 
поводяться мов кати. І якщо жінці відмовляють у праві 
на плід, який вона виношує, то чому тоді вважають, 
що дитина належить тільки своїм батькам. Протягом 
лише тижня ми дізнаємося, що якийсь хірург, звинува
чений у підпільних абортах, покінчив життя самогуб
ством, а якийсь батько, котрий мало не до смерті 
побив свого сина, дістав всього-на-всього три місяці 
у м о в н о .  Зовсім недавно через кепський догляд 
батька від крупозного запалення помер хлопчик, а 
одна жінка відмовилася викликати лікаря до своєї 
тяжкохворої дочки, пояснивши це своїм цілковитим 
підкоренням волі Божій,— на цвинтарі діти закидали її 
камінням. Декотрі журналісти виступили на сторінках 
преси з обуренням з цього приводу, а ряд цілком 
порядних людей, навпаки, публічно заявили, що діти 
належать батькам і що будь-яке втручання зі сторони 
неприйнятне. Газета «Се суар» пише: «Сьогодні налі
чується мільйон дітей у небезпеці», а в «Франс суар» 
читаємо: «Півмільйону дітей загрожує загибель, вони 
страждають або фізично, або морально». Жінку 
Північної Африки позбавили можливості робити 
аборт; з десятьох дітей, народжених нею, помирає 
сім-вісім, і це ні в кого не викликає тривоги: адже 
тяжка і безглузда вагітність заглушує почуття мате
ринства. Якщо це морально, то як ставитися до такої 
моральності? До цього слід додати, що саме ті, хто 
найбільше переймається життям ембріона, виявляють
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запопадливу готовність, коли йдеться про відправлен
ня молодих людей на війну, по суті, на смерть.

Практичні докази, що їх висувають проти легального 
аборту,— безпідставні. Що ж до моральних причин, то 
їх легко віднайти в давній католицькій аргументації: 
зародок має душу, коли від нього звільняються до 
народження, він лишається нехрещеним, для нього 
зачинені ворота раю. Дивовижно, але церква дозволяє 
знищувати вже сформованих людей: на війні або за 
присудом смертної кари. А ось до плоду в утробі 
церква виявляє неабияке людинолюбство. Зародок не- 
хрещений, а священні війни проти невірних, адже 
невірні теж нехрещені, знищення їх відверто заохочу
вали. Далеко не всі жертви інквізиції заслуговували на 
Божу милість, так само як і злочинці, засуджені на 
гільйотину, і солдати, що помирають на бранному 
полі. У всіх цих випадках церква покладається на 
Божу милість, вона погоджується з тим, що людина 
лише інструмент в її руках і доля її душі вирішується 
на межі між церквою і Богом. Навіщо ж у такому разі 
забороняти Богові приймати на небеса душу зародка? 
Якби церковний собор ухвалив таке рішення, Бог про
тестував би не більше, ніж у той час, коли індіанців 
знищували з релігійних міркувань. Насправді ми тут 
стикаємося з давньою абсурдною традицією, котра не 
має нічого спільного з мораллю. Слід також зважати 
на чоловічий садизм, про який у мене вже була нагода 
розповісти. Яскравим прикладом сказаного може слу
гувати написана 1943 року книжка лікаря Роя про 
Петена: це пам'ятник несумлінності. Автор книжки 
по-батьківському наполягає на небезпеці аборту, а 
кесарів розтин вважає... найгігієнічнішою операцією. 
Він хоче, щоб аборт розглядали як злочин, а не як 
вчинок, агітує за заборону аборту навіть з терапевтич
ною метою, тобто коли вагітність загрожує здоров'ю 
або життю майбутньої матері: аморально робити вибір 
між одним і другим життям, проголошує він і, спира
ючись на цей аргумент, радить принести в жертву 
матір. Він доводить, що зародок не належить матері, 
що це автономна істота. Проте ті ж  так звані «добро
дійні» лікарі, звеличуючи материнство, стверджують, 
що плід складає одне ціле з тілом матері, що це не 
паразит, котрий живиться за її рахунок. Ми пересвід
чуємося, наскільки живучий антифемінізм, спостеріга
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ючи, з якою затятістю декотрі чоловіки відмовляють 
жінці у всьому, що сприяло б її вивільненню. Але ж 
закон, що прирікає на смерть, на безплідність, на 
хворобу велику кількість молодих жінок, аж ніяк не 
сприяє збільшенню народжуваності. В одному по
годжуються прибічники і вороги легального аборту — 
переслідування жінок за це зазнало цілковитого кра
ху. Згідно з даними, наведеними професорами Долері, 
Балтазаром, Лакассанем, у Франції до 1933 року налі
чували п'ятсот тисяч абортів на рік, а вже через п'ять 
років, за статистикою 1938 року (дані лікаря Роя), вони- 
сягли мільйона; 1941 року лікар Обертін з Бордо пові
домляє, що ця кількість коливається від восьмисот 
тисяч до мільйона. Остання цифра, певно, найближча 
до правди. В одній із статей газети «Комба» за бере
зень 1948 року лікар Депла пише:

«Аборт став звичним явищем... Переслідування за 
нього практично провалилося. В департаменті Сени 
в результаті 1300 розслідувань, здійснених 1943 ро
ку,—360 жінок заарештовано, 513 засуджено до ув'яз
нення строком від одного до п'яти років,— усе це не 
так багато порівняно зі згаданими 15 00Û абортами 
в межах департаменту. На його території пред'явлено 
10 000 позовів».

І далі він додає:
«Аборт, котрий вважають криміналом, у всіх про

шарках нашого наскрізь просякнутого лицемірством 
суспільства розглядають так само, як протизаплідні 
засоби. Дві третини абортованих жінок — заміжні... 
Можна сказати, що у Франції приблизно стільки абор
тів, скільки і новонароджених».

Цю операцію нерідко роблять у жахливих умовах, 
і з цієї причини буває чимало випадків, коли жінки 
гинуть від абортів.

«У Паризький інститут судово-медичної експертизи 
щотижня доставляють два трупи жінок — жертв абор
ту. В багатьох випадках аборт провокує певні захво
рювання».

Доводилося чути, що аборт—«класовий злочин», 
і це в значній мірі правда. Протизаплідні засоби наба
гато поширеніші в буржуазному середовищі. Наявність 
ванної, умивальних кімнат полегшує їхнє застосуван
ня; інші умови у робітників і селян, інколи позбавле
них навіть водогону. Дівчата з буржуазного середови
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ща обережніші, а коли в них з'являється родина, то 
дитина — не такий уже й важкий тягар, адже здебіль
шого до аборту спричинюються бідність, житлові 
труднощі, необхідність жінці працювати поза домом. 
Можна сказати, що здебільшого, народивши двох 
дітей, подружжя вирішує цим і обмежитися. Отже, 
в одній особі жінка-грішниця, яка дозволила собі зро
бити аборт, і чудова матір, яка плекає двох білявень
ких янголят. У документі, опублікованому в «Тан мо
дерн» у жовтні 1945 року під назвою «Спільна палата», 
пані Женев'єва Сарро описує лікарняну палату, в якій 
вона перебувала певний час і в якій лежали здебільшо
го після вишкрібання: у п'ятнадцяти з вісімнадцяти 
був викидень, причому в половини — спровокований. 
На ліжку № 9 лежала дружина вантажника Централь
ного ринку. Від двох шлюбів вона народила десятеро 
дітей, з яких живими лишилося тільки троє. І в неї сім 
викиднів, з них п'ять штучно спровокованих. Вона 
охоче користувалася технікою «металевого прутика» 
і залюбки обмінювалася досвідом. З цією ж метою 
пила різні таблетки, назви яких повідомила своїм сусі
дкам по палаті. На ліжку № 16— дівчинка шістнадця
ти років, заміжня, вона зробила аборт і після цього 
потерпала від сальпінгіту. Під № 7— тридцятип'ятиліт- 
ня жінка, вона розповідала: «Ось уже двадцять років 
як я одружена. Я ніколи його не кохала, але двадцять 
років поводилася пристойно. А три місяці тому в мене 
з'явився коханець. Лише раз ми з ним мали сексуальні 
стосунки у готельному номері. І я завагітніла... Тре
ба ж було отак статися? Я покинула його. Ніхто не 
знає про це, ні мій чоловік, ні... він. Тепер усе, годі: 
вже ніколи не дозволю собі нічого подібного. А який 
біль! Та й грошей на це треба чимало... Ні, ні, інше: 
це... самолюбство, розумієте». А на 14-му ліжку лежа
ла жінка, котра за п'ять років народила п'ятьох: у 
сорок років мала вигляд вичавленої цитрини. І всі 
вони разом ставилися до всього того, що відбулося, 
з покірністю, продиктованою відчаєм. «Жінку створе
но для страждань»,— з гіркотою констатували вони.

Тяжкість випробувань, котрі випали на долю жінки, 
залежить від її життєвих умов. Заміжня жінка з бур
жуазного середовища або жінка, добре влаштована, 
яка має підтримку в чоловіка, у якої є гроші і зв'язки, 
має значні переваги. Передусім вона набагато легше
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добивається дозволу на аборт «з лікувальною метою». 
Якщо виникне потреба, їй є чим оплатити мандрівку до 
Швейцарії, де до аборту ставляться поблажливо. За 
сучасного розвитку гінекології це безпечна операція, 
якщо її робить фахівець з дотриманням всіх необхід
них санітарних норм і з використанням знеболюючих 
засобів, якщо це потрібно. Коли такій жінці не пощас
тить дістати офіційний дозвіл на аборт, вона вдасться 
до чиїх-небудь уже відомих і надійних послуг: вона 
знаходить потрібну адресу, в неї достатньо коштів, аби 
оплатити добрий догляд, а головне, щоб вчасно і 
якісно зробили аборт. За нею буде забезпечений на
лежний догляд. Декотрі з цих привілейованих до то
го ж  вважають, що подібна операція корисна для 
здоров'я і поліпшує колір обличчя. Зовсім інша доля 
в самотньої дівчини. Без підтримки, без коштів вона 
в цілковитому розпачі, отож змушена вдатися до «зло
чину», аби приховати свій «гріховний вчинок», за який 
її засудить громадська думка: в такій ситуації опиняю
ться щорічно у Франції близько трьохсот тисяч служ
бовок, секретарок, студенток, робітниць, селянок. На
родити в цьому разі — ще більша розпуста. Тому бага
то з них воліють за краще вдатися до самогубства або 
дітовбивства, ніж стати матір'ю-одиначкою: тобто ні
що, жодна міра покарання не завадить їм «розлучити
ся з дитиною». В книжці «Молодь і проблеми сексу» 
лікар Ліпман згадує про банальний випадок — один 
з тисячі подібних. Ідеться про берлінську дівчину, 
позашлюбну дитину, її батько — чоботар, мати — 
служниця:

«Я познайомилася із сином сусіда. Він був на десять 
років старший за мене... Так, як він, мене раніше ніхто 
не пестив, і зізнаюсь, я не змогла протистояти йому. 
Однак це в жодному разі не було коханням. Він же 
настійливо всіляко освічував мене, давав читати книж
ки про природу жінки, і врешті-решт я віддалася йому. 
А коли після двомісячного чекання я одержала місце 
вчительки в початковій школі в Спьозі, то вже була 
вагітна. Наступні два місяці в мене не було місячних. 
Мій спокусник писав, аби я зробила все необхідне, 
щоб якось зарадити цьому,— пити керосин, їсти госпо
дарське мило... О, я не в змозі описати вам усі муки, 
всі мої страждання... Я сама мала пройти весь цей 
жахливий шлях. Страх перед появою дитини примусив
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мене вчинити жахливе. Ось звідки в мене виникла 
ненависть до чоловіків».

Шкільний священик, дізнавшись про цю історію з 
листа, який випадково потрапив до його рук, зробив 
дівчині серйозне напучення, і вона розлучилася з мо
лодиком. Та до неї почали ставитися як до паршивої 
овечки.

«Я прожила півтора року мовби у виправному бу
динку».

Згодом ця дівчина найнялася працювати нянькою 
в родину одного викладача і прожила там чотири роки.

«У цей час я познайомилася з одним суддею. Зустрі
вши справжнього чоловіка і покохавши його, я відчула 
себе щасливою. Я дарувала йому все своє кохання 
і віддавала всю себе. В двадцять чотири роки я народи
ла йому здорового хлопчика. Сьогодні синові вже 
десять років. Його батька я не бачила дев'ять з полови
ною років... оскільки я вважала недостатньою суму 
в дві тисячі п'ятсот марок на виховання дитини, якій 
його батько відмовляв і в імені, і в батьківстві, ми 
розлучилися. Жоден чоловік не викликає більше в 
мені бажань».

Здебільшого сам спокусник спонукає жінку позбу
тися дитини. Або він полишає її ще до того, коли вона 
дізнається, що завагітніла, або жінка великодушно 
хоче приховати від нього своє становище, або, нарешті, 
не знаходить в ньому жодної підтримки. Нерідко жін
ці важко відмовитися од дитини. Причинами може 
бути те, що вона не наважується одразу позбутися її, 
не знає надійного місця, куди звернутися за допомо
гою, або не має достатньо коштів для цього. А буває 
й так, що час згаяно і вживати таблетки пізно, до того 
ж  вони шкодять здоров'ю. Так минає час — три, чоти
ри, п'ять місяців вагітності, коли нарешті жінка нава
жується позбутися її. Штучно спричинений викидень 
набагато небезпечніший, болісніший і морально тяж
чий, ніж аборт у перші тижні. Жінка знає про це, 
і лише зі страху й розпачу намагається позбутися 
вагітності. На селі спосіб введення металевого стриж
ня з метою викликати викидень зовсім невідомий. 
Завагітніла селянка зумисне падає з драбини, зазнаючи 
при цьому серйозних ушкоджень, але не досягає жод
ного результату. Трапляється, що де-небудь під парка
ном, у чагарниках, на смітнику знаходять трупик заду
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шеного немовляти. В місті жінки допомагають одна 
одній. Але не завжди легко знайти «підпільну акушер
ку», ще важче — відповідну суму грошей. Вагітна жін
ка звертається за допомогою до подруги або клопо
четься цим сама. Ці доморослі хірурги здебільшого 
низької кваліфікації: аби викликати викидень, вони 
користуються металевим стрижнем або в'язальною 
спицею. Якось знайомий лікар розповів мені, як одна 
затуркана куховарка, намагаючись ввести собі в матку 
оцет, ввела його в сечовий міхур і спричинилася до 
нестерпних страждань. Штучний викидень, виклика
ний грубими засобами, та ще й кепським доглядом, 
часто буває болісніший, ніж звичайні пологи. Його 
наслідком може бути нервовий стрес, який іноді спри
чиняє епілептичний припадок, інші серйозні захворю
вання, кровотеча зі смертельною загрозою. Колетт 
в «Суперобкладинці» розповіла про агонію молодень
кої танцюристки з мюзик-холу, до якої призвело неві
гластво її матері. Найпоширеніший рецепт, на її дум
ку, це концентрований розчин мила: його випивають, 
а потім протягом чверті години бігають. Подібними 
засобами нерідко можна позбавити жінку від дитини, 
тільки вбивши її саму. Мені розповідали про друкарку, 
котра чотири дні пролежала в себе в кімнаті, обливаю
чись кров'ю, не пила, не їла, боячись покликати кого- 
небудь. Важко уявити собі жахливішу ситуацію, за 
якої страх смерті змішується зі страхом перед учине
ним злочином і почуттям сорому. Це випробування 
менш жорстоке для жінок, хоча й бідних, але заміж
ніх: вони діють за згодою чоловіків і не картаються 
скоєним. В одному благодійному закладі мені розпові
ли, що в їхній «зоні» жінки допомагають одна одній 
порадами, дають інструменти і навіть по-простому 
асистують одна одній, наче йдеться про видалення 
якогось мозоля на нозі. Та в будь-якому разі вони 
зазнають болісних фізичних страждань. У лікарні зо
бов'язані прийняти жінку, якщо в неї вже почався 
викидень. Проте її к а р а ю т ь  немилосердно, відмов
ляючи в болетамувальних засобах під час операції 
і наступної чистки. Як засвідчив Ж. Сарро, ці гоніння 
навіть не обурюють жінок: адже вони звикли до фізич
них страждань. Зате вони неабияк потерпають від 
образ, які обрушують на них. Сам факт, що жінка 
робить цю операцію таємно, знаючи, що це злочин,
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посилює небезпеку і надає скоєному огидного, три
вожного характеру. Біль, недуга, смерть сприймаються 
як покара: вони знають, що відділяє страждання од 
тортур, вчинок од покарання за нього. Незважаючи на 
ризик, на який наважується жінка, вона вважає себе 
винною, і саме таке сприйняття болю і звершеного 
вчинку робить її переживання нестерпно тяжкими.

Цей моральний аспект драми її учасники пережива
ють по-різному, з більшою чи меншою вразливістю. 
Для жінок, скажімо так, «вільних», заможних, добре 
влаштованих, які належать до тих прошарків, де звичаї 
не такі суворі, котрих злиденність або прикрощі в 
минулому^ навчили зневажати буржуазну мораль, не 
існує проблеми: необхідно пережити цей прикрий мо
мент, і потрібно це зробити — от і все. Та набагато 
більше є інших жінок, заляканих мораллю, яку вельми 
шанують, хоча й не можуть поводитися згідно з нею. 
Вони внутрішньо шанують закон, котрий порушують, 
і дуже картаються від звершеного вчинку. Та ще 
більше картаються від того, що потрібно знайти спіль
ниць. Насамперед їх принижує необхідність просити 
когось про допомогу: вони змушені кланятися комусь 
у пошуках потрібної адреси, благати лікаря, акушерку 
допомогти їм. Вони побоюються, що до них постав
ляться спогорда, грубо, або вдаються до ганебного 
обмовлення. Запрошувати кого-небудь звершити пра- 
вопорушницький вчинок — це незнайома ситуація для 
більшості чоловіків, а жінка переживає такі моменти 
зі змішаним почуттям остраху й сорому. Змушена 
вдатися до чиєїсь допомоги, вона в глибині душі не 
сприймає її. Жінка мовби роздвоюється. Може стати
ся, що в неї виникне бажання зберегти дитину, якої не 
хотіла. Та якщо вона твердо вирішила народжувати 
дитину, то боляче переживає те, до чого їй доводиться 
вдатись. Якщо аборт не вбивство, то його також не 
можна прирівнювати і до протизаплідних засобів. 
Якийсь факт мав місце, це безумовний початок чогось, 
але розвиток уривають. Декотрих жінок переслідує 
пам’ять про дитину, яка з її вини не з'явилася на світ. 
Гелен Дейч наводить приклад із життя однієї заміж 
ньої жінки, психічно нормальної, котра через свій 
фізичний стан тричі втрачала тримісячних зародків. 
І ось вона зробила дві могилки, які з надзвичайною 
любов'ю доглядала і після народження своїх числен
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них дітей. Тим паче жінки, які зумисне провокують 
викидень, часто проймаються почуттям докору, якого 
зазнали в дитинстві, коли ревнощі до молодшого ново
народженого брата викликали бажання його смерті, 
і жінка почувається винною, буцімто вона й справді 
вбила дитину. Це почуття провини може призвести до 
патологічного стану. Поруч із жінками, котрі гадають, 
що вони зробили замах на чуже життя, є багато інших, 
які вважають, що вони нівечать себе. Так зароджуєть
ся неприязнь до чоловіка, який погодився або схилив 
жінку на цю болісну процедуру. Г. Дейч наводить ще 
один приклад з дівчиною, яка палко покохала свого 
молодого чоловіка. Вона сама не захотіла мати дитину, 
вважаючи, що та завадила б їхньому щастю. А коли 
вийшла з лікарні, назавжди порвала зі своїм коханим. 
Якщо приклади таких рішучих розлучень подибуються 
зрідка, то часті випадки, коли жінка стає фригідною, 
і не лише по відношенню до того, хто став винуватцем 
її вагітності, а й до інших чоловіків.

Чоловіки звичайно легковажно ставляться до абор
ту. Вони розглядають його як одну із численних життє
вих складностей, на яку сама немилостива природа 
прирекла жінку: вони неспроможні осмислити, якою 
ціною їм це дається. Один і той же факт приводить 
жінку до відторгнення того, що відрізняло її як жінку, 
до ущемлення її жіночої сутності, чоловіка ж, його 
честь самця, утверджує найрадикальнішим чином. Жі
нка переживає моральне потрясіння, яке може позна
читися і на її стані в майбутньому. Адже жінці змалку 
торочать, що вона живе ради того, щоб народжувати 
дітей, і всіляко вихваляють материнство. Незручності 
її становища — місячні, пов'язані з ними хворобливі 
явища тощо, господарські турботи,— все виправдовує 
чудовий привілей: здатність народжувати дітей. І ось 
чоловік, щоб не ускладнювати собі життя і вдома, і на 
роботі, вимагає від жінки відмовитися од того, що 
становить її тріумф як самки. Дитина вже не безцін
ний скарб: народжувати дітей — зовсім не свята спра
ва. Цю проліферацію, розмноження вже розглядають 
як щось випадкове, неприємне, як ваду жіночої приро
ди. Щомісячна повинність, пов'язана з менструацією, 
здається жінці чимось благословенним: і ось вона 
занепокоєно чекає появу крові, яка свого часу, в 
дитинстві, сповнювала її жахом, а її втішали, пророку
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ючи щастя дітонародження. Навіть погоджуючись на 
аборт, бажаючи його, жінка все одно сприймає це як 
жертву, як втрату, завдану її жіночій природі. І часом 
доходить до того, що вона починає розглядати свою 
стать як прокляття, своєрідний недуг, небезпеку, на
решті. Декотрі жінки, травмовані абортом, дійшовши 
до крайньої межі самозречення, стають лесбіянками. 
Чоловіки, для свого ще більшого процвітання, змушу
ючи жінку приносити в жертву можливості своєї пло
ті, разом з цим викривають усе лицемірство морально
го кодексу, вигаданого чоловіками. Чоловіки повсюдно 
забороняють аборт, та якщо справа торкається когось 
особисто, то аборт виявляється дуже зручним рішен
ням. їх аж  ніяк не бентежить це кричуще цинічне 
протиріччя. Чоловіче лукавство жінка переживає 
своєю зраненою плоттю. Жінки здебільшого сором'яз
ливі і не знаходять у собі сили рішуче повстати проти 
чоловічої безсоромності. Вона вважає себе жертвою 
несправедливості, що робить її без вини винуватою, 
почувається зганьбленою, ображеною. Саме в ній 
конкретно і безпосередньо міститься чоловічий гріх. 
Чоловік доводить до гріха, але одразу ж зрікається 
його, перекладаючи все на плечі жінки. Він обмежу
ється словами втіхи, інколи благаннями, часом діє 
погрозами, переконаннями або проймається люттю. 
Однак про все це він хутко забуває, а їй доводиться 
страждати. Буває, що чоловік мовчки полишає жінку 
на самоті з бідою. Та його мовчання, його втеча 
викривають його із ще більшою нещадністю, ніж увесь 
моральний кодекс, складений чоловіками-самцями. 
Отож нема чого й дивуватися з того, що називають 
«аморальністю» жінок (до речі, це улюблений предмет 
для обговорення в середовищі жононенависників). 
Як же жінкам не відчувати органічного невизнання 
бундючних принципів, гучно проголошених чоловіка
ми, які вони таємно порушують? Саме життя навчає 
жінок не вірити чоловікам ні в тому разі, коли вони 
звеличують жінку, ні тоді, коли звеличують чоловіка. 
Правда в одному — спустошена і закривавлена утроба, 
вбите життя, відсутність дитини. Все це жінка починає 
осягати з першого аборту. Для більшості з них світ 
уже ніколи не буде таким, яким був до цього. І все-та- 
ки через брак протизаплідних засобів аборт у Франції 
сьогодні — єдиний прийнятний шлях для жінок, які не
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хочуть народжувати дітей, приречених померти в 
злиднях. Стекель сказав про це дуже влучно: «Закон 
про заборону аборту аморальний, тому що він порушу
ватиметься неодмінно, щодня, щогодинно»

*  ¥ ¥

«Контроль за дітонародженням» і легальний аборт 
дали б змогу жінці самій, на свою відповідальність, 
регулювати дітонародження. Насправді запліднення 
визначають або власна воля, або випадок. Поки штуч
не запліднення не запроваджено в повсякчасну прак
тику, трапляється, що жінка хоче мати дитину, але не 
може народжувати — чи то через відсутність чоловіка, 
чи тому, що її чоловік безплідний або сама жінка 
недужа. Проте нерідко жінка змушена народжувати 
проти свого бажання. Кожна жінка по-різному перено
сить вагітність і народження дитини. Іноді між цими 
двома стадіями виникає щось схоже на бунт, інколи 
покори, задоволення, захвату. Слід зважити, що рішен
ня майбутньої матері і почуття, в яких вона зізнається, 
не завжди відповідають її потаємним бажанням. Неза
міжня жінка-мати може бути обмежена коштами, її 
може пригнічувати нове навантаження, що раптово 
звалилося на неї, хоча вона й не засмучена відверто 
і навіть вбачає в своїй дитині здійснення потаємно 
виплеканої мрії. Навпаки, молода заміжня жінка, кот
ра сприймає свою вагітність з радістю й гордістю, 
потаємно може боятися її, часом вона стає їй ненавис
на, її діймають марення, галюцинації, дитячі спогади, 
в яких вона сама не впізнає себе. Це одна з причин, 
котрі роблять жінок в такому стані потайними. їхню 
мовчазливість пояснюють, зокрема, тим, що їм подоба
ється оточувати себе таїною, вони полюбляють де
монструвати, що все це могло статися тільки з ними. 
Однак, з іншого боку, вони мовби поставлені в незвич
ні умови суперечливими почуттями, що безнастанно 
сповнюють їх. «Тривоги, викликані вагітністю,— це 
наче сновидіння, яке зникає так само швидко, як 
пам'ять про біль під час пологів» 2, — сказала одна

1 «Фригідність жінки».
2 Н. Галь.
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жінка. Вагітність відкриває в жінці такі складні явища, 
що їх самою природою приречено на забуття. В дитячі 
та дівочі роки жінка проходить безліч фаз на шляху до 
материнства. Для малечі — це диво, це гра: лялька для 
дівчинки дитина, в майбутній дитині вона передчуває 
когось, хто підкорятиметься їй. Дівчина ж убачає в 
ньому певну загрозу цілісності своєї неоціненної осо
бистості. Або ж беззастережно відмовляється при цьо
му од материнства, як це робить героїня Колетт Одрі:

«До будь-якої дитини, що бавиться в піску, я відчу
ваю неприязнь за те, що вона вийшла із жінки... Не 
меншу неприязнь я відчувала і до дорослих, котрі 
старшували над дітьми, примушували пити проносне, 
ляскали їх, одягали, всіляко принижували: мені непри
ємне м'яке жіноче тіло, завжди ладне відпупкувати 
нових діток, та й самі чоловіки, котрі з незалежним 
виглядом і почуттям задоволення споглядають усю цю 
плоть із жінок і дітей, що їм належать, так само аж 
ніяк не приваблюють. Моє тіло належало тільки мені 
одній, я любила його лише засмаглим, лискучим від 
морської солі, подряпаним очеретом. Воно має лиша
тися пружним і герметично закритим» 1.

Інколи жінка хоче завагітніти і водночас боїться, що 
спричиняє страхи і занепокоєння, пов'язані уже із 
самою вагітністю. Зустрічаються дівчата, яким подоба
ється виконувати роль матерів, але вони ще не готові 
взяти на себе пов'язану з цим відповідальність. Для 
ілюстрації можна взяти хоча б випадок з Лідією, про 
який згадує Г. Дейч. Лідія в шістнадцять років найня
лася вихователькою в родину іноземців, віддано й 
дбайливо ставилася до довірених їй дітей: це було 
мовби продовженням її дитячої гри, в якій вона разом 
зі своєю мамою зображала родинну пару, виховувала 
дитину. Та по якомусь часі вона раптом втрачає ціка
вість до своєї роботи, до дітей, починає ходити на 
гульки, фліртувати. Пора ігор скінчилася, дівчину по
чинає турбувати її власне справжнє життя, і материнс
тво в ньому поки що посідає незначне місце. Декотрі 
жінки все життя зберігають бажання виховувати дітей, 
але почувають страх перед біологічним актом пологів: 
вони стають акушерками, медсестрами, вчительками; 
це надзвичайно віддані жінки, але вони не хочуть самі

1 «Граємо, втрачаючи», «Дитина».
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народжувати дітей. Інші, не відкидаючи категорично 
материнства, поглинуті любовним життям або діловою 
кар'єрою, котра посідає надто велике місце в їхньому 
житті. Буває, жінки побоюються, що дитина стане 
тягарем для них або для їхніх чоловіків.

Часто жінка не вагітніє через те, що вміло користу
ється засобами, що контролюють народжуваність. Але 
бувають такі випадки, коли жінка позасвідомо боїться 
дитини, це вже процес психічного самозахисту, і він 
заважає зачаттю. Інколи в жінки виникає функціо
нальний розлад нервового походження: в цьому разі 
навіть і медичний огляд не дає відповіді на запитання, 
чому не вагітніє жінка. Лікар Артус поруч з іншими 
наводить такий дивовижний приклад:

«Пані Г... не була підготовлена до родинного життя. 
Мати часто розповідала їй найрізноманітніші і най- 
жахливіші пригоди, пов'язані з вагітністю... Коли пані 
Г... одружилася, вже наступного місяця їй здалося, що 
вона завагітніла, і це нараз викликало в неї страх. 
Те ж саме трапилося через три місяці: знову страх. 
Через рік вона звернулася до гінеколога, котрий ні 
в неї, ні в чоловіка не виявив причин безплідності. 
Через три роки ця жінка звернулася до іншого лікаря, 
і той сказав їй: «Ви завагітнієте, якщо менше думати
мете і говоритимете про це...» Після п’яти років по
дружнього життя мадам Г... і її чоловік змирилися 
з тим, що в них не буде дітей. А під кінець їхнього 
шестиліття на світ з'явився хлопчик».

Отже, на зачаття впливають загалом ті ж  самі факто
ри, що й на вагітність. Під час вагітності оживають 
дитячі мрії про неї і тривога періоду дівоцтва. Вагіт
ність переживають по-різному залежно від взаємин 
жінки з матір'ю, з чоловіком, з самою собою.

Готуючись стати матір'ю, жінка нібито потрапляє на 
місце тієї, котра її спородила: тут відбувається її 
цілковите вивільнення. Якщо жінка щиро хоче мати 
дитину, вона зрадіє вагітності і перенесе її нормально, 
без чиєїсь допомоги. Якщо ж жінка визнає верховенст
во над собою і приймає його, тоді вона охоче віддає 
себе в материнські руки: новонароджений здавати
меться їй братом, сестрою, але тільки не власною 
дитиною. Є й такі випадки, коли вагітність жадана для 
жінки, але водночас вона не може подолати страх, 
який навіює вагітність, вона також побоюється, що
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дитина замість того, щоб звільнити, закріпостить її: 
подібні марення іноді так надокучають, що можуть 
спричинити викидень. Г. Дейч розповідає про одну 
вагітну молоду жінку, котра мала намір вирушити 
з чоловіком у поїздку, дитина в цьому разі зосталася б 
в її матері. І сталося так, що ця жінка народила мертве 
немовля, й при цьому була неабияк вражена, що не так 
щиро оплакує його, хоча й дуже страждала. Виявля
ється, думка передоручити немовля матері, яка вико
ристає його, аби дорікати їй, наганяла на неї жах. 
Дівчина часом проймається відчуттям провини перед 
матір’ю. Якщо воно зберігається, то, ставши жінкою, 
вона починає уявляти, що над її потомством або над 
нею самою тяжіє прокляття: отож або вона помре, або 
немовля народиться мертвим. Докори на свою адресу 
в молодих жінок нерідко бувають причиною побою
вання щодо порушення вагітності. На прикладі, наве
деному Г. Дейч, видно, як згубно може вплинути 
відсутність близькості матері.

«Пані Сміт, наймолодша в багатодітній родині, де 
був лише один хлопчик, з'явилася на світ безрадісною 
дитиною: мати чекала на сина. Вона, здавалося б, не 
дуже потерпала од відсутності материнської ласки 
завдяки прихильності батька та однієї із старших сес
тер. Коли ж  вона одружилася й сама чекала на дитину, 
то ненависть, якої вона зазнала свого часу від матері, 
викликала в ній відчуття неприйняття материнства, 
тим часом як вона дуже хотіла дитину. І ось за місяць 
до строку вона народила мертве немовля. Коли завагіт
ніла вдруге, її не полишав страх перед новими прикро
щами. На щастя, одна з її подруг також завагітніла. Її 
мати, вельми щиросерда людина, лагідно опікувала 
обох вагітних жінок. Однак подруга мала родити на 
місяць раніше, і пані Сміт дуже боялася думки, що їй 
доведеться доходжувати самій. На загальний подив, 
подруга переходила зайвий місяць ', і обидві жінки 
розродилися одного й того дня. Подруги домовилися 
зачати наступну дитину одного й того ж дня, і пані 
Сміт любісінько переносила свою нову вагітність. Та 
ось сталося непередбачене: подруга, на третьому міся
ці вагітності, раптом виїздить з  міста, і того дня, коли

' Г. Дейч стверджує, що було здійснено перевірку, згідно з якою 
дитина справді з’явилася на світ через десять місяців після зачаття.
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про це дізналася пані Сміт, у неї стався викидень. 
І більше ніколи в неї не було дітей: над нею тяжіла 
пам'ять про матір».

Не менш важливе також ставлення жінки до батька 
дитини. Є й така категорія незалежних жінок, котрі 
можуть захотіти народити дитину тільки для себе. 
Я знала одну таку жіночку, в якої пломеніли очі, коли 
вона бачила вродливого чоловіка, і не тому, що він 
викликав хтиві бажання, а тому, що його прикмети 
уявлялися їй цінними для плідника. Це тип жінок-ама- 
зонок, які з ентузіазмом сприймають чудо штучного 
запліднення. Якщо батько дитини живе разом з ними, 
йому все одно відмовляють у будь-якому праві на 
потомство, вони прагнуть (така, наприклад, мати Поля 
з книжки «Коханці і син») створити зі своїм дитям 
замкнений світ. Проте здебільшого жінка потребує 
підтримки чоловіка, аби взяти на себе нову відпові
дальність. Тільки якщо чоловік віддає себе всього їй, 
жінка з радістю віддає себе всю дитині.

Коли жінка все ще дитина й до того ж  соромлива, то 
особливо потребує допомоги чоловіка. Та сама Г. Дейч 
розповідає про одну п'ятнадцятилітню жінку, котра 
завагітніла від свого шістнадцятилітнього чоловіка. 
Змалку вона любила малят і допомагала матері догля
дати за своїми маленькими братами й сестрами. Та 
коли сама стала матір'ю двох дітей, розгубилася. Вона 
наполягала, аби чоловік постійно перебував поруч. 
Отож йому довелося знайти роботу, яка давала змогу 
значну частину часу бувати вдома. Вона жила в постій
ній тривозі, перебільшуючи серйозність дитячих сва
рок, надаючи надто великого значення дріб'язковим 
чварам у їхньому щоденному житті. Немало молодих 
матерів вимагають від своїх чоловіків допомоги в 
такому обсязі, що ті втікають від домашнього вогнища, 
обтяжені надмірними турботами. З цього приводу 
Г. Дейч наводить багато цікавих випадків. Ось один із 
них:

«Молодій заміжній жінці здалося, що вона завагітні
ла, і молодиця неабияк зраділа. Чоловік на цей час 
перебував у від'їзді, і вона дозволила собі невелику 
любовну пригоду, не побоюючись за наслідки, оскіль
ки нібито була вагітною. Та ось повертається чоловік, 
поновлюються їхні статеві стосунки і по якомусь часі 
вона починає розуміти, що переплутала дату зачаття:
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воно сталося під час відсутності чоловіка. Народжу
ється син, і жінка питає сама себе, чий він, хто його 
батько — її чоловік чи випадковий коханець. Вагання 
призводять до того, що вона вже не здатна відчути 
материнську любов до колись такої жаданої дитини. 
Збентежена бідолаха звертається до психіатра, інтерес 
до новонародженого з'являється, тільки коли їй вда
ється переконати себе, що батько дитини — її чоло
вік».

Почуття жінки, котра кохає свого чоловіка, нерідко 
залежать од його почуттів: якщо чоловік відчуває 
гордість, дізнавшись про вагітність дружини, то й вона 
сприймає своє становище з радістю, та коли це йому 
приносить прикрість, то й жінку огортає туга. Іноді 
бажають дитину задля зміцнення шлюбу, і в цьому 
разі ставлення до неї може залежати від успіху чи 
провалу наміру жінки. Якщо ж  жінка вороже ставить
ся до чоловіка, то можуть бути різні ситуації: дитина 
поглине її цілком, а її батька відсторонить од неї 
або ж, в іншому випадку, свою ненависть до чоловіка 
вона перенесе на дитину. Пані Г. Н., про першу шлюб
ну ніч якої ми розповідали зі слів Стекеля, завагітніла 
одразу ж і все своє життя ненавиділа дочку, зачату 
тієї миті, коли вона відчувала ж ах од грубощів чолові
ка тієї ночі.

Софія Толстая так само пише в своєму нотатнику, 
що подвійне ставлення до чоловіка відбилося на її 
першій вагітності:

«Цей стан нестерпний для мене і фізично, і мораль
но. Фізично тому, що я весь час погано почуваюся, 
а морально — відчуваю страшенну нудьгу, порожнечу, 
страхітливий неспокій. А для Льовочки я перестала 
існувати... Адже я не можу принести йому жодної 
радості, оскільки вагітна».

У своєму становищі вона відчуває лише вдоволення 
мазохістського характеру: очевидно, любовні стосун
ки, що невдало склалися з чоловіком, викликали в ній 
суто дитячу потребу в самокатуванні.

«З учорашнього дня я почуваюся зовсім слабою, 
дуже боюся викидня. Біль унизу живота дає мені 
певну втіху. Це як у дитинстві, коли я бешкетувала, 
мама прощала мені, а я, я не прощала собі. Я щипала 
себе або боляче колола голкою руку доти, доки біль не 
ставав нестерпним. Однак я терпіла його і в цьому
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знаходила велику втіху... Коли... з'явиться дитина, ц е 
поновиться, огидно! Мені все набридло. Годинник бам
кає так сумно! Усе так похмуро! Ах! якщо Льовочка!..»

Отже, вагітність — це передусім драма, яку пережи
ває жінка наодинці із собою. Жінка сприймає вагіт
ність і як збагачення, і як втрату. Зародок складає її 
частку і водночас як паразит експлуатує її. Вона 
володіє ним, але й сама відчуває його владу. В ньо
му — її майбутнє. Виношуючи його, вона відчуває себе 
мовби всесвітом. Але саме це багатство знищує її, в неї 
таке відчуття, начебто вона сама — ніщо. З'явиться 
нове життя як доказ доцільності її власного існування. 
Це сповнює гордістю. Та разом з тим вона почувається 
іграшкою якихось темних сил, її картають сумніви, над 
нею нібито чинять насильство. Але найнезвичнішим 
у вагітної жінки є тіло, яке зберігає природні власти
вості: воно згинається під час нездужання нудоти; 
воно вже існує не тільки для себе і через це стає як 
ніколи об'ємним. Коли ремісник, людина дії, перевер
шує себе, в цій вищості зберігаєтья суб’єктивність, 
індивідуальність, у майбутньої ж  матері зникає про
тиставлення суб'єкта об'єкту. Жінка й дитина, через 
яку розбухло її тіло, складають незбагненну пару, 
об'єднану життям. Перебуваючи в полоні природи, 
жінка водночас і рослина, і тварина, колоїдний склад, 
квочка і яйце. Її егоїстичне тіло лякає дітей, а в 
молодих людей викликає усмішку: будучи людським 
створінням, свідомим і вільним, вона стала пасивним 
інструментом життя. Життя в звичному розумінні — 
лише умова існування. У вагітності виявляється її 
творча сутність, хоча вона й своєрідна, залежить від 
випадковості і від певної дії. Є жінки, для яких ра
дість виношування дитини і годування її грудьми такі 
великі, що вони хотіли б їх безкінечно повторювати. 
Тільки-но відлучають дитину од грудей, у них з'явля
ється почуття втрати. Жінки цього типу скоріше 
«квочки», ніж матері, жадібно прагнуть відмовитися 
од свободи на користь свого тіла: пасивна плідність 
їхнього тіла, як їм здається, є недостатнім виправдан
ням їхнього існування. Якщо ж  їхнє тіло зовсім інерт
не, вони не можуть по-іншому виявити навіть щонай
меншу вищість. Вони стають ледачими і нудними, але 
як тільки в жінці з'явиться паросток, вона вже — родо
начальниця, джерело, квітка, вона перевершує саму
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себе, вона — й рух до майбутнього, і фізичне відчуття 
теперішнього. Зникає відчуття втрати, що охоплювало 
її, коли відлучили дитину од грудей. Вона знову пори
нає в потік життя, стає часткою цілого, ланкою в 
неперервному ланцюгу поколінь, плоттю, що живе для 
іншої плоті і за її допомоги. Цілковите злиття, на яке 
сподівалася жінка в обіймах чоловіка, вона відчуває, 
коли носить у своєму важкому лоні дитину або коли 
підносить її до своїх наповнених молоком грудей. 
Вона вже не об'єкт, підкорений якомусь суб'єктові; 
вона й не суб'єкт, заклопотаний проблемами власної 
свободи, вона — це незбагненна реальність, ім'я 
якій — життя. Нарешті її тіло належить їй, оскільки 
воно належить її дитині. Суспільство визнає, що жінка 
має право на дитину, котру вона виношує, більше того, 
освячує це право. Груди, які вважали за ознаку ероти
ки, виставлено напоказ, тепер вони — джерело життя: 
це відчувається навіть на картинах релігійного змісту. 
Пресвята Діва Марія, котра благає Сина зглянутися на 
людство, зображена з оголеними грудьми. Позбавлена 
незалежності в своєму тілі і покривджена соціальною 
гідністю, жінка-мати тішить себе ілюзіями щодо живої 
істоти, готову ц і н н і с т ь  якої вона відчуває в с е 
р е д и н і  с е б е .

Однак це лише ілюзія. Бо ж  насправді жінка не 
творить дитину: вона сама твориться всередині її. Її 
плоть лише виробляє плоть: жінка неспроможна ство
рити нове життя, воно створює себе саме. Твори, які 
поширюють вільний дух, оголошують мислимий пред
мет готовою цінністю і трансформують його в необхід
ність: поки немовля не полишило лона матері, безпід
ставно розглядати його як дитину, це всього лише 
невмотивоване розмноження способом поділу клітин, 
це голий факт, випадковість якого симетрична випад
ковості смерті. В матері можуть бути с в о ї  причини 
захотіти д и т и н у ,  але вона не зможе передати т і й  
істоті, яка з'явиться завтра на світ, свої власні підвали
ни життя. Вона народжує її тому, що в її тілі такі ж 
характеристики, як і в тілах інших жінок, а не тому, 
що вона особлива істота. Саме це мала на оці героїня 
Колетт Одрі, коли сказала:

«Мені й на думку не спадало, що дитина може 
надати якогось особливого сенсу моєму життю... Вона
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зародилася в мені, і я повинна була будь-що довести 
її благополучно до моменту народження, не маючи 
змоги пришвидшити хід подій навіть ціною свого жит
тя. Потім вона з'явилася, народилася від мене. І що ж, 
вона схожа на те, що я прагла спородити... Та ні ж, це 
не так» *.

У якомусь розумінні диво втілення повторюється 
в кожній жінці. Кожна народжена дитина — це бог, 
що перетворюється в людину: якби вона не прийшла 
в світ, на землі не було б таких понять, як сумління, 
свобода. Жінка-мати надає цьому диву своє лоно, але 
вона нічого не диктує. Вища правда істоти, яка форму
ється в її лоні, відбруньковується од неї. Саме ця 
незбагненність передається двома суперечливими теза
ми: у кожної матері єдина нав'язлива ідея — її дитина 
буде героєм. У такий спосіб вона виражає своє захоп
лення від думки, що може спородити на світ сумління 
і свободу. Та разом з тим жінка-мати побоюється 
народити каліку, чудисько, бо вона знає про жахливі 
можливості плоті, а ембріон всередині її — лише 
плоть. Інколи жінка потрапляє в полон фантазії одно
го спрямування: її здебільшого непокоять сумніви. 
Жінку приголомшує також і інша незбагненність. При
лучена до великого циклу відтворення виду, вона 
утверджує життя всупереч часу і смерті: отже, вона 
належить вічності. Та вона також відчуває своєю плот
тю реальність висловлювань Гегеля: «Народження ді
тей — це смерть батьків». Він також стверджує, що 
дитина для батьків — це «самостійне життя, плід 
їхнього кохання, котрий з'являється незалежно від 
їхньої волі». А ще висловлює міркування, що це нове 
життя набуває самостійності, «віддаляючись од дж е
рела, котре його спородило, і джерело висихає». Цей 
вихід за свої межі для жінки також є провісником 
смерті. Для неї це виражається в остраху, що проймає 
її при думці про пологи: вона боїться за власне 
життя.

Значення вагітності для жінки неоднозначне і, при
родно, її поведінка в зв'язку з цим подвійна: вона 
змінюється в міру розвитку зародка. Слід відзначити, 
що на початку процесу дитина ніяк не дає про себе

1 Див. «Граємо, втрачаючи», «Дитина».
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знати. Вона поки що в уяві. Жінка-мати може уявити 
собі в мріях, яким буде це малятко, коли через кілька 
місяців з'явиться на світ, готувати колиску, придане: 
вона поки що відчуває лише нові для себе органічні 
процеси, в епіцентрі яких опинилася. Декотрі священи
ки з товариства «Життя і здатність до відтворення 
життя» висловлюють містичні міркування про те, що 
жінка визначає, чи завагітніла вона після злягання 
з чоловіком, за якістю вдоволення: це міф, і його слід 
відкинути. Інколи в жінок не буває певного відчуття, 
що це сталося: вона осягає вагітність лише після появи 
якихось прикмет. Припиняється менструація, збільшу
ється живіт, стають важкими і болючими на дотик 
груди, з'являються млість, нудота. Подеколи жінці 
здається, що вона заслабла, і лише лікар ставить діаг
ноз. З цієї миті вона розуміє, що її тілу судилося вийти 
за свої межі. День за днем це зернятко, що зародилося 
від її плоті і чуже в цій плоті, почне зростати в ній. 
Вона в полоні виду, котрий диктує їй свої потаємні 
закони поведінки, і це відчуження здебільшого лякає 
її; наслідок цих страхів — блювання. Щоправда, блю
вання спричиняє почасти перебудова внутрішніх орга
нів. Подібної реакції, між іншим, немає в самиць 
жодних ссавців. У декотрих жінок воно може бути 
занадто виражено внаслідок певних психічних зру
шень. У цьому вельми гостро виявляється конфлікт, 
який має місце в самиці людини, між видом у цілому 
і індивідуумом зокрема Навіть у тому разі, коли 
жінка дуже хоче дитину, її тіло повстає, коли настає 
час розроджуватися. В книжці «Стан неврозу і тривоги» 
Стекель стверджує, що блювання вагітної жінки ви
ражає своєрідне несприйняття дитини. А якщо дитина 
з якихось потаємних побудників сприймається воро
же, нудота і блювання посилюються.

«Психоаналіз нас вчить, що симптоматичний вплив 
психіки на появу блювання зустрічається лише за 
умови, якщо вголос виражають ворожі емоції або 
з приводу вагітності, або на адресу зародка»,— свід
чить Г. Дейч. Далі вона пише: «Часто психічний мотив 
блювання у вагітної жінки той самий, що й під час 
блювання, спричиненого істеричним станом у дівчат

1 Див. том 1, розділ 1.
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від самої думки про вагітність» 1. В обох випадках 
воскресає давній міф про запліднення через рот, поши
рений серед дітей. Жінки з інфантильною психікою 
ототожнюють вагітність, як у прадавні часи, з хворо
бою травного тракту. Г. Дейч наводить приклад однієї 
хворої, котра з тривогою вишукувала в блювотині 
шматочки ембріона. При цьому вона у с в і д о м л ю 
в а л а  безглуздість цієї нав'язливої ідеї. Булімія, від
сутність смаку, огида до їжі відображають усе те ж  
вагання між бажанням зберегти дитину і бажанням 
видалити ембріон. Я знала жінку, котра страждала 
водночас від страшенного блювання і тяжкого запору. 
Якось вона сказала мені, що нею володіють два почут
тя: бажання позбутися зародка і прагнення докласти 
всіх зусиль, аби зберегти його. І те, і друге відповіда
ють її справжнім бажанням.

Лікар Артюс наводить щодо цього разючий приклад, 
який я подаю в скороченому вигляді:

«У пані Т. дуже важка вагітність з нестерпними 
нападами блювання... Її стан викликає занепокоєння, 
і виникає питання про переривання вагітності... Моло
да жінка прикро вражена... Внаслідок невеликого об
стеження виявили: пані T., будучи вагітною, підсвідо
мо ідентифікувала себе з однією із своїх давніх подруг 
по пансіону, яка відіграла свого часу значну роль у її 
особистому житті і яка померла під час першої вагіт
ності. Тільки-но з'ясували причину, самопочуття жін
ки поліпшилося. Через два тижні ще з'являлося блю
вання, але стан вагітної побоювань більше не викли
кав» 2.

Запори, проноси, блювання — все це ознаки неврів- 
новаженого стану, бажання зберегти дитину і тривоги 
за себе. Внаслідок цього бувають викидні: майже всі 
несподівані викидні трапляються в уяві, тобто психіч
ного походження. Всі нездужання, пов'язані з вагітніс
тю, посилюються в міру того, як зосереджується на 
них жінка: що більше жінка «дослухається» до себе, 
тим вони нестерпніші. До речі, добре відомі «бажан

1 Мені докладно розповіли про випадок з одним чоловіком, 
у якого в перші місяці вагітності його дружини (яку він, до речі, не 
дуже кохав) з'явилися точно такі ж симптоми, як у вагітної 
жінки,— нудота, запаморочення, блювання. Ці явища — наслідок 
істерії, що виражала конфлікт, який відбувається в свідомості.

2 «Заміжжя».
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ня» вагітних жінок — це лише дитячі невідчепні ідеї, 
які послужливо заохочують; вони, як правило, завжди 
стосуються їжі, як наслідок давно призабутої ідеї про 
запліднення через органи травлення. Непокоячись від 
незвичних змін у своєму тілі, жінка впадає в стан 
психастенії. Це відчуття незвичності її стану виявля
ється в бажанні чого-небудь, і жінка часом заклиню
ється на ньому. Втім,традиційно існує ціла «культура» 
таких бажань, як раніше була «культура» істерик. 
Жінка настроєна на те, що в неї мають бути бажання, 
вона чекає на них, вона вигадує їх. Мені розповіли про 
одну незаміжню вагітну жінку, яка раптом зажадала 
шпинату, подалася на ринок, купила і тремтіла від 
нетерпіння, стежачи за його приготуванням: таким 
чином давався сумний стан самотності. Знаючи, що їй 
нема на кого розраховувати, вона з гарячковою квап
ливістю поспішала вдовольнити свої бажання. Герцо
гиня д'Абрантес у своїх «Мемуарах» кумедно описує 
випадок, коли саме оточення навіювало вагітній жінці 
бажання. Вона скаржиться, що під час вагітності була 
оточена надмірною увагою.

«Ці піклування, ця запобігливість лише збільшують 
і так кепське самопочуття, нудоту, нервозність і тися
чу одне страждання, котрі практично завжди супро
воджують першу вагітність. Я відчула це на собі... Все 
почалося з моєї матері. Одного разу я вечеряла в неї...

— О Господи! — сказала вона мені, поклавши свою 
виделку на стіл і глянувши на мене із занепокоєн
ням,— о Господи! я забула спитати тебе про т в о є  
б а ж а н н я .

— Але ж у мене немає жодного бажання,— відказа
ла я.

— У тебе немає жодного бажання,— повторила моя 
мати...— У тебе немає жодного бажання! Але ж  це 
нечувано! Ти помиляєшся. Ти просто не звертаєш на це 
уваги. Я поговорю з твоєю свекрухою.

І ось уже дві матері радяться між собою. І ось уже 
Жюно жахається, що раптом я подарую йому дитину 
з кабанячою головою... Щоранку питає мене: «Лоро, 
скажи, чого ти хочеш?» До них прилучилася ще й 
зовиця, котра приїхала з Версаля, бачила людей, спот
ворених нібито через те, що не вдовольнялися бажан
ня їхніх матерів, бачила стільки, що й не полічити... 
Врешті-решт страх полонив і мене... Я почала вишу
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кувати те, що дало б мені особливе вдоволення, і 
нічогісінько не знаходила. Та ось одного разу, коли 
я смоктала ананасовий льодяник, мені здалося, що 
я охоче з'їла б ананас... Як тільки я подумала, що 
х о ч у  ананас, це бажання нараз стало невідчепним. 
А коли Корселе сказав, що тепер... не сезон... О! Отут 
і зчинилася веремія! Мої страждання були такі великі, 
що доводили мене до шаленства, бажання досягло 
такої напруги, що або смерть, або ви повинні його 
задовольнити».

(Жюно після кількох демаршів роздобув один ана
нас, прийнявши його з рук пані Бонапарт. Герцогиня 
д'Абрантес залюбки нюхала його всеньку ніч, тримаю
чи в руках, лікар дозволив їй скуштувати його лише 
вранці. Коли ж  наступного дня Жюно запропонував їй 
скибочки очищеного ананаса):

«Я відсунула тарілку якомога далі од себе. Та... я не 
знаю, що діється зі мною, я не можу їсти ананас. Він 
підніс мені цю проклятущу тарілку прямо під ніс, що 
й викликало в мені думку, що їсти ананас я не можу. 
Довелося не тільки віднести його, а й відчинити всі 
вікна, побризкати духами в моїй спальні, аби цілком 
знищити запах ананаса. Якби він ще раз з'явився хо
ча б на мить, мене охопило б жахливе почуття. Що 
найцікавіше у всьому цьому, так це те, що відтоді 
я завжди робила над собою зусилля, аби з'їсти ана
нас».

Отож жінки, яким приділяють занадто багато уваги 
або які надміру заклопотані собою, здебільшого боліс
но переносять вагітність. Ті ж, хто легко переносить 
випробування вагітністю, належать або до категорії 
«квочок», або до стійких жінок, котрі не панікують 
через фізичні відчуття і настроєні нормально витрима
ти всю вагітність: пані де Сталь долала свою вагітність 
так само легко, як невимушено провадила бесіди.

З перебігом вагітності змінюються взаємовідносини 
матері і зародка. Зародок упевнено влаштовується 
в материнському лоні, обидва організми призвичаюю
ться один до одного, між ними відбувається біологіч
ний обмін, який дає змогу жінці набути рівноваги. 
Вона вже не відчуває себе в полоні виду: сама володіє 
плодом свого лона. В перші місяці вагітності вона 
звичайна жінка, ослаблена тим прихованим процесом, 
який відбувається у ній. А згодом вона вже мати, і її
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фізичне слабування — це оборотний бік її слави. Її 
недуга має пояснення. Дуже багато жінок знаходять 
у вагітності жаданий спокій: вся їхня поведінка має 
виправдання. їм завжди хотілося звернути на себе 
більше уваги, стежити за своїм тілом. До цього вони не 
наважувалися, відчуваючи соціальні утиски, потурати 
власній цікавості до свого ж тіла: тепер дістали на це 
право. Все, що вони роблять для себе, вони роблять 
також для дитини. Від них не вимагають ні роботи, ні 
жертв. їм не треба піклуватися про те, що не має 
безпосереднього відношення до них. їхнє теперішнє 
життя осяяне мріями про майбуття. їхнє завдання — 
фізично й психічно розслабитися, плекатися в радо
щах життя: у них відпустка. Сутність їхнього життя 
тут, у лоні, це створює чарівне відчуття повноти існу
вання. «Це можна порівняти з теплом, що розпросто
рюється від маленької пічки, вона палахкотить, вона 
гріє тільки вас, цілком залежить від вашої волі. Та це 
водночас і збадьорливий душ, який освіжає вас улітку. 
Ось так»,— свідчить одна жінка, слова якої наводить 
Г. Дейч. Щаслива жінка дістає ще й насолоду від своєї 
вагітності: адже з юних літ вона так жадала цього! 
Ставши дружиною, вона потерпала від своєї підлеглос
ті чоловікові. Тепер вона перестала бути сексуальним 
об'єктом, служницею. Вона уособлює вид, вона обіцяє 
життя, вічність. Її всі шанують, і навіть всі її примхи 
священні: це особливо стимулює (ми в цьому вже 
пересвідчилися) розвиток уявних «бажань». «Вагіт
ність дає можливість жінці побачити доцільність у тих 
діях, які в іншому випадку здавалися б безглузди
ми»,— зауважує Г. Дейч. Завдяки тому, що в її лоні 
жевріє інше життя, жінка почувається певніше, дістає 
нарешті справжню насолоду од відчуття себе самою 
собою.

Письменниця Колетт так змалювала в «Зірці Веспер» 
цю фазу своєї вагітності:

«Поступово, крок за кроком, мене заполонило від
чуття вагітної самиці. Мене вже не діймали нездужан
ня, я нічогісінько не боялася. Блаженство, втіха,— як 
назвати це почуття захищеності: науковим терміном 
чи простим словом? Певно, воно заполонило мене по 
вінця, бо ж  я пам'ятаю його... Не змовчу й про те, про 
що ніколи не кажуть у цьому разі, про почуття гордос
ті, про звичайну великодушність, які я відчувала, ви-
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нотуючи свою дитину... Щовечора я нібито прощалася 
із ще одним чудовим днем мого життя. Я знала, що 
шкодуватиму за ним. Але почуття радощів, вдоволен
ня, блаженства сповнювали собою все, і я перебувала 
в полоні тваринного тріумфування, безтурботності, 
причиною яких був мій дедалі більший живіт і потаєм
ні поклики до мене того створіння, яке я носила під 
серцем.

Шостий, сьомий місяць... Перші полуниці, перші 
троянди. Чи можу я інакше назвати свою вагітність, як 
тривалим святом? Муки під час пологів забудуться, 
але не забудеться це незвичайне тривале свято: я все 
пам'ятаю. Особливо сон, котрий долав мене в поза- 
урочний час, я віддавалася йому як у дитинстві, хоті
лося заснути на траві, на розігрітій землі: єдине «ба
жання», здорове бажання.

Наприкінці вагітності я скидалася на пацюка, що 
намагався понести щойно вкрадене ним яйце. Я стала 
незграбною, мені часом було важко влягтися. При 
важкому животі, при стомленості моє свято все ще 
тривало. Оточена піклуванням і привілеями, я перебу
вала на захмарній вершині...»

Цю щасливу вагітність, як нам сказала Колетт, один 
з її друзів назвав «чоловічою вагітністю». І справді, 
Колетт належить до того типу жінок, котрі мужньо 
переносять свій стан, не входячи в нього з головою. 
Вона не полишає творити за робочим столом. «Дитина 
подала сигнал, що вона з'явиться на світ першого числа, 
і я відклала свою ручку».

Декотрі жінки, опинившись у такому становищі, 
стають нестерпними. Вони раз у раз розмірковують 
про свою нову виняткову значимість. Варто підтримати 
їх у цьому, як вони одразу сприймають на свій раху
нок усі міфи, придумані чоловіками: ясності розуму 
вони протиставляють ніч, плодом якої може стати 
Життя, світлому розумові — таїни внутрішнього світу, 
безмежній свободі — свій живіт у всій його виразній 
вагомості. Майбутня мати подібного типу почувається 
шаром перегною, нивою, джерелом, корінням. Коли 
вона поринає в сон, її навідують сновидіння, в яких 
серед хаосу відбувається бродіння світів. З-поміж них 
є такі, котрі зосереджуються не на собі, а на скарбі 
життя, що розвивається всередині них. Саме такий
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стан змальовує Сесіль Соваж у своїй поемі «Квітуча 
душа»:

Ти належиш мені, мов зоря рівнині,
Довкруг тебе моє життя, як тепла вовна,
У якій твої закляті члени ростуть у тайні.
О ти, якого я голублю зі страхом,
Маленька розбрунькована душе, 

прив'язана до моєї квітки!
Із шматочка мого серця я ліплю твоє серце,
О мій плоде, покритий пушком, мій вологий ротику!

А в листі до чоловіка вона пише:
«У мене дивне відчуття, нібито я беру участь у 

створенні маленької планети і ліплю її у вигляді 
крихкої кульки. Я ніколи не була такою близькою до 
життя. Я ніколи так чітко не почувалася сестрою землі 
з її рослинним світом, де струменіють соки. Мої ноги 
ступають цією землею, мов по живому звіру. Я в 
полоні дум про той день, коли заграють флейти, загу
дуть розбуркані бджоли, розквітнуть троянди,— адже 
воно вже ворушиться, бунтує в мені. Якби ти знав, 
скільки весняного розмаю, юності вливається в моє 
серце через цю душу, що ось-ось розквітне. Подумати 
тільки, це дитяча душа П'єрро десь там, у пітьмі мого 
лона клопочеться над двома великими очима, як у 
нього».

Жінки іншого кшталту, вельми кокетливі, що сприй
мають себе головним чином еротично і шанують красу 
свого тіла, неабияк потерпають від того, що змінилася 
їхня статура, що вони змиршавіли і не здатні збудити 
бажання. Вони не сприймають вагітність як свято, не 
відчувають себе збагаченими, навпаки, вагітність при
гнічує їх.

У книзі Айседори Дункан «Моє життя» мовиться:
«Дитина вже дає про себе знати... Моє прегарне 

мармурове тіло обм'якло, розкололося, спотворилося... 
Гуляючи берегом моря, я інколи відчувала приплив 
снаги, енергії і запевняла себе, що це маленьке створін
ня належить мені, тільки мені. Та іншими днями... 
я почувалася нещасною твариною, що вскочила в паст
ку... Переходячи від сподівань до розпачу, я часто 
згадувала про мандрівки моєї юності, про мої блукан
ня, про те, як відкривала для себе мистецтво, і все це 
мов давній пролог, призабутий у тумані, пролог чекан
ня дитини, такого шедевра, який може спородити

135



перша-ліпша селянка. Мене бентежили найрізноманіт
ніші страхи. Даремно я навіювала, переконувала себе, 
що всі жінки народжують. Усе було начебто природно 
і разом з тим страшно. Страшно чого? Звичайно, не 
смерті і не страждань, я відчувала незнаний досі страх 
перед невідомістю. Очима, сповненими подиву, я спо
стерігала, як спотворювалося моє прекрасне тіло. Куди 
поділася моя дівоча грація наяди? Де моє честолюб
ство, моя знаменитість? Часто мимохіть я почувалася 
жалюгідною, повергнутою. Боротьба з життям, цим 
велетом, була нерівною. І тоді я починала думати про 
своє майбутнє, і моя туга розвіювалася. Важкі години 
чекання в мороці. Якою дорогою ціною ми оплачуємо 
славу материнства!..»

В останній стадії вагітності між матір'ю і дитиною 
проявляються перші ознаки розставання. Жінки по-різ
ному відчувають перші порухи дитини, його удар 
ніжкою у ворота світу, в стінку живота, який захищає 
його від зовнішнього довкілля. Декотрі з жінок із 
захопленням сприймають цей перший сигнал, що про
вістив про цілком автономне життя всередині них. 
А деякі відчувають до себе огиду, гадаючи, що стали 
вмістилищем якоїсь сторонньої істоти. Отож знову 
порушується єдність зародка й материнського тіла; 
матка опускається, жінка мовби відчуває тиск, напру
гу, утруднюється дихання. Цього разу нею володіє не 
щось невизначене, а дитина, котра ось-ось народиться. 
Досі вона була не більше ніж образом, надією, і 
раптом стає реальністю. Це створює нові проблеми. 
Кожна мить несе тривогу: особливо лякають пологи. 
В міру наближення вагітності до кінця в жінки ожива
ють усі дитячі страхи. Якщо вона відчуває провину 
перед матір'ю, в неї може зринути думка, що вона 
проклята нею й через те або вона сама, або її дитина 
помре. В романі «Війна і мир» Л. Толстого Ліза — 
одна з його героїнь — уособлює саме таку інфантиль
ну жінку, котра вбачає в пологах смертельний вирок: 
вона й справді помирає.

Жінки по-різному сприймають пологи: жінка-мати 
хоче і зберегти в собі цей скарб своєї плоті, цю 
дорогоцінну часточку себе самої, і водночас позбутися 
того, що їй накинуто, що завдає їй клопоту. Вона 
нарешті жадає потримати свою мрію в руках і разом 
з тим побоюється нових обов'язків, які неминуче з'яв
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ляться після матеріалізації мрії: жінка може опинити
ся в полоні того чи того бажання, однак здебільшого їй 
притаманні обидва ці бажання. Нерідко також їй бра
кує мужності в години тяжкого випробування: вона 
починає доводити собі самій і близьким — матері, чо
ловікові, що впорається сама, без будь-чиєї допомоги. 
Разом з тим вона ображена на весь світ, на життя, на 
своїх близьких за вимушені страждання, і через почуття 
протесту стає пасивною. Незалежні за натурою жін
ки — матрони або жінки з чоловічим характером — 
поводяться, як правило, активно напередодні пологів 
і під час самих пологів. Дуже інфантильні жінки 
пасивно віддаються на ласку акушеркам, матерям. 
Одні прикликають на допомогу всю свою гордість, аби 
не волати, інші — не зважають на жодні поради. Під
биваючи підсумок, можна сказати, що поведінка жінок 
в цій ситуації відображає суть їхнього ставлення до 
світу взагалі і до свого материнства зокрема: їхня 
поведінка може бути стоїчною, сумирною, вимогли
вою, настійною... Вони можуть бунтувати, лишатися 
байдужими, бути напруженими... Неабияк впливає на 
тривалість і складність перебігу пологів психологічний 
стан (пологи залежать, природно, також від суто орга
нічних факторів). Важливо відзначити, що, як правило, 
жінці (так само як і самицям декотрих домашніх тва
рин) під час виконання покладених на неї природою 
функцій необхідна стороння допомога. Трапляється, 
що селянки через брутальні звичаї та соромливі мате- 
рі-одиначки народжують без сторонньої допомоги: це 
нерідко спричиняє смерть дитини або провокує в 
майбутньої матері невиліковні хвороби. Навіть під час 
звершення акту, визначеного долею, жінка ще не віль
на: це доводить, що людський рід за своєю природою 
ніколи не відзначався хитрістю. Певна річ, конфлікт 
між інтересами жіночої природи та інтересами виду 
такий гострий, що часто призводить до смерті матері 
або дитини: втручання людини, тобто медицини, 
хірургії, набагато зменшили (можна сказати, звели на
нівець) колись такі часті нещасні випадки. Застосуван
ня анестезії знімає категоричність біблійного вислов
лювання: «... у муках народжуватимеш дітей». Методи 
анестезії повсюдно використовують в Америці, набу
вають поширення у Франції. У березні 1949 року спе
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ціальним декретом стало обов'язковим застосування 
анестезії в Англії *.

Важко точно сказати, від яких саме страждань по
збавляють жінку засоби анестезії. Той факт, що пологи 
можуть тривати інколи понад добу, а в інших випадках 
2—3 години, не дає змоги зробити жодного узагаль
нення. Є жінки, для яких пологи перетворюються в 
справжні тортури. Так було з Айседорою Дункан: 
увесь період вагітності вона перебувала в тривозі, 
і постійне психологічне напруження безумовно надто 
загострило болі під час пологів. Вона пише:

«Можна говорити що завгодно про іспанську інкві
зицію, але жодна жінка, котра народила дитину, не 
злякалася б її. Це просто забавка порівняно з полога
ми. Хтось невидимий і жорстокий нещадно тримав 
мене в своїх пазурах, ламаючи мені кістки і нерви. 
Кажуть, що ці страждання швидко забувають. Я можу 
сказати лише одне: варто мені тільки заплющити очі, 
і я знову чую свої зойки й стогін».

Проте є жінки, котрі, навпаки, вважають це випро
бування не дуже суворим, а декотрі (їх небагато) 
знаходять у ньому чуттєву втіху.

«Я настільки сексуальна, що й самі пологи пережи
ваю мов сексуальний акт,— пише одна із жінок 2.— 
У мене була вродлива акушерка «Пані». Вона викупа
ла мене, зробила уколи. Цього було достатньо, аби 
привести мене в стан неабиякого збудження і виклика
ти нервовий дрож».

1 Я вже зауважила, що декотрі антифеміністи обурювалися, 
посилаючись на природу та Біблію, коли йшлося про необхідність 
уберегти жінку від страждань під час пологів: ці страждання, 
мовляв, є єдиним із джерел материнського «інстинкту». Г. Дейч, 
здається, схиляється до цієї думки. Вона стверджує: якщо мати не 
проходить крізь велетенський труд пологів, вона не сприймає всім 
своїм єством немовля, яке їй показують, як свою дитину. Між тим 
Г. Дейч визнає, що й жінки, котрі пройшли крізь страждання 
пологів, часом відчувають порожнечу й сум’яття. А в своїй книзі 
водночас стверджує: материнська любов — це почуття, це свідоме 
ставлення, а не інстинкт; воно не пов'язане неодмінно з вагітністю. 
Вона відстоює думку, що жінка може зазнавати материнських 
почуттів також і до прийомної дитини, до дитини чоловіка від 
першого шлюбу тощо. Така суперечливість походить, очевидно, від 
приреченості жінки на мазохізм, і саме тому надають такої великої 
значимості стражданням жінки.

2 Стекель зібрав з цього приводу ряд фактів, наведених тут 
у скороченому вигляді.
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Одні жінки запевняють, що під час пологів відчува
ли прилив потужних творчих сил. Вони й справді 
здійснювали вельми продуктивну роботу, пов'язану 
з великим напруженням волі. Інші, навпаки, поводили
ся пасивно, відчуваючи себе об'єктом страждань і 
тортур.

Перші взаємини матері і новонародженого також, 
ясна річ, неоднакові. Декотрі жінки дуже потерпають 
від порожнечі, що виникла всередині них: буцімто 
в них украли скарб. Ось що написала з цього приводу 
в поетичних рядках Сесіль Сова ж:

Я притихлий вулик,
З якого вилетів бджолиний рій,
Я ще годую тебе,
Твоє тендітне тіло своєю кров’ю.
Все моє єство — це закритий дім,
З якого щойно винесли мерця.

І далі:
Ти вже не належиш цілком мені. Твоя голова 
Розмірковує вже про інші небеса.

Іще:
Він родився, я втратила своє кохане малятко.
Тепер він родився, я лишилась сама і відчуваю,
Як кров у мені стугонить від порожнечі...

Водночас кожна жінка відчуває ні з чим незрівнянну 
цікавість. Справжнє диво — бачити, тримати в руках 
живу істоту, створену в тобі, істоту, котра вийшла 
з тебе. А все ж  яка істинна частка участі матері в цій 
незвичайній події, внаслідок якої на землі з'являється 
нове життя? Вона не знає цього. Без неї не було б 
дитини, а між тим вона покидає її. Воназідчуває нудьгу 
й подив, побачивши її поза собою, відторгнутою од 
себе. І завжди присутнє розчарування. Жінці хотіло
ся б спізнати дитину с в о є ю  так само впевнено, як 
власну руку: однак усі відчуття цієї нової істоти 
містяться в ній самій, вона непроникна, у неї не 
зазирнеш, вона існує окремо. Можна сказати, що вона 
не впізнає дитини з тієї простої причини, що не знає її. 
Адже свою вагітність вона пережила без неї: в неї 
у минулому немає нічого спільного з цим незнайомим 
малям. Вона готувалася до того, що дитина одразу 
стане близькою їй. Та ні, цей новачок, хоч як це дивно, 
не викликає в ній жодних почуттів. У мріях і під час
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вагітності він був лише образом, йому бракувало ви
значеності, і майбутня мати по думки грала в близьке 
материнство. Тепер же ця крихітка — закінчений ін
дивідуум, ось тут, поруч, її могло б і не бути, але вона 
є, тендітна, вимоглива. Радість, що дитина нарешті 
з'явилася, така жива, перегукується з жалем, що вона 
ось така, яка є.

Часто годування грудьми дає змогу молодим мате
рям після пережитого ними почуття розставання знай
ти, можна сказати, тваринне вдоволення від близько
сті до дитини. Це виснажливіше, ніж вагітність, але 
разом з тим годування грудьми дає можливість жінці 
подовжити «вакації», стан спокою, повноти життя, 
котрі зазнає вагітна жінка.

«Коли дитина ссала груди,— стверджує одна з 
героїнь Колетт Одрі,— нічого іншого не потрібно було 
робити, і це могло тривати годинами. Вона навіть не 
думала про те, що станеться після цього. їй треба було 
тільки чекати, коли насититься і відірветься од грудей 
дитина, мов товста бджола» К

У тих жінок, котрі не можуть годувати дітей грудь
ми, байдужість, змішана з подивуванням перших го
дин з'яви дитини, триває доти, доки вони не зуміють 
налаштувати між собою і дитиною тісного зв'язку. Це, 
власне, те, що сталося з Колетт, котра, як і деякі інші 
жінки, не годувала свою дочку грудьми. З притаман
ною їй щирістю вона описує зародження в неї мате
ринського почуття:

«Далі я розглядала цю нову людину, котра прийшла 
в дім зовсім не з вулиці... Чи з достатньою шаною 
я дивилася на неї? Я б не стала цього стверджувати. 
Щоправда, я від природи запальна і зберегла цю рису 
дотепер. Отож захоплювалася новонародженою як ди
вом: її нігтиками, прозорими, рожевими, схожими на 
опуклі лусочки креветки, підошвами її ніжок, котрі 
прийшли до нас не по землі. Легким пушком її вій, що 
торкаються щічок і оберігають сон синіх очей від 
земних привидів. Маленькими статевими органами, які 
нагадують ледь розкритий мигдаль, двостулковими, 
щільно закритими, губка до губки. Проте свою увагу 
разом із захватом до доньки я не називала любов'ю, 
я ще не відчувала любові. Я перебувала в чеканні...

1 Колетт, «Граємо, втрачаючи».
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Картинки, які поставали перед моїми очима і на які 
так довго чекало все моє єство, не прикликали мене до 
невсипущої уваги, не робили з мене запопадливої 
служниці своєї дитини, як це буває в засліплених 
любов'ю матерів. Коли ж  я нарешті відчую, що в мені 
стався перелом, другий і набагато важчий? Повинна 
визнати, що я скористалася різними рекомендаціями, 
зазнала різних почуттів, у тому числі скороминущих 
ревнощів, хибні й справжні передчуття, гордість за те, 
що тримаю в своїх руках життя, покірливим кредито
ром якого я є, усвідомлення, трохи підступне, можли
вості дати комусь урок скромності, перш ніж я стала 
матір'ю, як усі. Заспокоїлась я лише тоді, коли виразне 
дитяче белькотіння оживило чарівні губки, коли пі
знання довколишнього світу, лукавство і навіть ніж
ність зробили зі звичайного малятка дівчинку, а з 
дівчинки — мою доньку!» 1

Багатьох жінок лякають нові обов'язки. Під час 
вагітності вони клопоталися лише своїм тілом. Від них 
не вимагали жодної активності. І ось тепер перед 
ними нова істота, яка має на них права. Декотрі із 
жінок радісно пестять своє немовля, перебуваючи в 
пологовому будинку, там у них ще веселий і безтур
ботний настрій, але повернувшись додому, вони почи
нають розуміти, що поява дитини спричиняє зайвий 
клопіт. Навіть годування грудьми не приносить радо
щів, навпаки, з'являється побоювання зіпсувати груди. 
Пипки в тріщинах, болять набряклі груди, ротик дити
ни, припадаючи до них, викликає нестерпний біль,— 
усе це породжує почуття образи: матері здається, що 
дитина висотує з неї сили, життя, щастя. Вона потрап
ляє в жорстоку кабалу до неї, дитина уже не частка її, 
а тиран. Вороже дивиться вона на цю чужу істоту, 
котра загрожує її тілу, її свободі і в цілому її осо
бистості.

З'являється і багато інших факторів. Серед них взає
мини молодої матері зі своєю матір'ю зберігають пер
шорядну важливість. Г. Дейч наводить приклад, коли 
в жінки пропадало молоко щоразу, коли її навідувала 
мати. Нерідко молода мати просить допомогти їй і 
водночас ревниво ставиться до жінок, які піклуються 
про малятко і їхнє ставлення до нього набуває похму

1 Колетт, «Зірка Веспер».
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рого забарвлення. Велике значення має також почуття 
дитини до батька і його власне ставлення до малюка. 
В основі сприйняття дитини як зайвого клопоту, як 
кайданів або, навпаки, як вивільнення, як скарбу, що 
надає певності у собі, лежить сукупність економічних, 
сентиментальних та інших чинників. В інших випад
ках ворожість до дитини переростає у справжню нена
висть, котра дається взнаки у вкрай недбалому, а то 
й кепському догляді за нею. Проте здебільшого жінка, 
усвідомивши свій материнський обов’язок, долає це 
почуття. Воно викликає в неї докори на свою адресу, 
через це стає неспокійно на душі і поновлюються 
страхи, пережиті під час вагітності. Всі психоаналітики 
поділяють думку, що ті матері, яких переслідує страх 
зробити зле дитині, в уявленні яких з ними трапляють
ся жахливі нещасні випадки, відчувають до неї непри
язнь і намагаються позбутися цих почуттів.

Своєрідні взаємини матері й дитини на початку її 
появи. Вони відрізняються од усіх інших людських 
взаємин, адже попервах дитина ще не реалізується 
самостійно: її усмішки, белькотіння мають лише той 
зміст, якого надає їм мати. Дитина залежить від мате
рі, а не від себе, хоч би якою вона їй здавалася — чарі
вною, єдиною на світі або обтяжливою, звичайною, 
нестерпною. Ось чому холодні за природою, невдово- 
лені життям, меланхолійні жінки, котрі сподівалися 
знайти в дитині спільника, відчути приливи енергії, 
запалу, які дадуть змогу їм утекти від самих себе, 
виявляються глибоко розчарованими. Тим, хто сподіва
ється на нове життя, утвердитися в ньому за допомо
гою якоїсь зовнішньої події, материнство приносить 
похмуре розчарування, таке ж, як під час «про
ходження» через статеве дозрівання — перший сексу
альний досвід, одруження. Щось подібне зазнала Со
фія Толстая. Вона пише:

«Ці дев'ять місяців були найжахливішими в моєму 
житті. Що ж  до десятого, то краще про це не зга
дувати».

Марно силкується вона зобразити в своєму записни
ку якусь радість: сум і страх перед відповідальністю — 
ось що вражає нас у  цих нотатках.

«Усе скінчилося. Я народила, пережила належну 
частку страждань, стямилася й потроху повертаюся до 
життя з постійним страхом, неспокоєм, думаючи про
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дитину і особливо про чоловіка. Щось зламалося в 
мені. Щось нашіптує мені, що страждатиму постійно. 
Гадаю, це побоювання не впоратися зі своїми обов'яз
ками щодо р о д и н и .  Я втратила природність у пове
дінці, лякаючись цієї грубої любові самиці до своїх 
нащадків і надмірного кохання до чоловіка. Стверджу
ють, що кохати чоловіка і дітей — це добродійність. 
Така думка інколи втішає мене... Яке могутнє почуття 
материнства, і яким природним мені здається бути 
матір'ю! Це Льовина дитина, ось чому я люблю її».

Проте відомо, що вона так багато говорить про 
кохання до чоловіка саме тому, що не кохає його. Ця 
відсутність кохання відбивається на дитині, зачатій 
в обіймах, що спричиняли в неї огиду.

К. Мансфільд тонко передала суперечливі почуття 
однієї молодої жінки, котра кохала чоловіка, але не 
могла терпіти його пестощів. Вона відчувала ніжність 
до своїх дітей, але водночас у ній жило відчуття 
порожнечі, яке вона з гіркотою тлумачила як цілкови
ту байдужість. Відпочиваючи в саду зі своїм останнім 
новонародженим, Лінда (так звали цю жінку) так ду
має про свого чоловіка Стенлі:

«Нині вона була його дружиною, і навіть кохала 
його. Ні, не того Стенлі, якого знало оточення, не 
буденного, а сором'язливого, чулого, простодушного 
Стенлі, котрий щовечора навколішки промовляє свої 
молитви. Однак біда була в тому... що вона коли-не-ко- 
ли бачила Стенлі т а к и м .  Були проблиски, спокійні 
хвилини, а решту часу, як їй здавалося, життя плинуло 
так, ніби в домі ось-ось спалахне пожежа, а то й зовсім 
дім скидався на судно, яке щодня терпить корабельну 
аварію. І в центрі небезпеки завжди перебував Стенлі. 
їй доводилося постійно рятувати його, доглядати, за
спокоювати, вислуховувати. Решту часу вона тремтіла 
від страху завагітніти... Урочисто звучить: покликання 
всіх жінок — народжувати дітей. Це не так. Вона, 
скажімо, могла б довести, що це хибне уявлення. 
Вагітність її пригнічувала, ослаблювала здоров'я, нага
няла смуток. А найважче було винести брак любові до 
дітей. Що там прикидатися... У цих тяжких мандрах 
крижаний вітер щоразу її мовби вистуджував. У неї 
просто не зоставалося тепла для дітей. Піклуватися 
про молодшенького, слава Богові, є кому, це робить її 
матір, Берила, та їй байдуже, хто це робитиме. Вона
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його і в руках по-справжньому не тримала. Ось він 
лежить біля її ніг, не викликаючи жодних почуттів. 
Вона глянула на нього... Було щось таке незвичне 
й несподіване в його усмішці, що Лінда так само 
всміхнулася. Але одразу спам'яталася і холодно сказа
ла: «Я не люблю маленьких дітей».— «Ти не любиш 
маленьких дітей?» Він не міг повірити в це. «Ти мене 
не любиш?» Він безтямно снував рученятами, намагаю
чись простягнути їх до матері. Лінда лягла на траву. 
«Чого ти весь час усміхаєшся? — запитала вона суво
ро.— Якби ти дізнався про мої думки, ти б не сміяв
ся...» Лінду вражала довірливість цього маленького 
створіння. О ні, не треба прикидатися. Не це вона 
відчувала. Щось зовсім не схоже на те, що було до 
цього, щось нове, щось... Сльози забриніли в очах. 
Вона ледь-ледь чутно прошепотіла маляткові: «Добри
день, моє кумедне дитя...» 1

Цих прикладів достатньо, аби підтвердити думку 
про відсутність материнського «інстинкту»: саме це 
слово аж  ніяк не пасує людському роду. Ставлення 
матері до дитини визначається сукупністю її життєвих 
ситуацій і тим, як їх сприймають. Почуття матері до 
дитини, як це видно з наведеного вище уривка, дуже 
різноманітні. А правда така: якщо умови, в яких опи
няється жінка-мати, не надто несприятливі, в своїй 
дитині вона вбачає надбання.

«Це було мов відлуння довколишньої дійсності, її 
власного життя... через дитину вона могла впливати на 
все і передусім на саму себе»,— пише К. Одрі про 
одну молоду матір.

А ось що вона пише про іншу:
«Я відчувала, як вона обтяжувала мої руки, груди, 

начебто не було нічого важчого в світі, мої сили 
вичерпувалися. Вона згинала мене до землі, занурю
ючи в типгу ночі. Одним махом вона поклала на мої 
плечі увесь тягар всесвіту. Ось чому я хотіла, щоб вона 
існувала. Без неї я була б занадто легковажною».

Якщо так звані «несучки» втрачають цікавість до 
дитини після її народження навіть у більшій мірі, ніж 
матері після того, як дитину відлучено од грудей, то 
жінки іншого типу, навпаки, відчувають дитину своєю, 
саме коли її відділено од їхньої плоті. З чогось туман-

1 «У затоці».
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ного, невиразного дитина стає часткою всесвіту. Так, 
вона вже не лежить відчутним тягарем у тілі, але її 
можна бачити, можна доторкнутися до неї. В поезіях 
Сесілі Соваж влучно передано перехід від туги, що 
супроводжувала звільнення від ноші, до радощів, за
кладених у власницькому почутті матері:

Ось і ти, мій маленький любий,
На великому ліжку своєї мами.
Я можу цілувати тебе, тримати в руках, 
Вірити у твоє прекрасне майбуття;
Добридень, моє малятко,
З радощів, з крові і плоті,
Моя маленька копіє, бентего моя...

Неодноразово висловлювалася думка, ніби дитина 
в жінки асоціюється з пенісом: це зовсім не так. 
Власне кажучи, для дорослого чоловіка пеніс уже не 
є чудовою іграшкою: цінність цього органа — в мож
ливості оволодіти жаданими об'єктами. Жінка якраз 
заздрить здобичі, захопленій чоловіком-самцем, а не 
інструменту загарбання. Дитина втамовує цю її агре
сивну еротику, яка не знаходить цілковитого виражен
ня в чоловічих обіймах: дитина стає рівнозначною тій 
коханці, яка віддається самцеві і якій сам самець для 
жінки слугувати не може. Ясна річ, не завжди все 
відбувається саме так: будь-які взаємини несуть у собі 
певну своєрідність. Дитина дає матері, як коханка 
коханцеві, всю повноту плотських почуттів, і це похо
дить не від ідеї загарбання, володіння. Жінка оволоді
ває в дитині тим, що чоловік шукає в жінці: іншу 
істоту, наділену людською природою і свідомістю, що 
стає його д в і й н и к о м .  Дитина втілює в собі всю 
природу. Героїня К. Одрі так говорить про свою ди
тину:

«Під моїми пальцями її шкіра, мов кожушки малень
ких кошенят, мов квіти довколишнього світу...»

Ніжну шкіру дитини, її теплу м'яку шкіру молода 
жінка, ще зовсім дівчина, сприймає попервах своєю 
материнською плоттю, а потім через посередництво 
всього всесвіту. Її дитина — рослина і тварина, в її 
очах — дощі і ріки, блакить неба й моря, її нігтики 
зроблено з коралів, а волосся — з шовковистих рослин, 
це жива лялька, пташка, киця; моя квіточка, моя 
перлина, моє курчатко, моє ягнятко... мати ніжно 
промовляє майже всі слова з лексикону коханця і так
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само, як і він, з якоюсь жадобою і наполегливістю 
повторює «мій, моя», стверджуючи приналежність. 
У неї ті ж, що і в чоловіка, засоби володіння: пестощі, 
поцілунки. Вона тулить дитину до тіла, вона огортає її 
теплом своїх рук, своєї постелі. Іноді ці стосунки 
набувають явно сексуального характеру. Почитаймо 
уривок з листа, який одержав Стекель і про який я вже 
згадувала:

«Я годувала грудьми свого сина, та це не давало мені 
радощів, оскільки він не зростав і ми обоє втрачали 
у вазі. Для мене в цьому було щось сексуальне, і 
я відчувала сором, даючи йому груди. Це було чудо
во — відчувати маленьке тепле тільце, що горнулося 
до твого тіла. Солодке тремтіння пробігало по мені, 
коли його рученята торкалися мене... Вся моя любов 
ніби відділялася од мене і спрямовувалася на сина... 
Він досить часто був зі мною. Тільки-но він бачив мене 
в постелі (на той час йому минуло два роки), одразу 
повз до мене, намагаючись видертися на мене. Своїми 
рученятами він пестив мої груди і пальчиком хотів 
торкнутися низу. Це давало мені таку втіху, що я із 
зусиллям відстороняла його. Нерідко я боролася проти 
бажання погратися його пенісом...»

Ставлення матері до дитини змінюється в міру її 
зростання. Спершу це «звичайнісіньке малятко», одне 
з безлічі йому подібних. Та поволі в нього з ’являються 
свої, індивідуальні риси. На цей час владні або надто 
чутливі жінки охолоджуються до дитини. Інші ж, як, 
наприклад, Колетт, починають більше цікавитися ни
ми. Почуття матері до дитини стають дедалі неодно- 
ріднішими: вона — друге я, і часом у  неї виникає 
спокуса цілком зректися себе на її користь, але вона 
автономний суб'єкт, отже, бунтар. Вона також відчут
но реальна сьогодні, але там, у  майбутньому, це неві
дома молода людина, і тільки в уяві можна малювати, 
якою вона буде, ставши дорослою. Вона — багатство, 
скарб, але водночас і тягар, і тиран. Радощі, які дає 
матері дитина, залежать від душевних щедрот матері, 
їй, певно, приємно слугувати комусь, віддавати себе, 
творити щастя. Саме про таку матір пише К. Одрі:

«У неї було щасливе дитинство, прямо як у книжках, 
тільки на книжкове воно було схоже, як живі троянди 
на ті, що зображають на листівках. І це щастя линуло 
від мене, як те молоко, яким я годувала її».
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Подібно закоханій жінці, мати в захваті від усвідом
лення своєї необхідності. Вона відповідає певним ви
могам, і це створює підвалини для її життя. Але 
трудність і велич материнської любові полягає насам
перед у тому, що вона не сподівається на взаємність. 
Перед жінкою не чоловік, не герой, не напівбог, а 
маленька белькотлива істота, котра наділена свідоміс
тю і випадковим хистким тільцем. Дитина ще не має 
жодної значимості і не може надати значимості іншо
му. Поруч з нею жінка лишається самотньою. Вона не 
чекає ні на які нагороди в обмін на свої жертви, вона 
сама знаходить їм свої власні обгрунтування. Така 
душевна щедрість заслуговує на найвищу похвалу, 
якою чоловіки невтомно нагороджують жінку. Однак 
містифікація починається тоді, коли, уславляючи Ма
теринство, проголошують, що будь-яка жінка-мати — 
зразок для людства. Атож, материнська відданість 
може бути бездоганно щирою, але в реальному житті 
таке буває вряди-годи. Звичайно материнське почут
тя — це своєрідний компроміс між самозакоханістю, 
альтруїзмом, мрією, щирістю, нещирістю, відданістю 
і цинізмом.

Велика небезпека криється в усталених прадавніх 
звичаях, за якими долю дитини вирішують геть-чисто 
всі і, зокрема, якщо вона опиняється в руках так чи 
інакше невдоволеної жінки: скажімо, в сексуальному 
плані на неї тисне власна холодність або невтамовані її 
потреби, в соціальному — що стоїть нижче за чолові
ка, що вона аж  ніяк не впливає на довколишній світ 
і його майбутнє... І ось дитина стає для неї засобом 
компенсації всіх її прикростей і невдоволеності. Коли 
осягаєш, до якої міри сучасне становище жінки зава
жає їй розкритися, скільки бажань, поривань, устрем
лінь, домагань лишаються без виходу, жахаєшся від 
думки, що цій жінці довірено беззахисних дітей. Як 
свого часу з ляльками, яких вона то пестила, то мучи
ла, її поведінка мала символічний характер, так і 
тепер. Але ж  для дитини ці символи поведінки означа
ють гірку реальність життя. Коли мати б'є дитину, 
вона б'є не тільки її і не стільки її, вона зганяє на ній 
свою образу чи то на чоловіка, чи на весь світ, чи 
невдоволення самою собою,— а ляпаси дістає дитина. 
Мулуджі в «Енріко» якраз і дає відчути всю складність 
такого непорозуміння: Енріко добре розуміє, що не
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його з такою люттю б'є мати, а мати, спам'ятавшись від 
шаленства, ридає, дорікаючи собі й пестячи його. Він 
не таїть на неї образи, але ці ляпаси не минають 
безслідно. Так само поводиться мати в «Чаду» Віолет- 
ти Ледюк. Накидаючись на дочку, вона, власне, зганяє 
на ній біль від образи, завданої їй спокусником, кот
рий покинув її, від образи на життя, в якому вона 
залишалася скривдженою і зламаною. Споконвіку ві
домо, що однією із складових материнського почуття 
є жорстокість. Однак з лицемірною соромливістю від
кинули ідею «поганої матері», її замінила мачуха. 
Звичайно це дружина в другому шлюбі, котра мордує 
дитину померлої «доброї матері». Одну з таких мате
рів, пані Фішіні (викапана зразкова пані де Флервіль), 
зображено в письменниці де Сегур. Починаючи з «Ру
дого» Жюля Ренара, з'являється дедалі більше творів, 
у яких засуджують матерів за їхнє жорстоке ставлен
ня до дітей; це вже згадані «Енріко», «Чад», а також 
«Материнський гнів» С. де Терваня, «З гадюкою в 
кулаці» Ерве Базена. Типи матерів у цих романах до 
певної міри, безумовно, незвичайні, бо моральні підва
лини і правила пристойності змушують більшість жінок 
стримувати свої негідні поривання. Але ті, котрі діють 
у названих романах, грубо й імпульсивно виплескують 
своє невдоволення, свій гнів на дитину в лайливому 
гриманні, шмаганні, ляпасах, брутальній сварці, обра
зах і різних покараннях. Є матері з відверто садист
ським характером, а є інші, і їх чимало — занадто 
примхливі. Вони дістають особливе вдоволення, коли 
дають відчути свою владу. Зовсім крихітне маля в 
їхніх руках — іграшка: якщо це хлопчик, вони, не 
соромлячись, кепкують над його статевим членом, 
а якщо дівчинка, то роблять з неї ляльку. А потім 
починають вимагати від цього маленького невільника 
сліпої покори: марнолюбні, вони демонструють свою 
дитину всьому світу, мов навченого собаку; ревниві, 
з владними нахилами, вони ізолюють свою дитину від 
усіх. Здебільшого жінки налаштовані на винагороди за 
свої турботи про дитину: вони ліплять для себе уявний 
образ, який почне захоплюватися нею, обожувати її 
і раз по раз дякувати, а вона в цій моделі впізнаватиме 
саму себе. Коли Корнелія, вказуючи на своїх синів, 
з  гордістю мовила: «Оце мої скарби», вона подала 
фатальний приклад майбутнім матерям. Занадто бага
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то з них живуть у сподіваннях повторити якось цей 
самовдоволений жест, і ради цієї мети вони, не вагаю
чись, приносять у жертву маленького індивідуума з 
плоті й крові, бо їх не задовольняє те, що він є, 
і невідомість того, чим він може стати. І ось вони 
накидають йому необхідність бути схожим чи, навпа
ки, несхожим на їхнього чоловіка. Або стати втілен
ням дідуся, бабусі, кого-небудь з вельмишановних 
предків. Вони наслідують яку-небудь славнозвісну лю
дину: одна німецька соціалістка неабияк захоплювала
ся Ділі Браун, як стверджує Г. Дейч; у  знаменитої 
бунтарки був геніальний син, котрий рано помер; 
соціалістка, котра наслідувала її, вбила собі в голову, 
що і її син має стати генієм, і почала ставитися до 
нього як до майбутнього генія, а в результаті — вихо
вала бандита. Цей деспотизм, що суперечить природ
ному розвитку, завдає шкоди дитині, а матері прино
сить розчарування. Г. Дейч розповідає ще одну диво
вижну історію. Йдеться про італійську жінку, за ж ит
тям якої вона спостерігала кілька років.

«У пані Мазетті було багато дітей, і вона раз у раз 
скаржилася на труднощі то з однією, то з другою 
дитиною. Коли жінка зверталася до кого-небудь за 
допомогою, їй важко було зарадити через її пихате 
ставлення до всіх, особливо до свого чоловіка і дітей. 
На людях ця дама поводилася стримано й навіть по
важно, а вдома — зовсім по-іншому: ставала роздрато
ваною, вчиняла сварки. Річ у тім, що вона була із 
родини зубожілих, малоосвічених людей і змалку хоті
ла «вирізнятися». Задля цього відвідувала вечірні кур
си і, хтозна, можливо, її амбіційні устремління були б 
вдоволені, якби вона не побралася в шістнадцять років 
з чоловіком, який сексуально приваблював її і став 
батьком її дитини. Пані Мазетті й далі відвідувала 
курси і вживала інших зусиль, не втрачаючи надії 
вихопитися зі свого середовища. Її чоловік був умілим, 
кваліфікованим робітником, але агресивність, бундюч
ність дружини довела його до того, що він почав 
заглядати в чарку і, цілком можливо, щоб помститися 
за себе, багато разів робив її вагітною. Певний час пані 
Мазетті мириться зі своїм становищем, а по якомусь 
часі розлучається з чоловіком і починає безцеремонно 
поводитися з дітьми. У своєму підлітковому віці вони 
цілком вдовольняють її: дбайливі, старанно навчають-
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ся, приносять гарні оцінки тощо. Та коли старшій, 
доньці, Луїзі, сповнилося шістнадцять, з'явився страх, 
чи не повторить вона її помилок: суворість і навіть 
жорстокість набирають таких форм, що трапилося те, 
чого пані Мазетті найбільше боялася,— Луїза, аби 
відомстити матері, приносить додому незаконнона- 
роджену дитину. Всі діти загалом трималися батька, 
а не матері, яка докучала їм своїми високими мораль
ними вимогами. Пані Мазетті ніколи не проймалася 
добрими, ніжними почуттями до всіх дітей водночас, 
вона вирізняла одного й покладала на нього всі свої 
надії. А згодом міняла улюбленця без будь-якої при
чини, викликаючи тим самим у дітей злість і ревнощі. 
Дочки одна за одною пішли по руках, приносячи 
додому сифіліс і незаконнонароджених дітей. А сини 
стали шахраями. Бідолаха-мати не могла збагнути, що 
саме її вимоги поводитися зразково-показово штовхну
ли дітей на цей шлях».

Ось таке невігластво у вихованні дітей і примхливий 
садизм, про який я вже згадувала, нерідко поєднують
ся. Свої напади гніву мати пояснює бажанням «вихову
вати» дитину. А кожна невдача у вихованні посилює її 
вороже ставлення до дитини.

Так само часто подибується і інше ставлення до 
дітей, яке також завдає їм шкоди,— це мазохістська 
відданість. Декотрі матері, щоб заповнити внутрішню 
порожнечу й покарати себе за ретельно приховану 
недружелюбність, перетворюються в рабинь своїх чад. 
Вони безнастанно культивують у собі патологічне по
чуття неспокою, не можуть терпіти, коли діти віддаля
ються од них. Вони відмовляються од усіх насолод, від 
особистого життя, їхні обличчя набувають вигляду 
страдниць. .Ціною цих, як їм здається, добровільних 
жертв вони здобувають право відмовляти дітям у будь- 
якій незалежності. Ці зазіхання на незалежність дітей 
легко сполучаються з тиранічними прагненнями до 
панування. Отже, mater dolorosa 1 перетворює свої 
страждання в знаряддя садизму. Сцени безмовної покі
рності долі, які вона влаштовує, породжують у дитини 
почуття вини, яке тяжіє над нею іноді протягом усього 
життя. Така поведінка матері за шкідливістю впливу 
на дитину жахливіша від просто скандальних сцен.

1 Скорботна мати (латин.).
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Розриваючись між суперечливими почуттями, сповне
на подиву, дитина не знає, як їй захищатися: то ляпа
си, то сльози викривають її як злочинця. Беззаперечне 
виправдання своїй поведінці мати знаходить у тому, 
що дитина дуже далека від щасливої реалізації її 
самої, обіцяної їй ще в дитинстві: вона карає її за те, 
що виявилася жертвою містифікації, яку дитина 
наївно викрила. Зі своїми ляльками майбутня мати 
поводилася як хотіла. Допомагаючи сестрі, подрузі 
в догляді за немовлям, вона не відчувала жодної 
відповідальності. А тепер суспільство, чоловік, мати 
і власна гордість вимагають від неї звіту за самостійне 
життя цієї маленької істоти, начебто вона сама тво
рить це життя. Особливо чоловік, котрий з таким 
роздратуванням накидається на дружину за вади в 
дитини, як за несмачний обід або за аморальність у її 
поведінці. Його безвідносна вимогливість, вимогли
вість узагалі, часто тяжко відбивається на ставленні 
матері до дитини. Незалежна за вдачею жінка — чи 
з огляду на безтурботність або особливий авторитет 
в родині, чи з огляду на самотність — поводиться наба
гато спокійніше за тих, над ким тяжіє чужа владна 
сила, якій вони так чи інакше змушені коритися, 
водночас змушуючи коритися й дитину. Надзвичайно 
важко приборкати, поставити в певні рамки дитину, 
поведінка якої така ж  загадкова, як і поведінка твари
ни. Вона рухлива, поривиста, раптова, як сили приро
ди, щоправда, людської природи. Дитину неможливо 
ні вимуштрувати без особливих учених слів, як собача, 
ні переконати за допомогою фразеології дорослих: 
дитина користується таким подвійним становищем, 
реагуючи на слова по-тваринному — вдаючись до істе
рики, плачу, а на примус відповідаючи зухвалими 
словами. Звичайно ж, у якийсь період виховання дити
ни захоплює жінку, і якщо в неї є час, вона охоче 
клопочеться цим спеціально: жінка-мати веде дитину 
в сквер, де вона любісінько грається, і для неї вона 
зостається таким же алібі, як раніше, коли перебувала 
в її лоні. Нерідко, зберігаючи в тій чи іншій мірі дитячі 
прикмети, жінка пустує, згадує дитячі ігри, словечка, 
різні забавки, одне слово, радощі минулих років. Ко
ли ж  вона пере, клопочеться на кухні, годує грудьми 
немовля, ходить за покупками, приймає гостей і особ
ливо коли піклується про чоловіка, старша дитина
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докучає їй. В неї бракує вільного часу, аби ще й 
займатися «вихованням». Отож передусім треба по
дбати, щоб дитина не накоїла лиха: вона ламає, рве, 
забруднює— це постійна небезпека для всіх і для неї 
самої. Вона весь час метушиться, щось кричить, роз
мовляє, галасує: одне слово, живе своїм життям, і 
воно, це життя, завдає клопоту її батькам, непокоїть 
їх. їхні інтереси не збігаються і, отже, виникає драма
тична ситуація. Дитина вимагає постійної уваги бать
ків, це навантаження, і ті весь час вимагають від неї 
якихось жертв, а вона ніяк не може збагнути чому: 
вони вимагають, аби вона чимось поступалася задля 
їхнього спокою і, додамо, задля свого ж  майбутнього. 
Безумовно, вона бунтує. Намагання матері дати їй 
якісь пояснення не досягають мети: мати не може 
переконати її. Мрії, страхи, що тривожать думки дити
ни, бажання створюють свійг закритий, незнаний світ: 
мати може лише обережно, навпомацки впроваджува
ти відомий їй лад у життя істоти, котра сприймає всі 
накинуті їй закони як абстракцію, як безглузде насиль
ство. Дитина дорослішає, а непорозуміння лишається: 
вона потрапляє в світ інших інтересів, інших ціннос
тей, де немає місця її матері. Нерідко вона за це 
зневажає матір. Особливо хлопчик, гордий своєю при
належністю до чоловічого племені, кепкує з матері і її 
жіночих звичаїв: вона вимагає, аби було виконано 
домашнє завдання, але сама не знає, як розв'язати 
бодай одну задачу, не може допомогти в перекладі 
латинського тексту, нездатна «простежити» за ним. Не 
так просто нести цей тяжкий хрест, і нерідко знесиле
на мати заливається слізьми. У свою чергу чоловік 
дуже рідко розуміє складність обставин: керувати 
істотою, з якою ти не можеш знайти спільної мови, 
хоча це й людське створіння; увійти в незалежне 
життя, свободу якого відстоюють, повстаючи саме 
проти вас.

Можливі різні ситуації залежно від статі дитини. 
І хоча хлопчик «важчий», мати здебільшого прихиля
ється до нього. Більшість жінок хочуть сина передусім 
тому, що вважають становище чоловіків особливим, 
престижнішим, і, звичайно, конкретні привілеї, 
пов'язані з цим. «Народити хлопчика — це прекрас
но!» — кажуть вони. Ми вже знаємо, що вони хочуть 
спородити «героя», а герой, як відомо, чоловічої статі.
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Син може стати керівником, вождем, військовим, ви
нахідником. Він може стати володарем всієї землі, 
і його мати прилучається до його безсмертя. Будинки, 
які їй не судилося зводити, країни, в яких не змогла 
побувати, книжки, які не встигла прочитати,— він усе 
це дасть їй. І завдяки його посередництву вона запанує 
над світом, хоча, щоправда, за умови, якщо панувати
ме над сином. Отак народжується парадокс щодо мате
рі і сина. Фрейд вважає, що у взаєминах матері й сина 
менш за все амбівалентності. Насправді ж  у материн
стві, як і у заміжжі і в коханні, жінкам завжди 
притаманна амбівалентність щодо чоловічої трансцен
дентності, чоловічої вищості. Якщо подружнє або лю
бовне життя викликають у ній вороже ставлення до 
чоловіків, вона шукатиме вдоволення у пануванні над 
самцем через своїх дітей. Вона з іронічною фамільяр
ністю жартуватиме з пихатих домагань маленького 
статевого органа, часом навіть лякаючи хлопчика від
няти його, якщо він не буде слухатися. Коли ж  вона 
сумирніша, спокійніша, шанує в своєму синові май
бутнього героя, аби він цілком належав їй, тоді її дії 
спрямовані на те, щоб тримати сина в незмінному 
добре знайомому їй стані: ставлячись до чоловіка як 
до дитини, вона хоче вбачати в синові немовля. Було б 
логічно й просто вважати, що мати хоче вихолостити 
свого сина. Її мрія суперечливіша: вона хоче, щоб він 
був вічним і до того ж  поміщався на її долоні, щоб він 
правив усім світом і стояв навколішках перед нею. 
Вона культивує в ньому розпещеність, пристрасть до 
смачної їжі, вельможність, скромність, малорухливий 
спосіб життя, непевність у власних силах, не заохочує 
до спорту, до зустрічей з товаришами, бо їй хочеться, 
щоб він н а л е ж а в  тільки їй. Але водночас вона 
розчарована, якщо він не став чемпіоном, генієм, яким 
вона могла б пишатися. Те, що вплив матері часто 
буває згубним (це стверджував Монтерлан, це пере
конливо довів Моріак у «Мавпочці»),— не підлягає 
сумніву. На щастя, хлопчик може легко уникнути 
такого впливу: суспільні звичаї, саме суспільство спо
нукають його до цього. Та й мати ладна підкоритися 
долі: вона добре знає, що в боротьбі з чоловіком 
у жінок нерівні можливості. Вона втішається, вдаючи 
із себе mater dolorosa або купаючись у марнолюбних 
думках про переможця, якого спородила.
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Дівчинка в більшій мірі належить матері, і з огляду 
на це зростають і претензії останньої. їхні стосунки 
забарвлено в драматичніші тони. Дочка для матері не 
є член спільноти, до якого належить вона сама, а їі 
двійник. На дочку проектується все двоїсте ставлення 
до себе самої, а коли виявляється спотворення alter 
ego, мати переживає це як зрадництво. Конфлікти, про 
які вже йшлося раніше, саме між матір'ю і дочкою 
мають особливо гострий характер.

Серед інших жінок вирізняються ті, котрі задоволені 
життям і не прагнуть знайти друге втілення в дочці, 
або, в крайньому разі, сприймають дочку без розчару
вання. Такі матері намагаються створити своїй дитині 
такі ж  можливості, які були в них, і навіть більше — 
дати їй те, чого самі були позбавлені: вони зроблять її 
юність щасливою. Саме одну з таких урівноважених, 
душевно щедрих матерів зобразила Колетт. Сідо ніжно 
любить свою доньку і плекає її без будь-якого приму
су. Вона віддає всю себе їй, ніколи нічого не вимагаю
чи навзамін, тому що черпає радість у власному серці. 
М оже бути й так: віддаючи всю себе своєму двійнико
ві, в якому мати не тільки вгадує себе, а й відчуває, що 
він перевершує її, вона врешті-решт цілком відчужу
ється од себе, зрікається власного «я», і єдиною турбо
тою для неї лишається щастя її дитини. У цьому разі 
трапляється навіть егоїстичне і жорстке ставлення до 
всіх інших членів родини. В такій ситуації може ви
никнути небезпека набриднути тій, яку вона обожнює, 
як це сталося з пані де Севіне, котра стала тягарем для 
пані де Гриньян. Дочка, дратуючись, почне відкараску
ватися од тиранічної відданості. Часто це їй не вдаєть
ся, і вона все життя лишається інфантильною, розгуб
люється перед відповідальністю, що випала на її долю, 
бо її надто опікали, довго «висиджували». Та найваж
чий випадок, коли на дівчину тисне своєрідний мате
ринський мазохізм. Декотрі жінки переживають свою 
приналежність до жіночого роду як справжнє про
кляття: народження дочки, хочуть вони цього чи ні, 
сприймають з гіркою радістю, відчувають себе жерт
вою. Водночас вважають себе винними у її появі на 
світ. Докори на свою адресу, почуття жалю до себе, 
котре знову загострилося з появою дочки,— все це 
трансформується у безкінечний неспокій: ні на крок 
не відпускають дитину, кладуть її спати в своє ліжко,

154



сплять разом з нею упродовж п'ятнадцяти, двадцяти 
років... І, як наслідок, вогонь цієї палкої любові зни
щує дівчинку.

Більшість жінок роздвоюються: з одного боку, вима
гають поваги до себе, а з другого — ненавидять жіночу 
долю; отак і живуть зі злістю на неї. Огида, яку вони 
відчувають до своєї статі, могла б спонукати їх дати 
дочкам чоловіче виховання. Та вони зрідка виявляють
ся такими щедрими. Роздратована тим, що народила 
дівчинку, мати зустрічає її двозначними словами, схо
жими на прокляття: «Ти будеш жінкою». Вона споді
вається при цьому компенсувати свою неповноцін
ність, роблячи з тієї, котру розглядає як свою копію, 
істоту вищого гатунку. Водночас вона наділяє дочку 
тим же ганджем, від якого потерпала сама. Часом мати 
намагається накинути дитині свою долю: «Мені жило
ся непогано, гадаю, і ти не будеш скаржитися. Мене 
так виховали, і я вимагаю від тебе того ж». Іноді, 
навпаки, вона якнайсуворіше забороняє дочці брати за 
зразок спосіб її життя: щоправда, мати хоче, аби її 
досвід прислужився доньці, взяти, так би мовити, своє
рідний реванш. Жінка легкої поведінки віддає свою 
дочку в монастир, неосвічена — примушує вчитися. 
В «Чаді» мати, постерігши в дочці ненависний їй на
слідок помилки юності, в шаленстві каже їй:

«Зрозумій, кінець кінцем. Якщо з тобою трапиться 
щось подібне, я зречуся тебе. Адже я свого часу про 
таке й гадки не мала. Гріх! Що це таке, незбагненне, 
щось непевне, гріх! Якщо який-небудь чоловік покличе 
тебе, не ходи з ним. Іди собі своєю дорогою. Не 
обертайся. Ти чуєш, що я кажу? Я тебе попередила, ти 
не повинна таке дозволяти, ну а якщо трапиться, не 
сподівайся, що я пожалію тебе, зоставайся сама в цій 
брудноті».

Ми вже знаємо, що пані Мазетті, всіляко бажаючи 
вберегти дочку від повторення її власної помилки, цим 
самим спровокувала її. Стекель наводить складний 
випадок «материнської ненависті» до дочки:

«Я був знайомий із жінкою, котра неприязно стави
лася до своєї четвертої дочки, милого, чарівного ство
ріння, від самого її народження... Вона вважала, що та 
успадкувала всі вади свого батька, чоловіка цієї жін
ки... А річ у тому, що малятко народилося, коли до 
цієї пані залицявся інший чоловік, поет, у якого вона
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палко закохалася. І майбутня мати сподівалася, що 
дитина (як у Гете у «Виборчому засобі») скидатиметь
ся на коханця. А дівчинка з народження помітно схо
жа на батька. Та це ще не все: в своїй дочці вона 
вбачала своє відображення — як і їй, дочці були при
таманні такі риси вдачі, як палкість, ніжність, набож
ність, чулість. А їй хотілося б бачити себе дужою, 
несхитною, твердою, стриманою, енергійною. Спосте
рігаючи свої риси характеру в дівчинці, вона ненавиді
ла її за це ще більше, ніж за її схожість з батьком». 
У міру дозрівання дівчинки конфлікти чимраз загост
рювалися. Відомо, що дівчинка домагається незалеж
ності від матері. В очах матері це — чорна невдяч
ність. І вона не шкодує сил, аби «приборкати» цю- 
зачаєну волю. Вона аж ніяк не погоджується з тим, 
щоб її двійник став і н ш о ю  о с о б и с т і с т ю .  Вдо
волення, якого зазнає чоловік поруч із жінкою, це 
передусім почуття верховенства, а жінка спізнає таке 
почуття лише поруч дітей, особливо дочок. І якщо їй 
доводиться відмовитися од своїх привілеїв, од своєї 
влади, вона почувається знедоленою. Будь-яка мати — 
і любляча, і недобра — сприймає незалежність дітей 
як загибель усіх своїх надій. Вона переживає подвійні 
ревнощі: до навколишнього світу, що забирає дочку, 
і до дочки, котра здобуває частку світу і, отже, краде 
її в неї. Ці ревнощі насамперед стосуються взаємин 
дочки та її батька. Нерідко мати використовує дитину, 
щоб прив'язати чоловіка до сім'ї: в разі невдачі почу
ває досаду. Та якщо вдається, в ній швидко оживає 
дитячий комплекс: вона гнівається на дочку, як колись 
на свою матір, дується, вважає себе покинутою, не
збагненною. Одна француженка, котра була одружена 
з іноземцем і вельми любила своїх дочок, незважаючи 
на це, якось гнівно вигукнула: «Годі з мене, я не 
бажаю більше жити з цими чужинцями!» Особливо 
дісталося на горіхи старшій доньці — батьковій улюб
лениці. Мати постійно пригнічувала її, даючи важкі 
завдання, вимагаючи серйозності не за віком: дочка 
в очах матері — суперниця, і вона ставиться до неї вже 
не як до дитини, а як до дорослої людини. І дочка 
пізнає, що «життя — це не роман, що в ньому перева
жає не рожевий колір, не можна робити що хочеш, 
і взагалі, ми з'явилися на землю не задля того, щоб 
розважатися...» Дуже часто мати дає прочухана дитині
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просто для годиться, на майбутнє. Крім усього іншого, 
хоче показати, що хазяйка в домі — вона: адже її 
найбільше пригнічує той факт, що насправді в неї 
немає жодних переваг перед одинадцяти-дванадцяти- 
літньою дівчинкою. В цьому віці дівчинка вже може 
впоратися з домашніми справами — це вже «маленька 
жіночка». До того ж  вона невтомна, жвава, тонко 
сприймає навколишній світ, у неї світла голівка, вона 
розсудлива — все це, на думку багатьох, дає їй перева
ги над дорослими жінками. Мати жадає неподільно 
владарювати на всій жіночій половині. Вона вважає 
себе єдиною, неповторною, незамінною. І ось раптом 
юна помічниця витісняє її, лишаючи для неї другоряд
ну роль. Вона зі злістю накидається на дочку, якщо 
знаходить у домі безлад після дводенної відсутності. 
Та ще більше шаленіє, коли пересвідчується, що життя 
в родині за її відсутності проходило зовсім нормально. 
Вона не може погодитися з тим, що її дочка й насправ
ді стає її двійником, її зміною. Між тим ще нестерпні
шим стає усвідомлення того, що дочка набуває статусу 
незалежної особи. Матері вочевидь не подобаються всі 
ті доччині подруги, в яких вона шукає підтримки 
проти домашнього гноблення і які підбадьорюють її, 
заохочуючи «не підкорятися». Мати висловлює на 
їхню адресу критичні зауваження, намагається пере
шкодити дочці надто часто з ними спілкуватися, а то 
й зовсім забороняє зустрічатися з ними під приводом 
«поганого впливу». Взагалі, будь-який вплив, крім її 
власного, вважається поганим. З особливою неприязню 
ставиться мати до жінок приблизно свого віку — вчи
телів, матерів її подруг,— до яких дочка проявила 
добрі, щирі почуття: вона оголошує такі стосунки 
безглуздими і навіть шкідливими. Інколи, щоб роздра
тувати матір, дитині досить розвеселитися, виявити 
безтурботність, затіяти ігри, розсміятися. Щоправда, 
хлопчикам це здебільшого прощають: адже вони ма
ють привілей — приналежність до чоловічої статі. Що 
ж, це, ясна річ, природно, адже жінка з давніх-давен 
відмовилася од нездійсненного завдання — суперницт
ва з чоловічою статтю. То чому ж  ця, інша молода 
жінка має втішатися тим, у чому їй, матері, вже 
відмовлено? Перебуваючи, мов у пастці, в полоні об
тяжливих родинних проблем, жінка-мати заздрить до
чці тому, що в неї є якісь клопоти, розваги, які дають
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їй можливість позбутися нудьги домашнього вогнища. 
І цю втечу дочки з дому мати переживає як розвінчан
ня всіх тих цінностей, ради яких вона принесла себе 
в жертву. Дитина стає дедалі дорослішою, і образа 
чимдуж крає материне серце: кожний рік наближає її 
до смерті, а юне тіло дочки рік від року міцніє, 
розквітає. Отож у матері виникає почуття, що майбут
нє, яке відкривається перед дочкою, крадеться в неї. 
Цим можна пояснити роздратування, яке виникає в 
декотрих жінок, коли в дочки з'являється перша мен
струація: вони гніваються на дочку за те, що відтепер 
вона стає справжньою жінкою. Перед юним створін
ням відкриваються найрізноманітніші можливості, 
тим часом як матері залишається тільки повторення 
того, що вже було, рутина. Перед юною донькою 
відкривається ще незвідане: саме тому заздрить їй 
мати і з цієї причини відчуває неприязнь до неї. 
У матері вже немає можливостей дочки, і через те 
вона намагається обмежити їх, а то й звести нанівець: 
не випускає дочку з дому, стежить за нею, виявляє 
деспотизм, зумисне кепсько одягає, відмовляє в розва
гах, страшенно гнівається, якщо дівчина користується 
макіяжем, «виходить у світ». Уся гіркота, що накопи
чилася за життя, обертається проти нового, молодого 
життя, спрямованого в майбутнє. Мати намагається 
принизити дівчину, кепкує з усіх її починань, утискує. 
Нерідко між ними спалахує відкритий бій, і, цілком 
зрозуміло, його виграє молодша, час працює на неї. Та 
в цій перемозі відчувається смак провини: поведінка 
матері породжує в дочці і обурення, і гризоту. Мати 
самим своїм існуванням робить дочку винною: відомо, 
що це почуття провини може серйозно відбитися на 
майбутньому дочки. Хоч-не-хоч, а матері доводиться 
врешті-решт визнати свою поразку. Коли ж  дочка стає 
дорослою, між жінками встановлюються дружні, 
більш-менш урівноважені стосунки. А втім, старша на
завжди зберігає почуття розчарування і нездійсненних 
надій, а молодшу нерідко переслідує страх навислого 
над нею прокляття.

Ми ще торкнемося взаємовідносин дітей та їхньої 
матері, жінки зрілого віку. Проте в житті матері ці 
взаємини посідають особливо важливе місце в перші 
двадцять років життя дитини. З усього сказаного вище 
стає очевидною помилковість двох поширених думок.
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Згідно з першою, материнства як такого цілком до
статньо, аби жінка почувалася сповна обдарованою 
долею. Це зовсім не так. На світі безліч знедолених, 
озлоблених, незадоволених життям матерів. Про це 
свідчить хоча б приклад Софії Толстої, котра на
роджувала дванадцять разів. На кожній сторінці за
писника вона повертається до однієї і тієї ж  думки — 
все довкола і всередині неї порожньо і безглуздо. Діти 
дають їй своєрідний мазохістський спокій. «З'явилися 
діти, і я вже не відчуваю себе молодою. Я спокійна 
й радісна». Принесення в жертву молодості, краси, 
особистого життя вселяє в її душу певний спокій. 
А думки про минулу молодість дають відчуття захи
щеності. «Велике щастя дає мені відчуття їхньої неза
мінності». Для Софії діти — знаряддя, котре дає змогу 
протистояти вищості чоловіка. «Моє єдине джерело, 
моє єдине знаряддя, що дає можливість урівноважити 
моє і чоловіка становище,— діти, в них енергія, ра
дість, здоров'я...» Та вони самі, тільки вони, зовсім 
неспроможні наповнити змістом існування, оповите 
нудьгою. 25 січня 1905 року, після миттєвої екзаль
тації, вона пише:

«І я т е ж ,  я т е ж  х о ч у  і м о ж у  в с е ‘ . Але  це 
почуття виникає і зникає, і тоді я констатую для себе, 
що нічого не хочу, нічого не можу, тільки одне — до
глядати за малюками, їсти, пити, спати, кохати чолові
ка і дітей, що в кінцевому підсумку було б щастям, 
мене ж  це огортає сумом і, як і вчора, хочеться 
плакати».

А через одинадцять років:
«Я рішуче віддала всі свої сили вихованню дітей, 

палко бажаючи робити це добре. Та Господи Боже мій! 
яка я нетерпляча, дратівлива, я волаю!.. Яка ж  сумна 
ця довічна боротьба з дітьми!»

Взаємини матері та дітей визначають внутрішній 
зміст життя матері. Вони залежать від ставлення чоло
віка і до чоловіка, від того, яким було минуле жінки, 
чи є в неї інші клопоти, крім піклування про дітей, 
і які саме, як вона ладнає сама із собою. Вбачати 
в дитині панацею від усіх бід — це велика помилка 
і навіть просто безглуздя. До такого висновку дійшла 
також і Г. Дейч у праці, яку я неодноразово цитувала.

1 Виділено Софією Толстою.
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Всебічно вивчаючи проблему материнства, вона спира
лася на свій багатий досвід лікаря-психіатра. Г. Дейч 
дуже високо цінує материнство, бо саме через цю 
функцію, на її думку, жінка реалізується якнайповні
ше. Проте за умови, якщо вона робить свій вибір сама, 
добровільно, самостійно, щиро, бажаючи цього всім 
своїм єством. Молода жінка має перебувати в такому 
психологічному, моральному і матеріальному станови
щі, яке дало б їй змогу витримати це навантаження: 
в іншому разі наслідки можуть бути катастрофічними. 
Зокрема, злочинно радити народити дитину як засіб 
лікування жінкам, котрі хворіють на меланхолію чи 
невропатію: це буде лихом і для жінки, і для дитини. 
Лише врівноважена, здорова жінка, котра чітко уяв
ляє, яку відповідальність бере на себе, здатна стати 
«доброю матір'ю».

Я вже наголошувала на тому, що в шлюбі як такому 
нібито міститься прокляття, оскільки обидві сторони 
поєднуються в ньому в своїй слабкості, а не в силі, бо 
кожен вимагає чогось від другого, замість того щоб 
з радістю віддавати самому. Ще більша ілюзія, здатна 
спричинити неабияке розчарування — за допомогою 
дитини відчути повноту життя, віднайти жадане тепло, 
значимість, одне слово, все те, чого жінка без неї не 
могла створити, відчути. Дитина приносить радість 
лише тій жінці, котра здатна безкорисливо бажати, 
щоб була щасливою інша людина, лише тій, котра, не 
думаючи про себе, прагне знайти продовження життя 
в іншому. Народження дитини — це неабияка своєрід
на подія, до здійснення якої можна як слід підготува
тися. Але не більше, ніж якась інша, вона несе в собі 
захист від усього або виправдання всьому. І треба, аби 
дитина була жадана сама по собі, а не тому, що це 
обіцяє всілякі вигоди. Стекель вельми справедливо 
зауважив:

«Діти — не замінники кохання, якщо життя поруй
новано, вони не замурують його провалини; їх не 
призначено для того, щоб заповнювати порожнечу 
нашого життя; це відповідальність, нелегкі обов'язки; 
це найщедріша прикраса вільного кохання. Вони — не 
іграшки для батьків, не втілення їхнього обов'язку 
перед життям, не компенсація невдоволених амбіцій. 
Діти — це обов'язок плекати щасливі душі».

У цьому обов'язку немає нічого, щ о  й ш л о  б в і д
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п р и р о д и :  природа не може диктувати хоч би який 
моральний вибір. Моральний вибір передбачає 
обов'язки. Народжувати дітей означає брати на себе 
обов'язки. Якщо ж мати згодом ухиляється від них, 
вона робить злочин проти людського життя, проти 
свободи. Проте ніхто не може примусити її до цього. 
Ставлення батьків до дітей, як і ставлення подружжя 
одне до одного, має бути наслідком вільного виявлен
ня волі й бажання. Неправильно міркують ті, хто 
вважає, що дитина для жінки — це її незвичайне само
вираження, її привілейована реалізація. Можна почу
ти, як легковажно торочать про жінку, що вона кокет
ка, часто міняє коханців, лесбіянка, прагне влади тому, 
що в неї «немає дітей». Сексуальне життя жінки, мета, 
яку вона ставить перед собою, те, що вона вважає 
важливим, цінним, значним, до чого прагне, певно, 
цілком заміняють дитину. Насправді тут ми маємо 
справу з найелементарнішою неточністю або несумлін
ністю, некоректністю вислову: з тим же правом ми 
можемо сказати, що з тієї причини, що жінці не 
поталанило в коханні, що в неї немає жодних занять 
у житті, її сексуальні потреби невдоволені, вона хоче 
мати дитину. Поширений псевдонатуралізм приховує 
протиприродну, надуману соціальну мораль. Її оформ
лено словесно, мов рекламне гасло: дитина — це най
вища мета жінки.

Друга, так само помилкова, думка випливає одразу 
ж  з першої: буцімто дитина знаходить своє надійне 
щастя під крилом матері. На світі немає «безсердечних 
від природи» матерів, оскільки материнська любов 
зовсім не вроджене від природи почуття, а є на світі, 
і саме в цьому суть, погані матері. Одне з важливих 
тверджень психоаналітиків стосується небезпеки, яку 
являють для дитини «нормальні» загалом батьки. До
рослі-батьки можуть страждати від різного роду комп
лексів, неврозів, їх можуть переслідувати нав'язливі 
ідеї, а закорінено це в сімейному минулому. Дорослі зі 
своїми конфліктами, сварами, драмами найменш під
хоже товариство для дитини. Несучи на собі сліди 
життя в отчому домі, батьки, в свою чергу, дошкуля
ють власним дітям комплексами, невдоволеністю, не
здійсненними надіями: і цей злоякісний ланцюжок, 
кожна ланка якого — драма, буде безкінечний. Так, 
садомазохістські прояви матері викликають у дочки
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комплекс провини, який трансформується в її садома- 
зохістські ставлення вже до своїх дітей, і в цьому — ні 
кінця, ні краю. Дивовижне лицемірство закладено в 
поєднанні неповаги до жінки, її недооцінки, з одного 
боку, і пошани, якою оточують матір,— з другого. 
А коли жінку допускають лише в обмежені сфери 
суспільної діяльності, коли перед нею зачинено двері 
багатьох галузей, визнаних чоловічими, коли привсе
людно заявляють, що хоч про який фах ішла б мова, 
жінка менше здатна до нього, ніж чоловік, і водночас 
їй довіряють найтоншу, найважливішу на світі справу: 
виховання, плекання людської істоти — чи це не зло
чинний парадокс? На світі є безліч жінок, яким звичаї 
їхніх народів, місцеві традиції не дають змоги набути 
освіти, оволодіти культурою, обіймати відповідальні 
посади, прилучатися до громадської діяльності — все 
це прерогатива чоловіків, котрі, між тим, не зазнаючи 
докорів сумління, віддають у руки жінок дітей, як 
колись у дитинстві їм дарували ляльки, аби втішити 
і відволікти од думок про їхнє нижче становище 
порівняно з хлопчиками. їм усіляко заважають жити, 
а у вигляді компенсації дарують справжніх ляльок 
з плоті і крові. І жінці, певно, потрібно бути у вищій 
мірі щасливою або святою, щоб не піддатися спокусі 
зловживати тими правами, які в неї є. Хтозна, може, 
Монтеск'є мав рацію, коли стверджував, що було б 
краще, якби жінкам довірили керівництво державою, 
а не родиною. Адже як тільки трапляється нагода, 
жінка проявляє себе не менше поміркованою, діяль
ною, ніж будь-який чоловік: саме в умінні абстрактно 
мислити і погоджено діяти в жінок найяскравіше вияв
ляються позитивні якості її статі. Набагато важче 
п о к и  щ о  зректися свого минулого, минулого жінки, 
і віднайти емоційну рівновагу, якій ніщо не сприяє в її 
становищі. Чоловік, як відомо, значно стриманіший 
і мудріший на роботі, ніж удома. Там він з математич
ною точністю здійснює свої розрахунки, чітко й спо
кійно обмірковує свої задуми; а вдома він непослідов
ний, лицемірний, примхливий, поруч з дружиною роз
слаблюється, а та й собі розслаблюється з дитиною. 
І це потурання собі самій дуже небезпечне, небезпеч
ніше того, що дозволяє собі чоловік, адже в жінки є та 
чи інша можливість захистити себе перед чоловіком, 
а дитина, по суті, беззахисна перед матір'ю. Було б,
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ясна річ, краще для добра дитини, якби її мати була 
цільною натурою, морально нескаліченою, якби вона 
могла самовиразитися, реалізувати себе в праці, в 
стосунках з оточенням, а не намагалася одержати від 
життя будь-що тиранічним шляхом, за допомогою ди
тини. Бажано також, щоб дитина перебувала під опіку
ванням батьків набагато менше часу, ніж тепер, щоб її 
заняття, розваги відбувалися в середовищі її ровесни
ків, під наглядом дорослих, не пов'язаних з нею родин
ними зв'язками, чиє ставлення до неї вільне від суб'єк
тивних родинних почуттів.

Навіть у тому разі, коли дитина з'являється на світ 
як скарб, у щасливій родині або принаймні спокійній, 
вона не може змінити даних своєї матері, стати межо
вим стовпом на її обрії. Вона не порушує материної 
іманентності, її природних ознак. Мати піклується про 
плоть дитини, доглядає за нею, клопочеться нею; про
те вона створює лише одну життєву ситуацію, одну 
модель, відповідно до закладених у ній даних, і тільки 
дитина може вийти за межі цієї заданої ситуації. Коли 
ж мати робить ставку на майбутнє дитини, вона вихо
дить за межі можливого, так би мовити, перевершує 
себе, крізь простір і час, мовби за дорученням, через її 
посередництво, тобто додатково віддає себе в залеж
ність. І не тільки невдячність, але й невдача сина 
руйнує всі її сподівання: як у заміжжі або коханні 
вона шукає в іншому обгрунтування свого життя, так 
і на дитину вона перекладає ту саму турботу, тим ча
сом як правильно було б узяти на себе відповідаль
ність, на свій розсуд розпорядитися своїм життям. 
Я вж е зауважила, що слабкість, залежність жінки по
ходить від того, що вона простувала торованим шля
хом, їй заважав напророчений потяг робити так, як усі, 
тим часом як чоловік вигадував різні підгрунтя для 
життя, які він вважав за доцільніші, ніж узвичаєне, 
просте існування. Замкнути жінку в рамки материнст
ва означало б зробити подібну ситуацію вічною. Сьо
годні жінка вимагає допустити її до участі в русі, 
через який усе людство безнастанно намагається ви
правдати себе, виходячи за межі можливого. Вона 
може погодитися давати життя, але тільки за умови, 
якщо в цього життя є сенс. Вона не може виконувати 
материнську функцію, не відіграючи певну роль в 
економічному, політичному і соціальному житті. Жін
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ці зовсім не байдуже, кого вона пускає у світ — гар
матне м'ясо, рабів, жертв чи вільних людей. У добре 
організованому суспільстві, в якому дитина в значній 
мірі перебуватиме на опікуванні колективу професіо
налів, а мати, оточена піклуванням, користуватиметься 
підтримкою, жінка цілком може сполучати материнст
во зі своєю роботою. У працюючої жінки, що немало
важно, хоч би ким вона була — селянкою, інженером, 
письменницею,— вагітність проходить набагато легше 
з однієї природної причини: вона не зосереджена на 
своїй власній персоні. В цієї жінки є особисте, повно
цінне життя, завдяки цьому вона дасть дитині макси
мум, вимагаючи від неї мінімум. Саме така жінка 
добивається успіху в своїх починаннях, перемагає в 
боротьбі, пізнає справжні людські цінності, вона ж  
буде й кращою вихователькою для потомства. Якщо 
сьогодні жінці здебільшого важко поєднувати роботу, 
котра на багато годин відриває її від дому і забирає 
в неї всі сили, з вихованням дітей, то це тому, що, 
з одного боку, жіноча праця ще й дотепер дуже часто 
нагадує рабство, а з другого,— не зроблено жодних 
кроків, аби забезпечити дітям належний догляд, добре 
утримання та виховання поза домом. І винне в цьому 
суспільство, його соціальна неспроможність та ухи
ляння від своїх обов’язків; і при цьому виправдовувати 
його, заявляючи, що десь на небі або в земному лоні 
написано закон, за яким мати й дитина належать 
виключно одне одному,— адже це чистісінький со
фізм, тобто фальшивий за сутністю погляд, заснований 
на зумисне неправильному доборі вихідних положень. 
Насправді ж  взаємоприналежність означає лише по
двійний згубний для обох сторін гніт.

Ідею, що материнство, мовляв, урівнює жінку з 
чоловіком, можна сміливо назвати містифікацією. 
Психоаналітики немало попріли, доводячи, що дитина 
для жінки є еквівалентом пеніса; та хоч який чудовий 
цей атрибут, усе ж ніхто не буде стверджувати, що 
саме володіння ним здатне підтвердити право на життя 
або що він — вища мета в житті. Охоче й багато 
говорять також про священні права жінки, однак пра
во голосувати жінка одержує не як мати. До матері- 
одиначки ще й дотепер ставляться зневажливо. І лише 
заміжню жінку-матір вихваляють, тобто ту, котра під
коряється чоловікові. І доки чоловік з економічної
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точки зору глава родини, діти значно більше залежать 
від батька, ніж від матері, хоча клопочеться дітьми 
куди більше мати. Ось чому, і в цьому ми вже пере
свідчилися, ставлення матері до дітей безпосередньо 
диктують її взаємини з чоловіком.

Таким чином, спілкування, стосунки між подруж
жям, почуття, що зв'язують їх, стан домашніх справ, 
економічний рівень родини й материнство створюють 
таку структуру, всі компоненти якої взаємопідлеглі. 
Якщо в жінки з чоловіком ніжні стосунки, то вона 
з легкістю несе всі навантаження й обов'язки, пов'яза
ні з родиною. Щаслива в своїх дітях, вона милостива 
й ласкавлива до чоловіка. Проте добитися такої злаго
ди нелегко, бо ж на жінку звалюють стільки всіляких 
обов'язків, що вони часто не узгоджуються, скоріше 
взаємовідштовхуються. Журнали та газети для жінок 
дають безліч порад хазяйкам: як зберегти свою сексу
альну привабливість, миючи посуд, як лишатися тен
дітною під час вагітності, як поєднувати кокетство, 
вишуканість, материнство і господарство. Проте та 
жінка, котра наважиться ревно й пунктуально дотри
муватися їхніх порад, незабаром відчує себе в цілкови
тій розгубленості, сум'ятті, паніці від непосильності 
для неї таких навантажень. Як зберегти привабливість 
і лишатися жаданою, коли порепані руки й деформова
не після пологів тіло пригнічують тебе, викликають 
почуття ніяковості. Ось чому, коли жінка незмінно 
кохає свого чоловіка, нерідко в її душі вселяється 
образа на дітей, котрі, як їй здається, завдають шкоди 
її звабливості і позбавляють подружніх пестощів. Як
що ж, навпаки, в жінки дужче розвинені материнські 
почуття, вона ревнує дітей до їхнього батька, котрий 
претендує на них. З іншого боку, ідеальне ведення 
господарства перебуває, як відомо, в незлагоді з роз
витком життя; а дитина — ворог натертого паркету. 
Материнська любов нерідко губиться десь серед заува
жень, гнівних доган, спричинених надмірною турбо
тою жінки про свою репутацію гарної хазяйки. І не
має нічого дивного в тому, що жінка, перебуваючи 
повсякчасно у фокусі цих суперечностей, проводить 
цілі дні в нервовому напруженні. Вона постійно в 
чомусь програє, а коли й виграє, то непевно, її виграші 
не додають якогось надійного поступу. Ніколи сама 
домашня робота не рятує жінку. Вона поглинає її час,
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але не служить для неї ні виправданням, ні захистом: 
і те, і друге вона знаходить в інших заняттях, не 
пов'язаних з домашніми клопотами. Якщо жінку обме
жити домашнім вогнищем, вона не зможе побудувати 
своє життя, не зможе втвердитися у своїй індивідуаль
ності. В арабів та індійців на значній частині сіль
ської місцевості на жінку дивляться як на самицю 
домашньої тварини, оцінюючи її за виконаною робо
тою, а якщо з нею щось і скоїться, то без жалю 
замінюють іншою. В цивілізованому світі жінка в очах 
свого чоловіка зберігає певну індивідуальність. Та 
якщо вона не зрікається самої себе, не занурюється, як 
Наташа Ростова, в палку й безоглядну відданість своїй 
родині, то картає себе через те, що лишається однією 
з більшості. Вона — хазяйка дому, дружина, мати, єди
на і водночас як усі. Наташа знаходить радість у 
такому самознищенні і, не вступаючи в конфронтацію, 
не визнає н і к о г о ,  к р і м  с в о є ї  р о д и н и .  А су
часна західна жінка, навпаки, бажає бути поміченою, 
оригінальною, вона хоче, щоб про неї казали — о ц е  
т а к  хазяйка, оце так дружина, оце так мати! Саме 
такого гатунку вдоволення вона шукає в житті поза 
родиною, в громадському житті.

Третій розділ 

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Родина — це не замкнена в собі спільнота: за лаш
тунками своєї окремішності вона налагоджує стосунки 
з іншими соціальними осередками. Домашнє вогни
щ е — це не тільки «інтер'єр», де усамітнюється по
дружжя. Воно є також виявом їхнього життєвого рівня, 
талану й смаку, оскільки повинно бути виставлено 
перед чужі очі.

Це світське життя облаштовує власне життя. Чоло
вік пов'язаний із суспільством, як виробник і громадя
нин, ланцюжками органічної солідарності, заснованої 
на поділі праці. Подружжя — це соціальне явище, оз
начене родиною, класом, середовищем, расою, до яких 
воно належить, зв'язане стосунками мимовільної солі
дарності з групами, котрі перебувають в аналогічній 
соціальній ситуації. Саме жінка здатна втілити це
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якнайдоцільніше, бо фахові стосунки чоловіка не зав
жди відповідають його соціальній значимості. Тим ча
сом як жінка,не пов'язана жодною роботою, не обме
жується відвідуванням своїх друзів. До того ж  вона 
має більше дозвілля, щоб частіше робити «візити» 
й «прийоми». Ці взаємовідносини практично зайві й, 
безумовно, важливі лише в прикладних категоріях, аби 
втриматися на своєму місці в соціальній ієрархії чи 
піднестися вище за інших. Свій внутрішній світ, навіть 
свою зовнішність, які чоловік і діти здебільшого не 
помічають, оскільки вони з цим звиклися, жінка радо 
виставляє напоказ. Її світський обов'язок, що полягає 
в «репрезентації», збігається з тією втіхою, якої вона 
зазнає, демонструючи себе.

Але насамперед необхідно, щоб жінка могла гідно 
репрезентувати саму себе. В родині вона клопочеться 
своїми домашніми справами, тож одяг їй слугує лише 
для виходу та прийому гостей — і тільки задля цього 
вона «зодягається». Одяг має подвійне призначення: 
щоб виявити соціальну гідність жінки (її життєвий 
рівень, статки, середовище, до якого належить) і вод
ночас конкретизувати жіночий нарцисизм. Жінка — 
ліврея й прикраса з коштовних каменів. Вона карта- 
ється, якщо не може виразити свого є с т в а  за допо
могою вбрання. Турбота про свою красу, одяг — це 
свого роду робота, яка дає їй змогу опановувати влас
ну особу, як вона опановує своє домашнє вогнище, 
піклуючись про дім. У цьому разі їй здається, що вона 
сама обрала своє «я» і відтворила його. Звичаї під
штовхують її до того, щоб позбутися таким чином 
свого образу.

Одяг чоловіка, як і тіло, мають підкреслювати його 
трансцендентність і не привертати зайве уваги *. Для 
нього ні вишуканість, ні врода не є самоціллю. Тому 
він, зазвичай, не розглядає свій зовнішній вигляд як 
відображення свого єства. Що ж до жінки, то те саме 
суспільство вимагає від неї, аби вона була об'єктом 
еротики.

1 Виняток становлять педерасти, котрі саме й розглядають один 
одного як сексуальні об'єкти, а також чепуруни, яких варто було б 
вивчити окремо. Внаслідок дуже складних причин чорношкірі 
Америки вдягаються здебільшого у яскравий одяг, і такого крою, 
який кидається в око.
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Мета будь-якої моди, якій підкорилася жінка, не 
піднести її як незалежний індивід, а навпаки, відітнути 
од своєї трансцендентності, щоб задовольнити нею, як 
здобиччю, чоловічі бажання. Отже, мода не слугує її 
помислам, а навпаки, перешкоджає їм. Спідниця менш 
зручна, ніж штани, черевички на високих закаблуках 
утруднюють ходу, довге вбрання і босоніжки не вель
ми практичні, капелюшки й панчохи надто ніжні й 
вишукані; костюм або деформує стан людини, або 
підкреслює її гарні форми, у кожному разі, він її 
репрезентує. Ось чому предмети туалету є такими 
привабливими для маленьких дівчаток, котрі так по
любляють їх розглядати та бавитися ними. Згодом 
дитяча незалежність дівчинки повстає проти незруч- 
ностей марких муслінів та лакованих черевичків. У пе
рехідному віці вона роздвоюється між бажанням та 
відмовою привертати до себе увагу. Відколи дівчинка 
згодилась на роль сексуального об'єкта, вона дістає 
втіху в тому, щоб чепуритися.

Завдяки нарядам, як про це вже було сказано, жінка 
намагається бути схожою з природою, надаючи остан
ній необхідність штучності. Вона стає для чоловіка 
квіткою й коштовним каменем ради себе ж самої. 
Перш ніж вдатися до простих завивок, ніжного тепло
го хутра, вона спочатку приміряється до них. Ще 
глибше, ніж різного роду дрібничками, килимами, 
подушками, букетами, вона вражена пір'їнами, перла
ми, шовками, які торкаються її тіла. Зовні вони мінли
ві, їхні лагідні доторки відшкодовують їй грубість 
еротичного світу, часткою якого вона є: жінка тим 
більше цим дорожить, чим ненатлішою стає її хіть. 
Наприклад, багато лесбіянок одягаються по-чоловічо
му, однак це не лише імітація чоловіків і виклик 
суспільству: вони не потребують пестощів оксамиту та 
атласу, оскільки для них вони мають пасивний ха
рактер

Жінка, приречена на грубі чоловічі обійми,— чи ді
стає від них насолоду, чи не зазнає від цього жодної 
втіхи,— може стиснути в обіймах тільки своє власне 
тіло, а не чужу хтиву плоть. Вона напахчує себе, щоб 
обернутися на квітку, й сяє діамантами, які чіпляє на

Краффт-Еббінг розповів про випадок із Шандор, яка обожувала 
гарно вдягнених жінок, але сама не полюбляла «вдягатися»
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шию: їх не відрізнити од її ніжної шкіри. Щоб оволоді
ти ними, жінка ототожнює себе з усіма багатствами 
світу. Вона жадає їх мати не лише як звабливі скарби, 
але часом і як сентиментальні, ідеальні маєтності. 
Перша коштовність — це подарунок на спомин, а дру
га — як символ. Є жінки, котрі перетворюють себе 
в букет, у вольєру, інші являють собою справжні 
музеї, ще інші — ієрогліфи.

Жоржетта Леблан, згадуючи роки своєї молодості, 
так пише про це у своїх «Мемуарах»:

«Я завжди була одягнена у вигляді якоїсь картини. 
Я блукала то у вигляді Ван-Ейка, то у вигляді алегорій 
Рубенса або Діви Марії Мемлінга. Я дотепер бачу себе 
в Брюсселі зимового дня, коли переходжу вулицю 
в оксамитовій, прикрашеній аметистом сукні з велич
ними старовинними срібними галунами, ніби вихопле
ними з якоїсь ризи. Піклуватися про довгий поділ 
здавалося мені непристойно, тож я сумлінно підмітала 
ним хідники. Шапчина з рудого хутра оторочувала моє 
біляве волосся, але найдивовижнішим був діамант, що 
ніби фероньєрка сяяв посеред мого чола. Навіщо все 
це? Просто для того, що мені це подобалося і я вірила, 
що житиму поза всякими умовностями. Що більше 
глузували з моєї ходи, то сміховиннішими ставали мої 
вигадки. Мені було соромно щось міняти в своєму 
зовнішньому вигляді, оскільки це одразу бралося на 
кпини і здавалося ганебною капітуляцією... Щоправда, 
для мене ще існувало щось зовсім інше. Янголи Годзо- 
лі, Фра Анжеліко правили мені за взірці. Я завжди 
була зодягнена в блакить і світанок; мої просторі 
одежі ніби віялися довкруж мене незчисленними 
шлейфами».

Саме в притулках знаходять найкращі зразки цього 
магічного оволодіння всесвітом. Жінка, яка не контро
лює свого захоплення коштовними предметами й сим
волами, забуває про власну зовнішність і ризикує 
вславитися екстравагантною. Таким чином, для кожної 
дівчинки одяг — це насамперед маскарадний костюм, 
що обертає її на фею, королівну, квітку. Вона почува
ється красунею, тільки-но понавішує гірлянди та стріч
ки, оскільки ототожнює себе із цими дивовижними 
сухозлітками. Зачароване барвами якоїсь тканини, юне 
наївне дівча не помічає блідої барви, яка проступає на 
її обличчі. Цей показний несмак подибується також
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у маститих поважних ак /рис або інтелектуалок, котрі 
більше зачаровані зовнішнім світом, аніж усвідомлю
ють свій власний вигляд: кохаючись у давніх тканинах, 
у старовинних коштовностях, які викликають в уяві 
захоплюючі картини Китаю чи Середньовіччя, вони 
вдостоюють дзеркало лише швидким або й звинувачу
вальним поглядом. Інколи люди дивуються з чудер
нацького, а то й недоречного вбрання, у яке вдягають
ся літні жінки: діадеми, мережива, яскраві сукні, роз
кішні кольє не стільки привертають увагу, скільки 
підкреслюють їхні змарнілі обличчя. Саме тому одяг,' 
що вже не приваблював, знову стає для них предметом 
гри, як це було в дитинстві. Жінка з витонченими 
смаками, навпаки, лише в крайньому разі шукає в 
своєму туалеті чуттєві або естетичні втіхи, але неод
мінно дбає про те, щоб одяг відповідав її зовнішності: 
барва сукні має гармоніювати з кольором обличчя, 
крій підкреслювати або надавати привабливості її ста
турі. Така жінка, вміло добираючи оздоби до одягу, 
самозакохано дорожитиме собою, а не предметами, 
котрі прикрашають її.

Речі туалету — це не тільки вбрання й прикраси: 
вони красномовно свідчать, як ми вже згадували, про 
соціальне становище жінки. Лише повія, яка виконує 
виключно роль еротичного об'єкту, повинна й вигляда
ти відповідно. Як і колись — яскраво-руде волосся, 
квіти, що ними рясніє сукня, високі підбори, облягаючі 
атласи, надмірний макіяж, різкі парфуми свідчать про 
її фах. Будь-якій іншій жінці можуть натякнути, що 
вона вдягається «як шльондра».

Еротичні чесноти жінки інтегровані в громадське 
життя й повинні проявлятися лише в цьому розважли
вому вигляді. Слід наголосити, що пристойність поля
гає не лише в тому, аби вдягатися зі строгою скромніс
тю. Жінку, котра надто відверто домагається чоловічої 
уваги, зневажають. Але не заслуговує на похвалу й та, 
котра добровільно відмовляється викликати її: вважа
ють, що вона хоче набути чоловічих рис або що вона 
лесбіянка. Якщо жінка прагне виділитися, то це дивач
ка. Відмовляючись од своєї ролі об'єкта, вона кидає 
виклик суспільству, про таку кажуть — анархістка.

Саме мораль регламентує компроміс між ексгібіціо
нізмом та цнотою. «Порядна жінка» повинна прихову
вати то груди, то щиколотку. Молодій дівчині дозволе
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но підкреслювати свої принади, щоб привабити зали
цяльників, тим часом як заміжній жінці це робити 
негоже: подібний звичай поширений в сільській місце
вості. Дівчатам-підліткам пасує барвисте вбрання скром
ного крою, тоді як їхні старші подруги мають право 
на облягаючі сукні зухвалого крою, з важких яскравих 
тканин. На шістнадцятирічній чорне здається виклич
ним, оскільки, як правило, в цьому віці чорний одяг 
не носять 1.

Треба, ясна річ, дотримуватися цих неписаних зако
нів, але в кожному разі, навіть в ортодоксальних 
колах, сексуальність жінки все-таки підкреслюють: 
дружина пастора завиває волосся, ледь фарбується, 
дотримується моди, хоча й стримано. Дбаючи таким 
чином про свою фізичну привабливість, вона підкрес
лює, що в першу чергу вона є жінкою. Таке вростання 
еротики в соціальне життя знайшло свій яскравий вияв 
у «вечірній сукні». Щоб виглядати святковими, інакше 
кажучи, стати виявом пишноти й марнотратства, ці 
сукні мають бути дорогими й вишуканими, хоча й 
страшенно незручними, чи такими довгими, широкими 
або звуженими донизу, що заважають ходити. Під 
прикрасами, складками, блискітками, квітами, пір'їна
ми, перукою жінка нагадує ляльку з плоті. Саме цю 
плоть і виставляють напоказ. Як раптово розквітають 
квіти, аби милувати око, так жінка демонструє свої 
рамена, спину, груди. За винятком оргій, чоловік не 
повинен давати взнаки, що палко жадає її: він має 
право дивитися на неї й обіймати лише в танці. Проте 
він може спокуситися стати королем товариства з 
такими ніжними скарбами. Від чоловіка до чоловіка 
свято набирає вигляду весільної вечірки; кожен дарує 
решті можливість оглядати тіло, яке є його власністю. 
У вечірній сукні жінка стає прихованою втіхою для 
всіх чоловіків і гордістю свого господаря.

Ця соціальна вага речей туалету дає змогу жінці 
через манеру одягатися виразити своє ставлення до 
суспільства. Підкорена усталеними звичаями, вона на

1 В одному фільмі, до того ж примітивному, дія відбувається 
минулого століття. Бетт Девіс спричиняє скандал, 'з’явившись на 
бал у червоній сукні, тим часом як заміжня жінка мусить носити 
лише біле. її вчинок був сприйнятий як бунт проти усталеного 
порядку.
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магається надати своїй особистості скромного й при
вабливого вигляду. Завдяки своєму вбранню жінка 
може виглядати тендітною, дитинною, таємничою, 
простодушною, суворою, веселою, статечною, трішки 
зухвалою, скромною.

Є інші жінки, які надто самобутні, щоб дотримува
тися умовностей. Цікаво, що в багатьох романах жін
ка, «вільна від забобонів», вирізняється сміливістю 
туалету, який підкреслює її характер сексуального 
об'єкта, тобто її залежність. Так, у «This age ofin- 
nocence» 1 Едіт Вартон, молода рішуча дівчина, що 
порвала з минулим, сповненим пригод, спершу показа
на занадто декольтованою. Буря скандалу, який вона 
здіймає, є відгомоном майже відчутної на дотик її 
зневаги до конформізму. Таким чином, дівчина залюб
ки перевтілюється в жінку, літня жінка — у маленьку 
дівчинку, куртизанка — в світську даму, а остання — 
у фатальну жінку. Навіть якщо кожна з них одягається 
відповідно до свого становища, в цьому все одно 
присутній елемент гри. Штучність, як і мистецтво,— 
віднаходити своє місце в уявному світі. Жіночу стату
ру й лице прикрашають не лише еластичний корсет, 
бюстгальтер, фарба, макіяж. Найменш манірна жінка, 
хоч як вона «зодягнена», не пропонує себе сприйнят
тю: вона як картина, статуя, як актор на сцені, анало
гом, який надихає відсутній суб'єкт, котрий є її персо
нажем, а не власне нею самою. Її тішить саме таке 
поєднання з нереальним об'єктом, необхідним, бездо
ганним, як герой роману, як портрет чи бюст, який 
лестить їй! Вона намагається відчужитись у ньому 
і постати таким чином перед самою собою скам’яні
лою, виправданою.

Так, у «Щодеиникових записах» Марії Башкирцевої 
ми спостерігаємо, як з кожною сторінкою розкриваєть
ся її образ. Вона не намагається полонити нас своїм 
убранням: в кожному новому туалеті Марія постає 
іншою, і знову обожує себе.

«Я взяла велику мамину шаль, яка спадає класични
ми складками, надає мені якоїсь східної, біблійної, 
незвичайної подоби.

Я збираюся до Лаферр'єра, і Кароліна за три години 
зшила мені сукню, в якій я виглядаїо так, мовби

1 «Цей вік цнотливості» (англ.).
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огорнута хмариною. І все це завдяки англійському 
крепу, в який вона рядить мене і який робить мене 
тендітною, вишуканою, стрункою.

Загорнута в сукню з теплої вовни з рівними складка
ми, ніби фігура Лефебвра, який вміє майстерно змалю
вати ці гнучкі і юні тіла в скромних драпуваннях».

Цей рефрен повторюється щодня: «Я була чарівною 
в чорному... В сірому я була чарівною... В білому 
я була просто чарівна».

Пані де Ноай, яка також приділяла багато уваги 
своєму вбранню, із сумом згадує в своїх «М емуарах» 
драму через одну невдалу сукню:

«Я полюбляла яскраві барви, їхній зухвалий конт
раст, сукня видавалася мені краєвидом, фатальною 
принадою, обіцянкою пригоди. Тієї миті, коли я одяга
ла тремтячими руками якусь нову сукню, неодмінно 
карталася всіма вадами, які виявила».

Якщо речі туалету для багатьох жінок так багато 
важать, то це тільки тому, що вони створюють для них 
ілюзію — мовби кидають до їхніх ніг світ і їхнє власне 
«я». В німецькому романі І. Кейна «Дівчина в штучно
му шовку» йдеться про непогамовне бажання бідної 
дівчини мати шубку із білячого хутра. Вона палко 
жадає її пестливого тепла, хутряної ніжності, зрештою 
під коштовним хутром, яким дівчина так дорожить, 
вона й сама змінюється: стає володаркою світової 
краси, яку зроду не тримала в руках,і осяйної долі, яка 
ніколи їй не належала.

«І ось, коли я побачила шубку, яка висіла на гачку, 
з таким м'якеньким, таким ніжним, таким сірим, таким 
пестливим хутром, мені враз закортіло обійняти його, 
настільки воно мене полонило. Це хутро було як втіха, 
Свято Всіх Святих, цілковита впевненість, як небо. Це 
було справжнє біляче хутро. Воно сяяло, мов діамант 
на моїй шиї, я просто обожувала його, а те, що 
обожують, не віддають, коли його мають. Шубка була 
підбита марокканським крепом, натуральним шовком, 
з гаптуванням ручної роботи. Пальто мене вкутувало 
і відлунювало в серці Губерта більше, ніж я... Я така 
елегантна у цьому хутрі! Воно як той дивовижний 
чоловік, що примхливо, мимохіть дарував мені своє 
кохання. Ця шубка прагла мене, і я жадала її — тепер 
ми одне ціле».

Оскільки жінка є об’єктом, то зрозуміло, що мане
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ра прикрашатися й зодягатися впливає на її духовне 
багатство. І недаремно вона надає такого значення 
шовковим панчохам, рукавичкам, капелюшку: обійма
ти відповідне становище в суспільстві є нагальним 
обов'язком. В Америці велика частка бюджету робіт
ниць припадає на витрати, пов'язані з турботою про 
красу і вбрання. У Франції цей тягар не такий важкий. 
При всьому тому жінка залишається тим більше шано
вана, чим вона «краще репрезентується». Дедалі біль
ше в неї виникає потреба шукати роботу, дедалі 
більше вона їй необхідна, щоб виглядати пристойно: 
елегантність — це зброя, вивіска, засіб самозахисту, 
рекомендаційний лист. Та елегантність — це також і 
рабство. Речі туалету, які жінка вважає за необхідне 
придбати, коштують так дорого, що інколи інспектор 
може заскочити зненацька у великих крамницях світ
ську жінку або актрису на крадіжці парфумів, шовко
вих панчіх, білизни. Щоб пристойно одягнутися, багато 
жінок займаються проституцією або «жебрають». Са
ме предмети туалету породжують у них потребу в 
грошах.

Ошатний одяг вимагає також часу і турбот. Прагнен
ня мати його подеколи стає джерелом позитивних 
емоцій. У цій царині є свої «відкриття прихованих 
скарбів»: торгівля, хитрощі, махінації, вигадки. Тямко- 
вита жінка може стати навіть свого роду творцем. 
У дні розпродажу — особливо, коли товар продають зі 
знижкою — трапляються незвичайні приключки. Нова 
сукня — це єдине свято для жінки. Макіяж, зачіска 
є ерзацом мистецького твору.

Віднедавна 1 жінка почала зазнавати неабиякої втіхи 
од можливості формувати своє тіло за допомогою 
спорту, гімнастики, плавання, масажів, режиму. Вона 
легко розв'язує проблеми своєї ваги, статури, кольору 
шкіри. Сучасна естетика створює їй можливості інте
груватися в красу досить енергійними засобами: жінка 
має право на треновані м'язи, рішуче відмовляється од 
ожиріння, у фізичній культурі втверджується як осо

1 Після недавніх досліджень виявилося, що у Франції жіночі
гімназії, особливо в період 1920—1940 pp., коли французи захопи
лися фізичною культурою, були майже порожніми. Труднощі
з веденням домашнього господарства в цей час надто важко лягли 
на жіночі плечі.
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ба, відчуваючи щось подібне до вивільнення од 
несуттєвої плоті. Проте така свобода легко обертаєть
ся в залежність. Голлівудська жінка тріумфує над 
природою, але виявляється пасивним об'єктом у руках 
продюсера.

Поряд з тими перемогами, якими жінка може з 
повним правом втішатися, кокетство містить у собі — 
як і домашні клопоти — змагання із часом, оскільки 
тіло жінки теж є об'єктом, яке підточують роки. 
Колетт Одрі описала цю битву, схожу на ту, що її веде 
хазяйка з пилом у своїй господі *:

«Це вже не була юна плоть; уздовж її рук і стегон 
під шаром жиру та ледь прив'ялої шкіри проступав 
малюнок м'язів. Вона знову в тривозі перебудувала 
весь свій розпорядок дня: ранок розпочинала півгодин
ною гігієнічною гімнастикою, а ввечері, перш ніж 
укластися в ліжко, за чверть години робила масаж. 
Вона почала звертатися за порадою до медичних під
ручників, журналів мод, дбаючи про свій стан. Чавила 
сік із фруктів, вживала час од часу проносне і мила 
посуд у гумових рукавичках. Всі її клопоти зводилися 
до одного: надати якнаймоложавішого вигляду своєму 
тілу і відчистити до блиску своє помешкання. І коли 
якогось дня вона досягне свого, настане щось на зразок 
затишшя... життя зупиниться, звисне над старінням, 
прикрощами... В басейні вона тепер бере справжні 
уроки для поліпшення своєї статури, а ілюстровані 
журнали краси постійно тримають її в курсі справи, 
розповідаючи про численні способи омолодження. Гін- 
гер Рогер довірилася нам: «Щоранку я разів сто про
воджу масажною щіткою по волоссю, на це йде рівно 
дві з половиною хвилини, і тому воно виглядає, ніби 
шовкове...» Щоб надати вашим щиколоткам галантнос
ті, піднімайтеся щодня тридцять разів навшпиньки, не 
опускаючись на п'яти, ця вправа забере у вас лише 
одну хвилину. А  що таке одна хвилина на день? Ін
шим разом приготуйте олійну ванночку для нігтів, 
цитринову мазь для рук, почавлені суниці для щік».

Проте піклуватися красою та гардеробом для ба
гатьох жінок є ще надто великою морокою. Страх перед 
старінням спричиняє неабиякі клопоти й викликає 
в деяких холодних або ошуканих жінок жах перед

1 «Граємо, втрачаючи».
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самим життям: вони добирають способів, аби зберегти
ся, як інші дбають про збереження меблів чи варення. 
Така негативна затятість породжує в них ворожість до 
свого власного існування та неприязнь до іншого: 
добра їжа деформує фігуру, вино псує колір обличчя, 
часті усмішки спричиняють зморшки, сонце висушує 
шкіру, спокій робить обважнілою, праця виснажує, 
кохання залишає синці довкола очей, поцілунки розпа
люють щоки, пестощі деформують перса, обійми роб
лять в'ялим тіло, материнство спотворює обличчя й 
статуру. Не одна молода мати з гнівом відштовхує 
дитя, котре вхопилося за бальну сукню: «Не чіпай 
мене, в тебе брудні руки, ти мене замастиш». Кокетка 
гак само брутально відмовляє запопадливому чолові
кові або коханцеві. Як меблі покривають чохлами, так 
вона хотіла б уберегтися від чоловіків, гостей, часу. 
Але всі ці застороги не вбережуть від появи сивини та 
зморщок довкола очей.

Ще з днів своєї юності жінка знає, що цієї долі не 
уникнути. І незважаючи на всіляку можливу обереж
ність, вона, однак, стає жертвою випадковостей: то 
краплина вина заплямує її сукню, то цигарка пропа
лить. Тоді розкішна й святкова дама, яка статечно 
походжала всміхаючись салоном, враз перероджуєть
ся: її обличчя стає серйозним і суворим, як у хазяйки. 
Всі раптом помічають, що її одяг не був букетом, 
фейєрверком, дивом, аби щедро осяяти мить, а лише 
достатком, капіталом, вміщенням капіталу. Щойно во
на була вартою жертвоприношень, а через таку дур
ничку все пішло шкереберть.

Ластовиння, плями, невдалі сукні, кепські завивки 
є серйознішими катастрофами, аніж пересмажена пе
ченя чи розбита ваза: оскільки кокетка не тільки 
відчужується в речі, вона живе річчю, і саме через 
такий безпосередній зв'язок відчуває небезпеку в світі. 
Стосунки, які вона підтримує з кравцем і модисткою, 
її нетерпіння й потреби демонструють її неабиякий 
розум і водночас невпевненість. Вдало пошита сукня 
породжує в ній мрії, образи, але в одязі, що вийшов 
з моди, або невдалого крою вона почувається кепсько.

«Від сукні залежав мій настрій, моя поведінка і 
вираз мого обличчя, залежало зрештою все...» — писа
ла Марія Башкирцева. І ще: «Або треба прогулювати
ся зовсім голою, або ж бути зодягненою відповідно до
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своєї фігури, уподобань, вдачі. Коли я знаю, що вбрана 
без смаку, то почуваюся недоладною, грубою, а отже, 
приниженою. Що роблять з нами настрій і вдача? Коли 
люди думають про ганчір’я, то стають тупими, надо
кучливими, не знають куди подітися».

Багато жінок можуть навіть відмовитися од 
святкової вечірки, якщо усвідомлюють, що вдягнені 
незугарно, навіть коли і не перебуватимуть у центрі 
уваги.

Однак деякі жінки запевняють: «Я вдягаюся лише 
для себе», хоча відомо, що навіть у нарцисизмі не 
обходиться без чужого погляду. Це тільки в притулках 
та монастирях кокетки затято зберігають віру, цілком 
поринувши в себе; природно, вони настійно вимагають 
свідків.

«Я ледь не заплакала, коли мені сказали, що я 
вродлива, і Льова це бачив і чув... Яка користь від 
краси? Мій чарівний маленький Петя любить свою 
стареньку няньку так, ніби вона є не знати якою 
красунею, і Льовочка звикся із найбридкішим облич
чям. Мені захотілося зробити завивку. Ніхто такої не 
матиме, і від цього я буду ще чарівнішою. Чи я 
відчуватиму потребу, щоб мене бачили? Стрічки і 
банти мене тішать, я захотіла новий шкіряний пасок 
і тепер, коли пишу ці рядки, мені кортить заплака
ти...»,— зізнається Софія Толстая після десяти років 
заміжжя.

Чоловік дуже кепсько веде свою роль. І роздвоюєть
ся у цій своїй ролі. Якщо дружина занадто приваблива, 
він стає ревнивим. Тим часом будь-який чоловік у 
більшій чи меншій мірі є королем Кандолем і хоче, 
щоб дружина шанувала його, щоб була вишуканою, 
красивою або у крайньому разі «гожою». У противно
му разі він їй скаже з досадою словами батечка Убю: 
«Ви нині надто бридкі! Невже тому, що маємо вищий 
світ?»

У шлюбі, як ми вже побачили, еротичні і соціальні 
цінності поєднувати дуже важко, і цей антагонізм 
спостерігається ще донині. Про жінку, котра підкре
слює свої сексуальні принади, чоловік не найліпшої 
думки. Він ганить такі зухвальства, котрими сам спо
кушається у чужої жінки, і цей осуд убиває в ньому 
будь-яке бажання. Якщо жінка одягається пристойно, 
він це схвалює, але залишається до неї байдужим: така
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жінка його не приваблює, і він їй дає це зрозуміти. Ось 
тому чоловік на неї дивиться зрідка і лише задля 
годиться: він споглядає її очима інших: «Що скажуть 
інші про неї?» Він передбачає погано, через те що 
віддає свою точку зору чоловіка іншим. Ніщо не 
дратує жінку більше ніж те, коли вона бачить, що 
чоловік захоплюється іншою, її сукнями чи манерами, 
які він ганить у неї. Якщо чоловік постійно бачить біля 
себе жінку, то вже не помічає її, не звертає уваги ні на 
її обличчя, ні на нові туалети чи нові зачіски. Навіть 
закоханий чоловік чи коханець є часто байдужий до 
жіночого туалету. Якби її декольтовані сукні, котрі 
найбільше їй пасують, викликали у чоловіків палке 
кохання, то вони тільки те й робили б, що наряджали 
її. Чоловіки ніжно кохають і погано вдягнену, втомле
ну, але таку чарівну. Якщо вони більше не кохають, то 
навіть найшикарніші сукні тут нічим не зарадять.

Речі туалету можуть стати інструментом підкорен
ня, але не зброєю оборони. Мистецтво користування 
ними полягає в тому, щоб створити ілюзію, запропону
вати глядачам уявний об'єкт: у хтивих обіймах, у 
щоденних зносинах будь-яке марево розвіюється. Як 
духовне, так і фізичне кохання у шлюбі потрапляють 
на реальний грунт. Жінка зодягається не лише для 
коханого чоловіка. Дороті Паркер в одній із своїх 
новел описує молоду жінку, яка, з нетерпінням чекаю
чи повернення свого чоловіка з відпустки, хоче вигля
дати в момент зустрічі красивою:

«Вона купила нову чорну сукню: він любив чорні 
сукні; просто він любив звичайні сукні; та ще таку 
дорогу, що не хотілося й думати про ціну...

— ...Тобі подобається моя сукня?
— О, так! — відповів він.— Ти мені завжди подоба

лася в цій сукні.
Це було так неждано, що вона вся ніби скам'яніла.
— Ця сукня,— сказала вона, вимовляючи з відвер

тою образою,— зовсім нова. Я її ніколи не вдягала. 
Якщо це тебе цікавить, то я її купила зумисне для 
цього випадку.

— Даруй, люба,— сказав він.— О, звичайно, тепер 
я бачу, що вона не схожа на жодну іншу. Вона просто 
чудоваг і ти мені подобаєшся в чорному.

— У такі хвилини,— відповіла вона,— мені хочеться 
вдягнути чорне як жалобу».

178



Часто кажуть, що жінка вдягається лише для того, 
щоб викликати заздрощі в інших жінок: такі заздрощі 
є справді ознакою блискучого успіху. Жінка, дбаючи 
про свій одяг, має на меті не тільки це. У сповнених 
захоплення поглядах вона шукає підтвердження своєї 
краси, витонченості, смаку: себе самої. Вона вдягаєть
ся, аби показати себе, виставляє напоказ, аби стверди
тися. Вона підкоряється через це хворобливій залеж
ності. Відданість хатньої робітниці є корисна, навіть 
якщо вона не визнається; зусилля кокетки марне, якщо 
воно не закарбовується в жодній свідомості. Жінка 
шукає остаточну валоризацію самої себе. Саме таке 
прагнення абсолюту дається їй вельми важко. Хай 
хтось один поглузує з її капелюшка, і він їй 
з д а є т ь с я  недоладний. Комплімент їй лестить, але 
в ньому вона вчуває натяк на старіння. Як абсолют 
проявляється через низку невизначених з'яв, так і вона 
ніколи не зможе досягнути того, чого прагне. Саме 
тому кокетка є такою вразливою, а деякі гарні й 
улесливі жінки можуть бути, на превеликий їхній 
жаль, переконані, що вони ні красиві, ні вишукані. їм 
бракує власне верховного схвалення незнайомого по- 
цінувача: вони націлюються на свій внутрішній світ, 
який не відповідає реальності.

Хоч і зрідка, але трапляються горді кокетки, котрі 
самі втілюють закони вишуканості, яких ніхто не може 
спіймати на несмаку, оскільки вони точно визначають 
через декрет успіх і поразку. Таке тривале їхнє пану
вання може мислитися як зразковий успіх. Біда в тому, 
що цей успіх не слугує нікому і нічому.

Речі туалету і нині зберігають призначення для вихо
дів і прийомів, що, власне, й було раніше. Жінка від 
салону до салону гуляє в цьому новому костюмі й 
запрошує до себе в гості інших жінок, щоб показати, 
яка вона хазяйка у власному домі. В деяких випадках, 
зокрема урочистих, чоловік супроводжує її на різні 
«візити». Та коли він зайнятий на роботі, вона сама 
виконує свої «світські обов'язки». Сотні разів описано 
ту незглибиму нудьгу, що гнітить такі зібрання. Вихо
дить, що жінкам, котрі клопочуться «світськими 
обов’язками», нема про що спілкуватися. Жоден спіль
ний інтерес не зв’язує жінку адвоката з жінкою ліка
ря — і не більший зв'язок між жінкою лікаря Дюпона 
і жінкою лікаря Дюрана. Вважають поганим тоном
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говорити в товаристві про витівки дітей чи про домаш
ні турботи. Все зрештою зводиться до розмов про 
погоду, останній модний роман чи до кількох загаль
ників, похоплених від чоловіків. Звичай «дня дами» 
небавом зник, але під різними формами ярмо «візиту» 
збереглося у Франції. Американці охоче замінюють 
такі гостини на спілкування, граючи в бридж, що 
є перевагою лише для тих жінок, котрі полюбляють 
цю гру.

Тим часом світське життя знаходить ще привабливі
ші форми виконання цього обов'язку ввічливості. При
ймати гостей означає не лише вітати їх у своєму 
помешканні, а, головно, перетворювати його на зачаро
ваний маєток; світські гостини — це свято і своєрідна 
вечірка водночас. Хазяйка дому демонструє свої скар
би: срібний посуд, обруси, кришталь, прикрашає дім 
квітами. Недовговічні, вони втілюють безцільність 
свят, котрі є проявом марнотратства і розкоші, розквіт
лі у вдзах, приречені на швидку смерть, квіти палахко
тять радістю, стають фіміамом і миррою, узливанням 
і жертвоприношенням. Стіл угинається від вишуканих 
страв, дорогоцінних вин. Ідеться не лише про те, щоб 
нагодувати гостей, а й підшукати для них приємні 
подарунки, вгадавши їхні бажання; обід перетворюєть
ся на таємничий обряд.

В. Вулф так говорить про цю особливість званих 
обідів в уривку про пані Далловей:

«І  тоді починалися грюкання дверима, безшумне 
і приємне ходіння туди-сюди покоївок у фартухах 
і білих чепчиках, котрі здавалися не звичайними служ
ницями, а жрицями таїни великого містичного дійства, 
творцями якого були господині з будинку Майфер, 
і все це тривало близько двох годин. Ніби за помахом 
чарівної палички,рух на вулиці припинявся і поставала 
ця оманлива ілюзія: спершу подають наїдки, потім стіл 
сервірують кришталем і сріблом, заставляють кошика
ми і вазами, вщерть заповненими всілякими фруктами; 
під серпанком брунатного крему ховається тюрбо; 
в курятницях порізані на шматки кури; свічки горять 
барвисто і чарівно. Після вина і кави перед замріяними 
очима постають химерні видіння, життя здається музи
кою, таїною...»

Жінка, котра керує цими містеріями, пишається тим, 
щ о була творцем прекрасної миті, відчуваючи себе
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тою, що роздає щастя й радощі. Саме завдяки їй 
зібралися гості, завдяки їй відбувається ця подія, вона 
є життєдайним джерелом утіхи і злагоди.

Саме це відчуває пані Далловей:
«Припустимо, що Петер їй сказав: «Гаразд, гаразд! 

Але ваші вечірки, яка від них користь?» Все, що вона 
може відповісти, це (тим гірше, якщо ніхто не розу
міє): «Вони є пожертва... Он той живе в Соут Кенніг- 
тоні, другий в Бейсвотері, третій, скажімо, в Мейфері». 
Вона має постійне відчуття їхнього існування і про
мовляє подумки: «Який жаль! Як шкода! — І далі веде 
подумки.— Ніхто їх не може зібрати. А  вона зібрала. 
Це — пожертва. Це — поєднувати, творити. Але для 
кого?»

Пожертву, можливо, приносять задля втіхи. В усяко
му разі, це її дарунок. Іншого вона не має...

Хтось інший, байдуже хто, міг би жебрувати на її 
місці і чинити не згірше неї. Проте,— подумала вона,— 
це було справді пречудово. Вона зробила це так, щоб 
воно справді було пречудовим».

Якщо в цій шанобі до інших є щира великодушність, 
то гостина перетворюється на справжнє свято. Але 
соціальна рутина доволі швидко обертає подібне зі
брання на установу, подарунок — на обов'язок і возво- 
дить свято до обряду. Кожний гість, котрий прийшов 
на званий обід, з нетерпінням чекає, коли ж його 
подадуть: жінка інколи нарікає на велику кількість 
гостей. «Подружжя X... захотіло нас вразити»,— каже 
вона ущипливо своєму чоловікові. Мені розповідали, 
між іншим, що під час останньої війни чаювання 
в одному португальському містечку перетворилися 
у вельми дорогі вечірки: на кожному зібранні господи
ня прагла урізноманітнити стіл і подати на нього 
більше печива, ніж попереднього разу. Такі вечірки 
стали настільки обтяжливими, що одного разу всі 
жінки вирішили, зі спільної згоди, більше нічого до 
чаю не подавати.

Свято за деяких обставин втрачає свою шляхетну 
й величну властивість; окрім того, це обтяжлива пра
ця. Аксесуари, покликані створити святкову атмосфе
ру, є лише джерелом турбот: треба пильнувати за 
кришталем, обрусом, наглядати, щоб вистачило шам
панського і тістечок; розбитий келишок, пропалена 
шовкова тканина на фотелі — ось уже й збитки; завтра
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треба все перемити, прибрати, дати всьому лад. Жінку 
страхає цей додатковий клопіт. Вона страждає від 
необхідності нести численні обов'язки, які визначають 
долю домогосподарки: жінка залежна від суфле, пече
ні, м’ясника, пательні і ще бозна від чого. Вона залеж
на від чоловіка, який набурмошується, коли щось не 
ладиться, залежна від гостей, котрі складають ціну 
меблям, винам, виносять вирок: вдалася вечірка чи ні. 
Лише шляхетні або впевнені в собі жінки проходять 
з честю такі випробовування. Перемога може їй при
нести глибоке задоволення. Чимало подібного подибує
мо в пані Далловей, про яку В. Вулф нам пише: 
«Захоплюючись цими торжествами... їхнім сяйвом і 
збудженням, яке вони випромінюють, вона відчувала 
також порожнечу, викрут». Жінка може повністю вдо
вольнитися цими пишнотами, тільки якщо не надає їм 
надто великого значення; в противному разі вона за
знає мук ніколи не вдоволеної пихи. Проте мало 
знайдеться щасливих жінок, які у «світській марноті» 
знайшли сенс свого життя. Ті жінки, які цілком при
свячують себе світському життю, намагаються, як пра
вило, не лише зробити з цього культ, а й перевершити 
це світське життя, домагаючись певної мети: справж
нім «салонам» притаманні літературний або політич
ний ухили. У такий спосіб жінки намагаються вплива
ти на чоловіків і грати власну роль. Вони уникають 
заміжжя. Така жінка звичайно не отримує втіхи від 
розваг чи скороминущих перемог, які її рідко звільня
ють і майже завжди втомлюють так само, як і розваги. 
Світське життя вимагає, аби вона «репрезентувала» 
себе, привертала до себе увагу, але не зав'язувала 
з іншими серйозних стосунків. Вона не спроможна 
порятуватися від своєї самотності.

«Прикро думати,— писав Мішле,— про жінку, істо
ту умовну, яка може жити лише вдвох і частіше, ніж 
чоловік, одинцем. Чоловік усюди знаходить собі това
риство, заводить нові знайомства. Жінка — ніщо без 
сім'ї. В той же час сім'я її пригнічує; вона несе весь 
тягар сімейного життя». І справді, жінка ув'язнена, 
полишена сама на себе, не знає радощів товаришуван
ня. Вона сповнена постійних турбот, переймається 
клопотами про завтрашній день. Її праця не вимагає 
від неї якогось розумового напруження, її освіта не 
дала їй відчуття смаку, ні навику самостійності, і тому
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вона збавляє свої дні на самоті. Очевидно, саме на це 
нарікала Софія Толстая. Шлюб нерідко відриває жінку 
од батьківського вогнища, друзів юності. Колетт у 
«Моїх навчаннях» описала історію однієї одруженої 
жінки, яку привезли з провінції до Парижа. Вона 
знаходить утіху лише в листуванні зі своєю матір'ю, 
проте листи не можуть замінити безпосереднього спіл
кування, і врешті-решт приходить розчарування. Часто 
між юною дружиною і її сім'єю рвуться тісні зв'язки: 
ні мати, ні сестри вже не є її друзями. Нині через 
нестачу житла чимало молодих подружніх пар мешка
ють з батьками, але ці стосунки далекі від таких, які 
складаються у справжньому товаристві.

Жіночі стосунки, які їй вдається зберегти або завес
ти, важливі для жінки; вони дуже відрізняються од 
чоловічих стосунків. Чоловіки спілкуються між собою 
як особи, обмінюються думками, виношують якісь 
задуми. Жінки ж зв'язані здебільшого спільною жіно
чою долею, об'єднані свого роду іманентним взаєморо
зумінням. І те, чого вони прагнуть,— це передусім 
самоутвердження в світі, який є спільним для них. 
Вони не дискутують, аби накинути іншим свої погля
ди: вони просто звіряють одна одній якісь жіночі 
таємниці чи обмінюються рецептами. Жінки об’єдную
ться, щоб утворити такий собі антисвіт, який має стати 
вартіснішим, аніж чоловічий; об'єднавшись, відчува
ють у собі силу, аби скинути ланцюги. Жінки запере
чують сексуальне панування чоловіків, звіряючись 
одна одній у своїй фригідності, цинічно глузують над 
хіттю своїх чоловіків або їхньою невправністю, катего
рично відкидають моральну й розумову вищість свого 
чоловіка та й загалом усіх мужчин. Вони діляться 
досвідом, який здобули під час вагітності та пологів, 
при лікуванні дітей чи власних болячок.

Турботи господині стають головними подіями в 
історії людства. Домашня робота жінок не зв'язана 
з технікою: переказуючи кулінарні рецепти, секрети 
ведення домашнього господарства, вони надають їм 
ваги наукових здобутків, що передається з уст в уста. 
Інколи вони обговорюють моральні проблеми. «Неве
личкі повідомлення» з жіночих журналів — чудовий 
взірець обміну думками. Важко уявити, щоб чоловіки 
зберігали «любовні листи». Чоловіки зустрічаються 
в світі, який є ї х н і м  світом. Жінки натомість мають
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точно окреслювати, зважувати, досліджувати свої 
власні володіння. Вони залюбки діляться одна з одною 
таємницями вроди, кулінарними рецептами, узорами 
в'язання, самі просять поради. Та крізь усі їхні балачки 
і бажання привернути увагу інколи прозирає справжня 
туга. Жінка усвідомлює, що вона не дотримуватиметь
ся цього кодексу, оскільки він штовхає її до аборту, 
адюльтеру, негідних вчинків, зради, брехні, котрі він 
офіційно засуджує. Тому вона разом з іншими жінка
ми творить щось подібне до «закону злочинного сві
ту» — власне жіночий моральний кодекс. Не лише 
через злобу жінки критикують і так доскіпуються до 
поведінки своїх подруг: щоб їх осуджувати, а самим 
контролювати свою поведінку, їм треба набагато біль
ше моральних вигадок, ніж чоловікам.

Що надає їм вартості у таких стосунках, це правда, 
яку ці стосунки несуть у собі. Жінка для чоловіка — 
завжди загадка. Вона лукавить, удаючи, що погоджу
ється на роль іншої, неголовної, вона обманює, прихо
вуючи справжнє обличчя під одежами, жестами, улес
ливими словами, навіваючи його уяві свій вдаваний 
образ. Поруч зі своїм чоловіком чи коханцем кожна 
жінка міркує приблизно так: «Я — це не є власне я». 
Чоловічий світ суворий — у нього гострі краї, голоси 
надто гучні, слова надто грубі, стосунки брутальні. 
Поряд з іншими жінками дружина є останньою при
красою. Вона начищає до блиску свої обладунки, хоча 
й не вступає відкрито в боротьбу, зброєю їй слугують 
туалети, макіяж, розставлені пастки. Перш ніж вийти 
на сцену, жінка по-домашньому сновигає в капцях 
і пеньюарі за лаштунками. Вона любить їхню затишну 
атмосферу спокою й розслаблення. Колетт так описує 
хвилини, проведені зі своєю подругою Марко:

«Короткі репліки, розваги на самоті, години, подібні 
на ті, що збігають в робітні при монастирі чи на 
дозвіллі під час одужання...» 1

їй подобалося грати роль порадниці набагато стар
шої за неї жінки:

«Через спеку пополудні Марко за завісами на балко
ні розвішувала свою білизну. Вона шила погано, але 
старанно, і я вельми пишалася з того, що даю їй 
поради: «Не варто на сорочках вишивати голубим,

1 «Кепі».
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куди ліпше на білизні виглядає рожева нитка, вона 
ближча до кольору шкіри». Я не минала нагоди підка
зати їй, якою саме пудрою слід користуватися, яка 
помада їй личить і якою лінією олівця вона має 
підводити свої очі. «Ви так гадаєте? Ви так гадаєте?» — 
раз по раз перепитувала Марко. Мій молодий автори
тет торжествував. Я брала гребінець, проробляла гра
ційно маленький проділ в її махровій гривці, мені 
вдавалося запалити її погляд, змусити заграти рум'я
нець на її високих вилицях, біля скронь».

А  трохи далі Колетт змальовує Марко, яка з хвилю
ванням готується зустріти молодика, сподіваючись 
здобути його прихильність:

«...Вона хотіла витерти свої мокрі очі, але я їй пе
решкодила.

— Дозвольте це зробити мені.
Двома великими пальцями я підняла вгору її верхні 

повіки, оскільки дві сльози вже готові були скотитися, 
щоб змішатися з тушшю і залишити брудні патьоки на 
обличчі.

— Ось так! Заждіть, ще не все.
Я зайнялася її макіяжем. Губи в неї ледь тремтіли. 

Вона терпляче підкорялася, зітхаючи, ніби я робила їй 
перев'язку. Нарешті я дістала зі своєї сумочки пушок 
для пудри блідо-рожевого кольору. Ми обоє мовчали.

— ...Що б не трапилося,— сказала я їй,— не плачте. 
Чого б це вам не коштувало — стримайте сльози.

...Вона провела рукою між гривкою і чолом.
— І чом я не купила останньої суботи тієї чорної 

сукні, яку нагледіла в перекупника... А  чи не могли б 
ви позичити мені якнайтонші панчохи? Ох, швидше! 
Бо ж часу катма!

— Авжеж.
— Дякую. Чи не здається вам, що квітка прикрасить 

мою сукню? Ні, отуди її к бісу! Це правда, що парфуми 
з ірису вийшли з моди? Мені ще треба запитати у вас 
про цілу купу речей, купу речей...»

А  ще в іншій книжці — «Цуценята» Колетт розповіла 
про цей прихований бік жіночого життя. Три сестри, 
кожна з яких безнадійно закохана, сходяться щовечо
ра і вмощуються на старій канапі їхнього дитинства. 
Там вони розслаблюються, переймаються своїми що
денними турботами, готуються до герців завтрашнього 
дня, смакують швидкоплинні втіхи здорового відпо
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чинку, міцного сну, теплої купелі, переживаючи напади 
відчаю. Дівчата майже не говорять, але кожна творить 
для іншої щось на зразок гнізда; і все, що відбувається 
між ними,— справжнє.

Для декотрих жінок такі розкуті й теплі стосунки 
жаданіші, ніж бундючна помпезність взаємин з чолові
ками. Саме в тій іншій жінці нарциска знаходить, як 
у період своєї юності, подвійну привілейованість. Саме 
власними уважними і досвідченими очима вона зможе 
милуватися своєю гарно пошитою сукнею, своїм вишу
каним інтер'єром. По другий бік заміжжя подруга 
серця залишається свідком вибору: вона також може 
продовжувати з'являтися як бажаний і жаданий 
об'єкт. Майже кожна дівчина, як уже згадувалося, 
в тій чи іншій мірі схильна до гомосексуалізму: міцні, 
часто невмілі чоловічі обійми не замінять ніжної хти
вості, яку жінка пізнає в пестощах іншої жінки. Між 
двома подругами почуттєва взаємність може субліму
ватися в екзальтовану чулість або ж у дифузні чи 
визначені пестощі. їхні обійми можуть бути також 
лише грою, яка робить дозвілля солодшим — це, на
приклад, стосується жінок із гарему, для котрих голов
ною турботою є та, як збавити час,— або вони набира
ють первісної значущості.

Тим часом рідко коли жіночі стосунки переростають 
у справжню дружбу; жінки глибше відчувають взаєм
ну солідарність, ніж чоловіки, проте, виходячи з цієї 
солідарності, вони не намагаються перевершити одна 
одну: гуртом вони протистоять чоловічому світу, але 
кожна зокрема жадає похопити якнайбільше його ма- 
єтностей. їхні стосунки не побудовані на своїй своєрід
ності, а безпосередньо пережиті в більшості випадків, 
куди одразу ж проникає елемент неприязні. Наташа 1 
ніжно любила своїх родичок, вона могла показувати їм 
сповитки своїх малят, але відчувала ревнощі до них, і 
в очах П'єра кожна могла перевтілитися в ж і н к у.

Взаємне порозуміння між жінками виникає через те, 
що в них надто багато спільного, але водночас кожна 
заперечує свою товаришку. У господині дому стосун
ки з нянькою інтимніші, ніж із чоловіком,— якщо 
тільки він не педераст — таких у неї ніколи не було 
з камердинером чи кочегаром. Жінки обмінюються

1 Л. Толстой, «Війна і мир».
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секретами, часом стають спільницями, але між ними 
помітне й суперництво, бо хазяйка, не беручись і за 
холодну воду, хоче однак продемонструвати свою від
повідальність і гідність, переконати всіх у своїй неза
мінності та необхідності. «Тільки-но я відлучуся на 
часинку, як усе летить шкереберть». Вона деспотично 
намагається заскочити свою служницю на якомусь 
негідному вчинку. А якщо та надто вправно виконує 
свої обов'язки, хазяйка не може більше відчувати 
гордості від усвідомлення своєї унікальності. Вона 
також постійно невдоволена вчителями, гувернантка
ми, годувальницями, няньками, котрі клопочуться про 
її дітей, батьків і друзів, котрі допомагають їй. Для неї 
це як зачіпка, що вони не шанують «її волю», не 
поводяться так, як це «хочеться їй». А насправді вона 
не має ні волі, ні жодних думок. Її дратує, коли інші 
сумлінно виконують її обов'язок, так само, як вона 
робила б сама.

У цьому криється одна з основних причин усіх 
родинних чвар і суперечок, які отруюють спільне 
життя. Кожна жінка тим затятіше намагається стати 
сувереном, чим менше має на це підстав. Таке часто 
трапляється на терені кокетства й кохання, коли кож
на вбачає в іншій суперницю. Я помітила цей гандж 
у молодих дівчат, котрі, буває, впродовж усього життя 
не можуть його позбутися. Ідеалом світської вишука
ності вважають абсолютну валоризацію. Жінка страж
дає, якщо її голову не покриває вінець слави. їй 
прикро бачити цей ореол довкола іншого чола. Всі 
похвали, що отримує інша, вона приміряє до себе; 
а що це за абсолют, який не єдиний у своєму роді? 
Жінку тішить думка, що вона безроздільно панує 
в чиємусь серці, тоді її вже не гризтиме заздрість до 
своїх подруг і їхніх дрібних успіхів. Та вона не почува
ється безпечно навіть у своєму коханні. Фактом 
жіночої теми є те, що її завжди ошукує найближча 
подруга, і це не лише літературний шаблон. Чим 
ближчими подругами стають жінки, тим глибшає їхня 
двоїстість. Подруга, якій вона довіряє, запрошена ди
витися очима закоханої, відчути своїм серцем, власним 
тілом: вона зваблена коханцем, зачарована чоловіком, 
котрий спокушає свою подругу; вона вважає себе 
досить захищеною завдяки своїй вірності, щоб дати 
волю своїм почуттям. їй також набридло грати лише
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другорядну роль: вона радше схильна віддатися, по
жертвувати собою. Розсудливі жінки, ледве закохаю
ться, одразу ж починають уникати «близьких друзів». 
Ця двоїстість не дозволяє їм покластися на взаємні 
почуття. Тінь чоловіка завжди витає над ними, навіть 
якщо вони й не згадують про нього. Вельми слушний 
щодо цього рядок із Сен-Жон Перса:
І сонце не назване, але його могутність присутня поміж нас.

Разом вони помщаються чоловікові, розставляють на 
нього тенета, клянуть його, глумляться над ним, та 
все ж чекають на нього. Вони знудьгувалися в гінекеї, 
їх просто затопила реальність, накрила хвиля баналь
ності й буденності. Це своєрідне передвістя раю збе
регло у пам'яті трішки материнського тепла, але це 
лише передвістя раю. Жінка затримується в ньому 
з радістю тільки тоді, коли впевнена, що невдовзі 
неодмінно вирине на поверхню. Так у їдких випарах 
лазні вона уявляє яскраво освітлену вітальню, поріг 
якої ось-ось переступить. Жінки є друзями у нещасті, 
вони допомагають одна одній зносити тяготи їхньої 
в'язниці, навіть підготувати їхню втечу; однак визво
литель прийде тільки із світу чоловіків.

Для більшості жінок і після одруження цей світ 
зберігає свій блиск, навіть якщо авторитет чоловіка 
й похитнувся. Жінка виявляє, що справжня сутність 
чоловіка в ньому занепала, проте він від цього не став 
менш загадковим, ніж абсолютна істина, верховна вла
да, дивовижа, пригода, учитель, погляд, здобич, ра
дість, порятунок; він все ще втілює трансцендентність, 
він є відповіддю на всі питання. І справді, вірна дру
жина ніколи не погодиться зректися його, щоб усаміт
нитися на Голгофі з випадковою особою.

Ще з днів дитинства в ній живе пекуча потреба 
у поводиреві. Коли її чоловік не здатен перебрати на 
себе цю роль, вона йде до іншого. Інколи батько, брат, 
дядько, якийсь родич, давній друг, котрі якимось чи
ном зуміли зберегти свій колишній престиж: саме на 
когось із них вона й покладається.

Існують дві категорії чоловіків, яким їхній фах дає 
змогу стати довіреною особою чи наставником: свяще
ники і лікарі. Перші мають ту велику перевагу, що їм 
не треба платити за їхні поради. Обов'язок вислухати 
сповідь залишає їх беззахисними перед віруючими.
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Священики якнайбільше уникають «святош», «попівсь
ких прихвоснів», але їхній обов'язок полягає в тому, 
щоб скеровувати свою паству на праведний шлях,— за
вдання тим важливіше, що жінки набирають дедалі 
більшої соціальної і політичної ваги, тож церква і 
намагається зробити з них слухняний інструмент. «Ду
хівник» дає настанови грішниці, що кається у своїх 
політичних поглядах, схиляє її до голосування на 
користь того чи іншого кандидата, хоча чоловіки й 
гніваються, коли хтось втручається в їхнє подружнє 
життя. Саме чоловікові належить право здійснювати 
релігійні обряди. Священик знає всі таємниці алько
ва — дозволені й недозволені. Він цікавиться вихован
ням дітей і радить жінці, як та має триматися зі своїм 
чоловіком. Вона повинна бачити в ньому божество, 
ставати перед ним навколішки, цілувати його стопи: 
адже він — намісник Бога на землі. Лікар ліпше захи
щений у тому розумінні, що він за свої послуги вима
гає платню і може зачинити двері перед надто не
скромними пацієнтами. Але він править за мішень 
у домаганнях одвертіших і затятіших: три чверті чоло- 
віків-еротоманів є лікарі. Оголяти своє тіло перед 
чоловіком, який мав справу не з однією жінкою, 
велика втіха ексгібіціоністки.

«Я знав кількох жінок,— розповідає Стекель,— які 
діставали велику втіху, коли їх обстежував лікар, що 
йому вони симпатизували. Зокрема, серед старих дів 
подибуємо багато хворих, котрі приходять до лікаря, 
аби «дуже ретельно» обстежитися через якісь незначні 
відхилення або звичайнісіньке слабування. Інші 
страждають від ракової або інфекційних фобій (страх 
заразитися через туалет), що дають їм привід для 
обстеження».

Стекель наводить такі два випадки:
«Стара діва Б. В.г сорока трьох років, заможна, 

ходила на прийоми до лікаря раз на місяць після регул, 
вимагаючи дуже ретельного обстеження, оскільки вва
жала, що у неї щось негаразд. Вона щомісяця міняла 
лікаря і щоразу ламала ту саму комедію. Лікар її 
просить роздягнутися і лягти на стіл чи канапу. Вона 
відмовляється, мотивуючи тим, що надто сором'язли
ва, що не може зробити чогось подібного, бо це 
протиприродно! Лікар її примушує або лагідно вмов
ляє, нарешті вона роздягається, пояснюючи йому, що
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незаймана і що він не повинен її травмувати. Він 
обіцяє їй лише доторкнутися до прямокишечника. Час
то від такого обстеження вона зазнавала оргазм, який 
повторювався, підсилюючись у момент доторку. Жінка 
завжди приходила під вигаданим прізвищем і одразу 
ж розплачувалася... А  чинила вона так, маючи надію, 
що лікар її згвалтує...»

«Пані Л. М., тридцяти восьми років, одружена, роз
повіла мені, що чоловік її зовсім не збуджує. Вона 
прийшла обстежитися і вже після двох сеансів зізнала
ся, що має коханця. Але й з ним їй не вдавалося 
досягти оргазму. Вона його могла відчути лише на 
обстеженні в гінеколога (її батько був гінекологом!). 
Упродовж двох чи трьох сеансів вона ходила до ліка
ря. Час од часу просила лікарняний, і це були найщас- 
ливіші дні, бо вона мала опущення матки, і останнього 
разу гінеколог довго її масажував. Кожний такий 
масаж спричинявся до кількох оргазмів. Вона поясню
вала це тим, що перший оргазм у її житті викликав 
доторк гінеколога під час обстеження...»

Такій жінці легко уявити, що чоловік, перед яким 
вона постає як пацієнтка чи прихожанка, вражений її 
фізичними принадами або душевною красою. У цих 
патологічних випадках жінці здається, що священик 
чи лікар закохався в неї. Навіть якщо в жінки з 
психікою все гаразд, вона може навіяти собі, що між 
ним і нею існує якийсь невловимий зв'язок. Її цілком 
задовольняє шаноблива покірливість, проте вряди-годи 
вона з цього черпає наснагу, яка допомагає їй сприйня
ти своє життя.

Тим часом трапляються жінки, котрим замало такого 
почуття, аби змиритися зі своїм існуванням: вони 
потребують якихось сильніших емоцій, скажімо, ро
мантичного захоплення. Якщо вони не хочуть ні обду
рювати, ні кидати своїх чоловіків, то вдаються до 
такого самого засобу, що й молода дівчина, настрахана 
чоловіками: до уявних пристрастей. Стекель пропонує 
багато таких прикладів f:

«Одна заміжня жінка, вельми порядна, з вищого 
світу, нарікала на свою знервованість і депресивний 
стан. Якось в опері на вечірній виставі вона зізналася, 
що нестямно закохалася в тенора. Слухаючи його спів,

1 Стекель, «Фригідна жінка».
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вона відчувала незбагненне хвилювання. Жінка стала 
ревною шанувальницею співака. Не пропускала 
жодної вистави з його участю, купила його фотогра
фію, мріяла про нього і навіть надіслала букет троянд 
із запискою: «Від вдячної незнайомки». Зрештою зва
жилася йому написати листа, підписаного так само: 
«Незнайомка». Але вона аж ніяк не намагалася зблизи
тися з ним. І коли їй трапилася нагода познайомитися 
із співаком, то відмовилася од неї. Жінка не хотіла 
близького знайомства і не мала потреби в постійному 
спілкуванні з ним. їй давало втіху таке романтичне 
кохання, котре створювало їй можливість залишатися 
вірною».

«Одна пані поклонялася Кенцові, славнозвісному 
віденському акторові. Вона облаштувала у своєму по
мешканні кімнату Кенца з численними портретами 
великого майстра. В кутку у книгозбірні було все, що 
вона могла зібрати про Кенца: книжки, брошури та 
радіозаписи свого героя. Ці речі дбайливо зберігалися 
так само, як і колекція театральних програм Кенца — 
від перших до ювілейних. Дарохранильницею був фо
тознімок, підписаний великим актором. Коли її кумир 
помер, жінка носила по ньому жалобу протягом року 
і їздила в далекі мандри, аби послухати публічні 
лекції, присвячені Кенцу. Культ Кенца імунізував її 
еротику й хтивість».

Пригадується, як була сприйнята смерть Рудольфа 
Валентіно, скільки було пролито сліз. Заміжні жінки 
більше, ніж юні дівчата, поклоняються кіногероям. 
їхні образи вони викликають у пам'яті, коли віддають
ся втіхам на самоті. Інколи навіть у подружніх обій
мах вони волають до них. Часто ці видіння оживають 
в образі діда, брата, вчителя тощо, в якому-небудь 
дитячому спогаді.

Тим часом жінка перебуває в оточенні чоловіків із 
плоті і крові. Якби вона була сексуально цілком задо
воленою, якби вона була фригідною або ошуканою, 
крім дуже рідкісного випадку взаємного кохання, аб
солютного, виняткового, то погодилася б стати найви
щою винагородою їхніх схвалень. Надто буденний 
погляд чоловіка вже неспроможний більше збудити її. 
їй потрібні очі, які б дивилися на неї як на незбагненну 
таємницю. їй необхідна незалежна свідомість поруч 
неї, щоб почерпнути свої таємниці, оживити бліді
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фотографії, змусити грати цю ямку в кутику рота, 
тріпотіти вії і сяяти очі як ні в кого іншого. Вона 
жадана, зваблива тільки тоді, коли її кохають. Якщо 
вона майже пристосовується до свого заміжжя, то це 
є особливо марнотні втіхи, коли вона шукає стосунків 
з іншими чоловіками,— жінка запрошує взяти участь 
у культі, яким вона стає. Вона зваблює, спонукає, 
живить мрії про заборонені любовні втіхи, думки: 
«Якби я хотіла...»; вона прагне зачарувати якомога 
більше залицяльників, аніж глибоко заприязнитися 
з кимось. Палкіша, полохливіша, ніж дівчина, жінка 
кокетливо намагається переконати чоловіків у своїй 
вартості і силі влади. І часто вона є тим зухвалішою, 
чим більше прив'язана до свого домашнього вогнища. 
Завойовуючи прихильність чоловіка, вона веде гру без 
особливих сподівань і великого ризику.

Буває, що після більш чи менш тривалого періоду 
вірності жінка перестає обмежуватися залицянням і 
кокетством. Зазвичай вона зважується на перелюбство 
лише через злість. Адлер наполягає на тому, що до 
зради жінку підштовхує бажання помсти, яке заходить 
надто далеко. Але насправді вона рідше підкоряється 
спокусі коханця, ніж бажанню нехтувати свого чолові
ка: «Він не єдиний чоловік у світі —є інші, котрим 
я можу подобатися, я не його рабиня, він має себе за 
великого розумника, але дозволяє пошитися в дурні». 
Буває, що осміяний чоловік зберігає в жіночих очах 
первісну значимість. Як інколи дівчина заводить ко
ханця всупереч обуренню своєї матері, нарікаючи на 
своїх батьків, не підкоряючись їм, утверджуючись, так 
само жінка навіть своє зло пов'язує зі своїм чоловіком, 
шукає в коханцеві довірену особу, свідка, який спогля
дає свою жертву, спільника, котрий допомагає їй при
низити її чоловіка. Вона туркоче йому без кінця про це 
під приводом віддати його на поталу своєї зневаги. 
А  якщо коханець кепсько грає свою роль, вона з 
досадою відвертається од нього, повертаючись до сво
го чоловіка, або шукає іншого розрадника. Проте дуже 
часто не стільки через зміст, скільки через розчаруван
ня вона кидалася в обійми полюбовника. В шлюбі 
жінка не знаходить кохання. Вона впокорюється через 
силу, так ніколи й не спізнавши насолод, радощів, 
котрих сподівалася в юності. Заміжжя, позбавивши 
жінок будь-яких еротичних утіх, заперечивши в них
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свободу і своєрідність їхніх почуттів, веде через неми
нучу і глузливу діалектику до адюльтера.

«Ми їх підносимо з дитинства до любовних справ,— 
писав Монтень,— їхня краса, вміння чепуритися, вче
ність, мова, вся їхня освіченість спрямовані лише на 
бажання подобатися. їхні гувернантки не залишають 
їм нічого іншого, як обличчя закоханих, власне це їм 
постійно вбивалося в голову, аби таким лином викли
кати до цього огиду...»

І трохи далі:
«Усе-таки це божевілля — намагатися погамувати в 

жінок це бажання, таке нестримне й таке природне».
У свою чергу Енгельс оголошує:
«З моногамією перманентно з'являються дві соціаль

но відмітні постаті: коханець жінки і рогоносець... 
Поряд із моногамією і гетеризмом, адюльтер стає 
інституцією соціально неминучою, забороненою, суво
ро караною, але незнищенною».

Якщо подружні обійми зацікавили жінку, не давши 
їй задоволення, як, наприклад, у «Розпусній простач
ці» Колетт, героїня якої прагне завершити свою освіту 
в чужому ліжку, якщо чоловікові вдалося збудити 
сексуальність жінки, оскільки та не була до нього 
особливо прив’язаною, вона захоче спробувати з інши
ми втіх, що він їй відкрив.

Моралісти обурюються, що перевагу віддано кохан
цеві, і я помічаю зусилля буржуазної літератури реабі
літувати чоловіка. Але абсурдно захищати його, пока
зуючи так часто перед усім суспільством — себто в 
товаристві інших чоловіків,— буцім він вартує більше, 
ніж його суперник: що тут важливо, це те, що він 
знову відтворює себе для жінки. Є дві головні причи
ни, з яких чоловік стає огидним жінці. Насамперед він 
бере на себе невдячну роль ініціатора. Суперечливі 
вимоги цнотливиці, котрі маряться водночас як на
сильницькі й шановані, неодмінно засуджують його на 
поразку. Жінка назавжди залишається фригідною в 
його обіймах, а з коханцем не зазнає ні жахів де
флорації, ні принижень переможеної чесноти. Неспо
діванка її теж не травмує, оскільки вона приблизно 
знає, що її очікує. Щиросердіша, менш вразлива й 
наївна, ніж у першу шлюбну ніч, жінка більше не 
сплутає кохання з фізичною хіттю, справжнє почуття 
з душевним неспокоєм: якщо вона заводить коханця,
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то саме такого, якого хоче. Цей вчинок є свого роду 
виявом свободи вибору. Саме через цю другу ваду, яка 
тисне на чоловіка, він звичайно зазнає невдачі і не 
є обраний. Чи вона сприйняла його як покірність долі, 
чи зрадила його через свою сім'ю, в кожному випадку 
вона вийшла за нього заміж з любові й зробила своїм 
хазяїном. їхні стосунки стали обов'язком, через що він 
часто здається їй тираном. Звичайно, вибір коханця 
обмежений певними умовами, але є в цьому відношен
ні вимір свободи. Взяти шлюб — це обов'язок, завести 
коханця — це розкіш. Саме тому чоловік домігся, щоб 
жінка корилася йому: вона впевнена щодо свого ко
ханця, принаймні в своєму бажанні. І кориться не 
задля того, аби підкоритися законам, яким підкоряєть
ся він. Чоловік має також той привілей, що не вдається 
до спокус, і його престиж у щоденних спілкуваннях 
у тому, що він перебуває на відстані, тобто він інший. 
Жінка також — чи виникає у ній при зустрічах бажан
ня вийти із себе, чи погодитися на нові багатства — по
чувається іншою. Саме цього декотрі жінки передусім 
шукають у любовних стосунках: бути зайнятими, вра
женими, відірваними од самих себе іншим. Розрив 
залишає в них почуття безнадійної порожнечі. Жане 1 
наводить чимало випадків таких похмурих настроїв, 
які відкриваються нам у період депресії, що жінка 
шукала і що знаходила в коханцеві:

«Тридцятидев'ятилітня жінка глибоко зажурена з 
того, що її покинув один літератор, який упродовж 
п’яти років залучав її до своєї праці: «Він вів життя 
таке багате і був таким тираном, що я могла займатися 
лише ним і не думати про щось інше».

«Інша, тридцяти одного року, захворіла внаслідок 
розриву з коханцем, якого вона обожувала. «Я б воліла 
бути чорнильницею на його письмовому столі, аби 
тільки бачити його і чути»,— пише вона. І далі пояс
нює: «Єдиний, хто наганяв на мене нудьгу,— це мій 
чоловік, який не давав поживи моєму розумові, нічого 
не знав, нічому мене не вчив і нічим не дивував. . .  
зосталося тільки якесь нікчемне почуття, що наганяє 
на мене смертельну нудьгу». А  про коханця писала 
зовсім інше: «Це д и в о в и ж н и й  чоловік, я жодно
го разу не бачила його похмурим, збудженим, весе

1 «Настирливі думки і психастенія».

194



лим, зледачілим, а лише зібраним, насмішкуватим, 
спокійним, який вас може примусити сумувати. Своїм 
чубом, витриманістю, тонким смаком, жвавим ро
зумом він змушував мене втрачати голову...»

Трапляються жінки, які, збуджуючись, відчувають 
насолоду та радість, що переповнює їх, лише в перші 
хвилини любовних стосунків. Якщо ж коханець не 
вдовольнить їх одразу, а це часто буває з партнерами, 
які зустрічаються вперше і не звикли один до одно
го,— вони озлоблюються й починають зневажати тако
го чоловіка. Такі жінки часто перебирають коханцями 
і покидають їх. Але буває й таке, що жінку, травмова
ну невдалим шлюбом, привабить чоловік, котрий її 
задовольняє і зв'язок з яким триває багато років. Часто 
він їй подобається, оскільки абсолютно не схожий на 
її чоловіка. Саме таким контрастом Вікторові Гюго був 
Сент-Бев, який причарував Адель. Стекель розповідає 
про такий випадок:

«Пані П. Г... уже вісім років була одружена з чолові
ком, членом атлетичного клубу. Вона ходила на 
консультації до гінекологічної клініки через легкий 
сальнінгіт і скаржилася, що її чоловік, жорстокий 
і брутальний, не дає їй спокою... вона відчуває лише 
біль. Закінчилося тим, що він завів собі коханку, яка 
була щаслива з ним. Пані П. Г... вирішила розлучитися 
і в конторі адвоката познайомилася з секретарем, 
зовсім не схожим на її чоловіка,— худим, навіть хир
лявим, тендітним, проте вельми люб'язним і лагідним. 
Вони зблизилися; секретар упадає за своєю коханкою 
і надсилає їй ніжні, з глибокою пошаною листи. В них 
знайшлися спільні духовні інтереси... Перший поцілу
нок зняв наркоз... Відносно слабка потенція цього 
чоловіка спричинилася до інтенсивніших оргазмів у 
жінки... Після розлучення вони побралися й зажили 
дуже щасливо... доходило навіть до того, що оргазм 
викликали навіть поцілунки й пестощі. І це була та 
сама жінка, яку колишній чоловік, котрий мав набага
то більше чоловічої наснаги, звинувачував у фри- 
гідності!»

Але не всі стосунки мають такий кінець, як у казках 
про фей. Як дівчина мріє про визволителя, котрий 
забере її з батьківського дому, так і жінка сподіваєть
ся, що коханець врятує її від шлюбного ярма. Дуже 
часто експлуатують тему, коли один із палких кохан
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ців, охолонувши, втікає, якщо жінка починає натякати 
на заміжжя. Часто вона буває ображена, зумисно щось 
не договорює, вдається до сварок, через що їхні взає
мини нерідко псуються. Якщо якийсь зв'язок і нала
годжується, то він часто прибирає характеру по
дружнього: знову та ж нудьга, ревнощі, обережність, 
підступність — одне слово, всі вади заміжжя. І жінка 
марить іншим чоловіком, котрий вирве її з цієї рутини.

Проте перелюбниця будить дуже різноманітні риси 
характеру щодо моралі та обставин. Подружня невір
ність з'явилася на зорі нашої цивілізації, коли ще 
зберігалися патріархальні традиції, які набагато важ
ливіші для жінки, ніж для чоловіка.

«Несправедлива оцінка пороків! — казав Монтень.— 
Ми робимо пороки й отруюємо ними не природу, 
а нашу цікавість, через що вони такі мінливі. Суворість 
наших декретів стосовно наших жінок в цьому пороці 
патологічніша й порочніша, не надає їй становища, 
а покладає на неї відповідальність за шкідливі наслід
ки, причиною котрих вона не є».

Відомі первісні мотиви цієї суворості: адюльтер жін
ки ризикує, впускаючи в родину чужого сина, поз
бавити обманом законних спадкоємців. Чоловік — 
хазяїн, дружина — його власність. Соціальні зміни, 
використання «birt-control» 1 значною мірою позбави
ли ці мотиви їхньої сили. Але бажанню утримати 
жінку в залежному стані допомагають заборони, яки
ми вона оточена. Часто жінка приховує їх, закриває 
очі на шлюбні пустощі, хоча її релігійність, мораль
ність, «чесноти» дають їй змогу дивитися на такі речі 
простіше. Такий контроль у вигляді оточення — зо
крема в «містечках» і Старого, і Нового Світу — наба
гато суворіший, ніж той, що тисне на чоловіка: він 
більше буває в товаристві, мандрує, і до його промахів 
ставляться з більшою поблажливістю. Вона ж ризикує 
знеславити себе і втратити становище заміжньої жін
ки. Часто описують хитрощі, завдяки яким жінка обхо
дить ці суворі нагляди: я знала одне португальське 
містечко зі строгими звичаями, де молоді жінки виво
дили лише в супроводі свекрухи або своячки. Аде 
в тому ж містечку винахідливий перукар винайм^в 
кімнати над своєю майстернею, і між завивками, і

1 Протизаплідні засоби (англ.).
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причісуванням коханці нашвидкуруч вдавалися до лю
бощів. У великих містах в жінки набагато менше 
наглядачів. Поспіхом, таємно адюльтер не творить 
зносин гуманних і вільних; вигадки, які виникають при 
адюльтері, завершуються запереченням у шлюбних 
стосунках будь-якої гідності.

У багатьох країнах жінки сьогодні завоювали до 
певної міри сексуальну свободу. Але й для них ще 
існує проблема в поєднанні шлюбного життя із сексу
альними втіхами. Заміжжя не передбачає головно фі
зичного кохання, воно здаватиметься поміркованим, 
щоб чітко розрізнити одне від другого. Допускають, 
що чоловік може бути чудовим мужем і водночас 
легковажним: його сексуальні примхи не заважають 
насправді водити дружбу з власною жінкою в справі 
подружнього життя. Ця дружба буде ще чистішою, 
менш двоїстою, якщо жінка не стає путами. Можна 
допустити, що чоловік для дружини також не є тяга
рем. Часто вона почуває бажання розділити життя 
свого чоловіка, разом з ним облаштовувати домашнє 
вогнище для своїх дітей, і водночас бути обізнаною 
з іншими чоловіками. Такі помірковані й лицемірні 
компроміси породжують ганебний адюльтер. Угода 
щодо свободи й щирості скасувала б один з пороків 
заміжжя.

Проте треба визнати, що с ь о г о д н і ш н і й  по
дразник, висловлений тим, хто надихнувся Франкі- 
льйоном Дюма-сина: «Для жінки це не одне й те ж 
саме», має певну рацію. Відмінність не має нічого 
п р и р о д н о г о .  Дехто запевняє, що в жінки менші 
потреби в сексуальній активності, ніж у чоловіка: 
нічого нема безглуздішого. Відкинуті жінки роблять 
подружжя сварливими, матерів садистичними, домо
господарок маніакальними істотами, нещасними і не
безпечними. У всякому разі, її бажання, якщо вони 
й були надто нечасті, не є підставою, щоб 
шукати зайве, яким вона втішалася б. Відмінність 
виникає од сукупності еротичного стану чоловіка й 
жінки, так як традиція і сучасне суспільство її точно 
визначають. Акт кохання розглядається в жінки ще як 
й о с л у г а, яку вона надає чоловікові і яка змушує 
його все ж стати над нею хазяїном. Відомо, що чоловік 
може завжди в з я т и  підлеглу, але в тому випадку, 
якщо вона принижується або в і д д а є т ь с я  чолові
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кові, який не є їй рівнею. Її згода в будь-якому 
випадку нагадує капітуляцію, падіння. Жінка часто 
щиро погоджується на те, щоб її чоловік мав інших 
жінок: вона цьому навіть потурає. Здається, що Адель 
Гюго не надто б збентежилася, якби побачила свого 
палкого чоловіка в ліжку з коханкою. А  декотрі, 
наслідуючи пані де Помпадур, навіть погоджуються 
стати звідницями ,. І навпаки, в обіймах жінка міня
ється на об'єкт, на здобич. Чоловікові здається, що 
вона насичена дивовижним мана, перестала бути со
бою, що її в нього викрали. І річ у тім, що в ліжку 
жінка часто відчуває себе, бажає собі, а отже, підно
ситься. Причиною також може бути чоловічий пре
стиж, який вона схильна схвалювати, наслідувати чо
ловіка, який, оволодіваючи нею, втілює в її очах цілко
вито довершеного мужчину. Чоловік гнівається не без 
підстав, учуваючи в фамільярних словах відлуння 
чужої думки: і йому мало не здається, що це ним 
хтось володів, згвалтував. Якщо пані де Шарр'єр пори
ває з молодим Бенжаменом Констаном — який між 
двох мужніх жінок грав жіночу роль,— то лише тому, 
що не витримала, відчувши у ньому ненависний вплив 
пані де Сталь. Якщо жінка стає рабинею і відсвітом 
чоловіка, якому «віддається», вона має визнати, що її 
перелюбство вириває її докорінніше від свого чолові
ка, ніж невірність взаємна.

Якщо вона береже свою недоторканість, то може 
однак боятися, щоб чоловік не скомпрометував себе 
в свідомості коханця. Навіть якщо жінка ладна уявити 
себе в обіймах якогось чоловіка — хоч то було раз, 
поспіхом, на канапі,— то вона вже вивищилася над 
законною дружиною. З тим більшим правом чоловік, 
який мріє оволодіти своєю коханкою, вважає, що він 
глузує над її мужем. Ось чому в «Ніжності» Батая, 
в «Красуні дня» Кесселя жінка має клопіт шукати 
коханців з нижчого стану: вона шукає з ними хтивих 
утіх, але не хоче їм віддати кермо влади на шановано
го чоловіка. В «Людському існуванні» Мальро показує 
нам подружжя, де чоловік і жінка вкладають угоду 
про взаємну свободу: тим часом коли Май розповідає 
Кіо, як вона переспала з одним приятелем, він страж

1 Тут я маю на увазі заміжжя. В коханні побачать, як змінилася 
поведінка подружжя.
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дає, думаючи, як її полюбовник уявляє собі, що він 
«оволодіває» її чоловіком, тобто ним. Зрештою, він 
поклав шанувати свою незалежність, оскільки добре 
затямив, що в такому випадку ним більше ніхто й 
ніколи не в о л о д і т и м е .  Але самолюбиві й пестли
ві думки одна за однією ранили й пронизували його 
через іншого й завдяки Май.

Суспільство плутає жінку вільну і жінку легковаж
ну. Навіть коханець охоче не визнає свободу, якою 
користується сам. Йому приємніше думати, що його 
коханка підкорилася, він дозволив відволікти себе, 
здолав її, причарував. Гордовита жінка може особисто 
взяти свою частку гонору від свого партнера, але тоді 
він їй буде ненависний, якщо шанований чоловік стер
пить це зухвальство. Дуже важко жінці чинити подіб
но чоловікові, бо ця рівність не є загальноприйнятою 
і ніколи не дотримується.

У всякому разі, адюльтер, дружні стосунки, світське 
життя створюють у шлюбних взаєминах лише розваги. 
Вони можуть допомогти подолати різні обмеження, 
сіле не знищують їх. Це лише фальшиві втечі, які 
в жодному разі не дають змоги жінці достовірно знову 
заволодіти своєю долею.

Четвертий розділ 

ПОВІЇ ТА ГЕТЕРИ

Шлюб, як ми вже знаємо, має у своїй основі майже 
ту саму проституцію. «Гетеризм,— казав Морган,— су
проводжує людство протягом усього періоду його роз
витку, як похмура тінь, що впала на родину». З обе
режності чоловік прирікає свою дружину на цнотли
вість, але й сам не задоволений укладом життя, яке їй 
нав'язав.

«Перські царі,— розповідає Монтень, вихваляючи 
їхню мудрість,— запрошували своїх жінок на бенкети; 
але як тільки вино починало їх збуджувати і робило 
надто розв'язною їхню поведінку, жінок відсилали 
назад до їхніх покоїв, щоб вони не стали жертвою 
власного непомірного апетиту, і кликали до бенкетної 
зали жінок, перед якими вони не мали жодних зо
бов'язань, навіть у дотриманні етикету».
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Щоб палаци сяяли чистотою, потрібні стічні труби,— 
напучували отці церкви. А Мандевіль у праці, яка 
наробила чимало галасу, писав: «Очевидно, все-таки 
необхідно жертвувати якоюсь частиною жіноцтва, щоб 
зберегти іншу й убезпечити від бруду природи». 
Одним із аргументів американських рабовласників на 
користь рабства був той, що білі з Півдня, вільні від 
необхідності виконувати важку фізичну працю, могли 
налагодити демократичніші, вишуканіші стосунки. Іс
нування касти «втрачених дівчат» дозволяє ставитися 
до «порядних жінок» зі справжньою лицарською ша
нобою. Повія є свого роду офірним козлом, чоловік 
відмежовується од неї, од її паскудства і зрікається її. 
Чи перебуває вона на легальному становищі під полі
цейським наглядом, чи працює нелегально, в будь-яко
му випадку з нею поводяться як з парією.

З економічної точки зору її становище протилежне 
становищу заміжньої жінки. «Між тими, які продаю
ться через проституцію, і тими, які продаються через 
шлюб, єдина різниця полягає в ціні і тривалості дого
вору»,— зазначав Марро \ Для цих двох сексуальних 
вчинків — одне обслуговування; друга пов'язана жит
тям з одним чоловіком, перша має багатьох прихиль
ників, котрі їй сплачують кожен свою частку. Та, 
друга, захищена чоловіком від усіх інших, а перша 
захищена всіма проти одноосібної тиранії будь-кого. 
У всякому разі прибутки, які вони мають, торгуючи 
власним тілом, обмежені суперництвом. Чоловік знає, 
що він зміг би застрахуватися в іншій дружині: адже 
виконання «подружніх обов'язків» не є благодаттю, 
а дотриманням угоди. В проституції чоловіче бажання, 
будучи не своєрідним, але особливим, може втолитися 
будь-яким тілом. Дружинам чи гетерам вдається екс
плуатувати чоловіка, якщо вони завойовують його 
прихильність. Різниця між ними полягає в тому, що 
законна жінка пригнічена, оскільки вона заміжня, ша
нована і є людською особистістю; власне, ця повага 
починає серйозно перешкоджати гнобленню. Тим ча
сом повія позбавлена прав особи, і всі ці образи в ній 
зводяться до однієї — рабського приниження.

Наївно запитувати себе, які мотиви спонукають жін~; 
ку до проституції. Нині більше не вірять теорії Ломб-

1 «Статева зрілість».
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розо, який прирівнював повій до злочинців і вважав 
і тих, і других моральними виродками. Статистика 
свідчить, що загальний рівень розумового розвитку 
повій трохи нижчий від середнього, а деякі з них 
і просто недоумкуваті. Жінки, у яких процес мислення 
уповільнений, шукають професії, що не вимагає 
жодної спеціалізації, проте більшість з них нормальні, 
а декотрі навіть дуже тямущі. Жодна спадкова прире
ченість, жодна фізіологічна вада не тисне на них. 
Щоправда, в світі, де лютують злигодні й безробіття, 
як тільки виникає якась нова професія, знаходяться 
й люди, щоб обрати її. Скільки існуватимуть поліція, 
проституція, стільки ж будуть поліцейські й повії. Тим 
більше, що на загал ці професії дають прибутки біль
ші, ніж багато інших. Велике лицемірство дивуватися 
з попиту, що викликає чоловічий попит; саме це й 
становить звичайний і поширений економічний про
цес. «Із усіх причин, що породили проституцію,— пи
сав 1857 року Паран-Дюшатле під час свого досліджен
ня,— жодна не є вагомішою, ніж брак роботи та зли
годні, які є неминучим наслідком низької заробітної 
платні». Добромисні моралісти глузливо зазначають, 
що жалісливі оповідки повій є лише романтичними 
випадками, призначеними для наївних клієнтів.

Насправді ж у багатьох випадках повія змогла б 
заробляти собі на прожиток іншим чином. Але навіть 
той факт, що шлях, який вона обрала, не здається їй 
найгіршим, аж ніяк не свідчить, що розпуста у повії 
в крові. Швидше це вада суспільства, де ця професія 
є для багатьох жінок менш відразлива, ніж інші. Що ж 
вони в ній знайшли? Доречніше буде запитати, чого 
вони там не знайшли? Слід зауважити, що велику 
частину «дівчат» подибуємо між служниць. За дослі
дженням Паран-Дюшатле, це характерно для всіх 
країн. Ділі Браун спостерегла таку закономірність, 
зокрема, в Німеччині, а Рікер — у Бельгії. Близько 
п'ятдесяти відсотків повій були спочатку служницями. 
Цей факт досить легко пояснити, якщо пильніше при
дивитися до становища покоївок. Експлуатована, при
гнічена, відчуваючи себе швидше об'єктом, ніж осо
бою, служниця виконує всю хатню роботу, не сподіва
ючись у майбутньому на жодні зміни у покращенні 
своєї долі. Приречена зносити примхи хазяїна дому, 
служниця потерпає від домашнього рабства, любовних
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інтриг, опускається до найпринизливішої неволі, проте 
уявляє себе найщасливішою. Опріч того, жінки, які 
наймаються на службу, як правило, поривають зі своїм 
минулим і середовищем, у якому жили. Доведено, що 
близько вісімдесяти відсотків паризьких повій — вихі
дці з провінції або села. Близькість родини, турбота 
про свою репутацію не дають змоги жінці обирати 
професію, що може зганьбити її. Проте, загубившись 
серед великого міста, не будучи надто інтегрованою 
в суспільство, вона вже не зважає на абстрактну ідею 
«моральності». Чим більше буржуазія оточує сексу
альний акт — особливо той, котрий позбавляє дівчину 
цноти,— грізними табу, тим більше повій з'являється 
в сільських і робітничих середовищах, що є незапереч
ним фактом. Велика кількість анкет підтверджують цю 
точку зору: чимало дівчат, котрі втрачають невинність 
непошлюбленими і без почуттів, вважають природним 
віддаватися згодом першому-ліпшому. Проаналізував
ши анкети ста повій, лікар Бізар наводить такі факти: 
одна з них була дефлорована в одинадцять років, 
дві — у дванадцять, дві — у тринадцять, шість — у чо
тирнадцять, сім — у п'ятнадцять, двадцять одна — у 
шістнадцять, дев'ятнадцять — у сімнадцять, сімна
дцять — у вісімнадцять, шість — у дев'ятнадцять років, 
а решта — після двадцяти одного року. Отже, п'ять 
відсотків із них були згвалтовані ще до того, як фізич
но сформувалися. Більше половини засвідчили, що 
віддалися через кохання, інші — через необізнаність. 
Перший спокусник, як правило, молодий. Здебільшого 
це колега по ательє чи конторі, друг дитинства. Потім 
ідуть військові, старші за посадою, камердинери, сту
денти. Список лікаря Бізара включає в себе, крім того, 
двох адвокатів, одного архітектора, одного лікаря та 
одного аптекаря. Проте рідко подібні результати збіга
ються з реальним життям. Хазяїн списку сам грає роль 
ініціатора; але часто це його син, небіж або один із 
друзів. Сорок п'ять дівчат віком од дванадцяти до 
сімнадцяти років, як свідчить у своєму дослідженні 
Комманж, розповіли, що для того, аби повчитися, були 
дефлоровані незнайомцями, яких вони потім уже ніко
ли не бачили: вони байдуже погодилися, не відчуваю
чи при цьому жодної втіхи. Серед інших лікар Бізар 
зазначив такі випадки:

«Пані Г. де Бордо, маючи вісімнадцять років, йшла
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на постриг до монастиря. По дорозі їй трапилася 
халабуда з бродячими артистами. Без жодної задньої 
думки вона підсіла до них, де й була дефлорована 
незнайомим штукарем.

Одна тринадцятилітня дівчинка без вагань віддалася 
якомусь панові, зустрівши його на вулиці: до цього 
його не знала і більше ніколи не бачила.

М... докладно нам розповіла, як її дефлорував сім
надцятирічний молодик, якого вона не знала... все 
трапилося через цілковиту її необізнаність.

Р... дефлорував у сімнадцять з половиною років 
молодик, якого вона ніколи раніше не бачила і якого 
випадково зустріла в лікаря, коли прийшла, щоб по
кликати його до своєї хворої сестри. Цей юнак запро
понував їй свій автомобіль, щоб швидше повернулася 
додому, згвалтував її і висадив прямо посеред вулиці.

Б... дефлорована в п'ятнадцять з половиною років 
незнайомим молодим чоловіком, навіть не втямивши 
достоту, що трапилось, як вона висловилася; через 
дев'ять місяців Б... народила здорову дитину.

С... дефлорована чотирнадцятирічною молодим чо
ловіком, який затягнув її до себе додому, нібито щоб 
познайомити зі своєю сестрою. Насправді ж хлопець 
не мав сестри, до того ж був хворий на сифіліс 
і заразив дівчину.

Р... дефлорована у вісімнадцять років у старому 
фронтовому окопі одруженим кузеном, з яким вона 
оглядала поле битви і який обіцяв покинути ради неї 
свою сім'ю. Дівчина завагітніла.

Ш... в сімнадцять років дефлорована на пляжі літ
нього вечора молодиком, з яким вона щойно познайо
милася в готелі, а за сто метрів від них матері тереве
нили про різні дурниці. Була заражена гонореєю.

А...,тринадцяти років, слухала радіо і була дефлоро
вана своїм дядьком, тим часом як її тітка, яка любила 
рано вкладатися спати, спокійно відпочивала в сусід
ній кімнаті».

Ці дівчата-підлітки, котрі віддалися без спротиву, не 
вельми й постраждали від цього, хоч трапляються 
випадки травматизму під час такої дефлорації. Звичай
но, цікаво було б дізнатися, який психологічний вплив 
справило це брутальне насильство на їхнє майбутнє. 
Але дівчата не були піддані психоаналізу, вони не 
вміють висловлювати свої думки і вдаються лише до
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штампів. Іноді легкість, з якою віддаються першому 
стрічному, пояснюється потаємним прагненням до 
проституції, про що ми вже згадували, іноді — сімей
ними чварами, огидою до сексуальності, що прокину
лась, бажанням погратися у дорослу. Стрічаються мо
лоденькі дівчатка, котрі вдають із себе повій: надто 
сильно фарбуються, водяться з хлопцями, кокетують, 
заграють з чоловіками. Всі оці дівчата ще є дітьми, 
безстатевими, холодними, що можуть гратися з вогнем 
безкарно. Але одного дня якийсь незнайомець упіймає 
їх на слові, і марення стануть реальністю.

«Коли двері висаджені, їх дуже важко причини
ти»,— заявила одна чотирнадцятирічна повія *. Тим ча
сом дівчата-підлітки рідко зважуються займатися про
ституцією одразу ж після дефлорації. В деяких випад
ках вони залишаються прив'язаними до свого першого 
коханця й продовжують з ним жити, інколи навіть 
обирають «порядну» професію. Коли партнер кидає 
дівчину, то знаходиться інший. Вона вже не належить 
лише одному чоловікові і вважає за можливе віддава
тися всім. Трапляється, що саме коханець — перший, 
другий — спонукає її в такий спосіб заробляти гроші. 
Багато дівчат стали повіями через своїх батьків. У дея
ких родинах — скажімо, в такій знаменитій амери
канській сім'ї, як Юки,—* всі жінки присвятили себе 
цьому заняттю. Між розгульниць немало дівчат-підліт- 
ків, котрих покинули їхні родичі: вони починали з 
жебрацтва, а закінчували проституцією. 1857 року 
Паран-Дюшатле встановив, що з п'яти тисяч повій 
одну тисячу сорок одну спонукали до проституції 
бідність, різного роду спокуси й самотність, одна тися
ча двісті п'ятдесят п’ять вдалися до проституції, бо їх 
покинули батьки без коштів на прожиття. Результати 
сучасного анкетування майже аналогічні. Часто на 
шлях проституції жінку штовхає хвороба, коли вона 
стає нездатною до справжньої роботи чи втрачає своє 
місце. За такої ситуації сімейний бюджет тріщить по 
швах, що змушує жінку квапливо шукати нові грошові 
джерела. Народження дитини також може спричини
тися до того, що жінка обирає собі такий фах. Більше 
половини жінок Сен-Лазара мають принаймні одну 
дитину, багато — від трьох до шести дітей. Лікар Бізар

1 3 книжки Марро «Статева зрілість».
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повідомив про одну жінку, котра пустила в світ чотир
надцятеро дітей, з яких вісім ще жили, коли він з нею 
познайомився. Мало хто з них покидає своїх дітей, 
зауважує він, і почасти саме для утримання дитини 
молода стає на цю стежку. Лікар наводить один із 
таких випадків:

«Дівчина з провінції, дефлорована в дев'ятнадцять 
років шістдесятилітнім хазяїном, коли вона ще жила із 
своєю родиною, змушена була, завагітнівши, покинути 
рідних. Згодом вона народила здорову дівчинку й 
пристойно її виховала. Після пологів їде до Парижа, 
влаштовується на роботу годувальницею і виходить 
заміж, маючи двадцять дев'ять років. Вдалася до 
проституції аж після тридцяти трьох років. Доведена 
до краю і відчаю, проситься тепер до лікарні в Сан- 
Лазарі».

Зауважено також, що проституція посилюється під 
час воєн та економічних криз.

Авторка книги «Життя повії», опублікованої частко
во в «Там модерн» \ так розповідає про свої похо
деньки:

«Я вийшла заміж у шістнадцять років за чоловіка, на 
тринадцять років старшого від мене, і покинула своїх 
батьків одразу ж після одруження. Мій чоловік тільки 
те й робив, що стругав дітей. «Тоді ти залишатимешся 
вдома і нікуди не виходитимеш»,— казав він. Чоловік 
не дозволяв мені фарбуватися, не хотів ходити зі мною 
в кіно. Я змушена була терпіти бурчання свекрухи, яка 
приходила щодня і завжди була на боці свого сина-не- 
чупари. Першою дитиною був у мене Жак, через 
чотирнадцять місяців я народила другого хлопчика, 
П'єра... Оскільки я дуже нудьгувала, то почала відвіду
вати курси санітарок. Це мені вельми подобалося... 
Потім почала працювати в госпіталі, на околиці Пари
жа, разом з іншими жінками. Одна незаміжня санітар
ка розповіла мені про такі речі, яких я зроду не чула. 
Спати зі своїм чоловіком стало для мене осоружним 
обов'язком. З чоловіками я провела шість місяців, не 
завівши жодного коханця. І ось одного дня зайшов до 
мене в кімнату красивий хлопчина... Він натякнув, що 
я могла б жити інакше, якби поїхала з ним до Парижа,

1 Вона таємно видала цю повість під псевдонімом Марі-Тезез; 
я звернула на неї увагу через це прізвище.
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там би я більше не працювала... Він добре знав, як 
мене спокусити... Я вирішила поїхати з ним... Цілий 
місяць я справді почувалася щасливою... Одного разу 
він привів незнайому жінку, добре зодягнену, навіть 
ошатно, і сказав: «Ось ця справляється добре». Спочат
ку я не погоджувалася, навіть знайшла місце санітарки 
в клініці нашого кварталу, аби показати йому, що не 
хочу займатися проституцією, але не могла опиратися 
довгий час. Він мені сказав: «Ти не любиш мене. Коли 
дуже люблять чоловіка, то зроблять для нього все». 
Я плакала. В клініці я була дуже сумна. Кінець кінцем 
я згодилася ходити до перукаря... Я почала ходити на 
побачення! Жюло супроводжував мене, щоб перекона
тися, чи я добре справляюся, і щоб попередити мене 
про лягавих, котрі стежили за мною...»

Ця оповідка грунтується на класичній історії дівчи
ни, приреченої на проституцію сутенером. Іноді роль 
сутенера виконував її чоловік, а інколи жінка. А. Февр 
1931 року провів анкетування серед п'ятсот десяти 
молодих повій *. Він помітив, що двісті вісімдесят 
чотири з них жили одиначками, сто тридцять дві мали 
приятеля, дев'яносто чотири мешкали з подругами, 
з якими їх об'єднували, звичайно ж, гомосексуальні 
стосунки. Він цитує (залишаючи їхній стиль) уривки 
таких листів:

«Сюзанна, сімнадцять років. Я вдавалася до про
ституції, зазвичай із повіями. Одна, яка мене довго 
утримувала, була вельми ревнивою, і я змушена була 
покинути вулицю...

Андре, шістнадцять з половиною років. Я пішла від 
своїх батьків, щоб жити з подругою, з якою познайо
милася на вечірці. Я швидко помітила, що вона хоче 
мене кохати як чоловік, і провела з нею чотири місяці, 
потім...

Жанна, чотирнадцять років. Мого нещасного кургу- 
зого таточка звали X..., він помер під час війни в 
госпіталі 1922 року. Мати одружилася знову. Я ходила 
до школи, щоб отримати свідоцтво про закінчення 
навчального закладу. По завершенні навчання пішла 
вчитися на швею... потім через мізерну платню почали
ся сварки з вітчимом... Згодом мене віддали на ліпшу 
службу до пані X..., що жила на вулиці... Я залишалася

1 «Молоді гулящі повії у в'язниці».
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сама протягом десяти днів з її дочкою, яка мала 
близько двадцяти п’яти років; поряд із нею я дуже 
змінилася. По якомусь часі вона, мов який-небудь 
молодик, освідчилася у своєму великому коханні до 
мене. Я спершу завагалася, боячись, щоб мене не 
звільнили, а потім поступилася. Тоді збагнула деякі 
речі... Залишившись без роботи, почала відвідувати 
парк, де займалася проституцією із жінками. Там по
знайомилася з вельми благородною дамою...»

Досить часто жінка розглядає проституцію як тим
часовий спосіб заробітку. Хоч не раз описано, як 
мало-помалу вона потім стає його рабою. Якщо випад
ки «торгівлі жінками», куди вона втягнута через лан
цюг насильницьких дій, фальшивих обіцянок, містифі
кацій тощо, є відносно рідкісні, то здебільшого трапля
ється так, що жінка була залучена до цієї справи 
всупереч своїй волі. Необхідний початковий капітал їй 
забезпечує сутенер або звідниця, котрі купують на неї 
права, відтак пожинають левову частку її прибутків 
і повністю підкоряють собі. «Марія-Тереза» впродовж 
довгих років вела справжню боротьбу, перш ніж чо
гось добилася.

«Я нарешті зрозуміла, що Жюло хотів лише моїх 
грошей, і подумала, що якби не він, я б змогла трохи 
назбирати грошей... Попервах я була боязкою і не 
наважувалася підійти до клієнта й сказати «ходімо». 
Жінка одного приятеля Жюло пильнувала за мною, за 
кожним моїм кроком... Одного разу Жюло написав 
мені, що я повинна щовечора віддавати свої гроші 
хазяйці, мовляв, «інакше їх у тебе поцуплять...» Коли 
я захотіла купити собі сукню, то власниця будинку 
розпусти сказала, що Жюло заборонив віддавати мені 
заробіток... Я вирішила якнайшвидше покинути цей 
бордель. Коли хазяйка дізналася, що я збираюся йти 
від неї, то перед візитом лікаря вклала мені тампон \ 
як це бувало вже не раз, і мене запроторили до 
лікарні... Я змушена була повернутися до притону, 
тцоб розрахуватися за своє лікування... І затрималася 
в борделі лише на чотири тижні... Я відпрацювала 
кілька днів у Барбеса, як до цього, але я вже настільки

1 Коли хазяйка будинку розпусти хотіла позбутися якоїсь повії, 
то перед візитом лікаря вкладала їй тампон, що усипляв, і лікар 
визнавав таку дівчину хворою.
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ненавиділа Жюло, що не мала жодної змоги залишати
ся в Парижі. Ми сварилися, він навіть бив мене, 
а одного разу ледве не викинув через вікно... Я домо
вилася з одним капельдинером, що він відправить мене 
до провінції. Коли ж дізналася, що капельдинер знайо
мий Жюло, то не пішла на зустріч, як було попередньо 
домовлено. Дві дівки капельдинера перестріли мене на 
вулиці Бельйом і добряче відлупцювали... Наступного 
дня я спакувала валізу й подалася на острів Т... Через 
три тижні цей притон остогид мені, і я написала 
лікареві, який приходив до мене на виклик, щоб він 
мене виписав... Жюло перестрів мене на Бульварі Ма- 
жанта і відважив лункого ляпаса... Після цього я мала 
вельми непристойний вигляд. Жюло мені остогид. Тоді 
я уклала контракт і виїхала до Німеччини...»

Література популяризувала образ «Жюло». В житті 
дівчини такий тип відіграє роль покровителя. Він видає 
їй завдаток на купівлю речей туалету, захищає її від 
конкуренток, від поліції — інколи сам є поліцей
ським — і від клієнтів, які раді погуляти задурно. 
Серед них трапляються й садисти, котрі вгамовують на 
жінці свої садистські нахили. В Мадріді ось уже кілька 
років одна фашистка із золотої молоді полюбляє хо
лодними ночами кидати повій в річку. У Франції, задля 
розваги, відвозять жінок за місто й кидають їх там на 
цілу ніч в чому мати народила. Щоб отримувати при
стойний, а не сякий-такий заробіток, повії потрібне 
покровительство якогось чоловіка. Вона в ньому шукає 
також моральної підтримки. «Єдине, що слід затямити, 
коли ти залишаєшся без цієї підтримки,— ти менш 
віддана цьому ремеслу,— кажуть деякі повії. Часто 
повія закохана в свого покровителя, і саме через любов 
до нього, як вона про це говорить, вдається до цієї 
професії. В такому компромісному виході прозирає 
величезна перевага чоловіка над жінкою: цю дистан
цію підтримує релігійна любов, якою й пояснюють 
палку самовідданість деяких повій. В насильстві чоло
віка вони вбачають ознаку чоловічої влади і підкоряюг 
ться йому із ще більшою запопадливістю. З ним вони 
зазнають не лише мук ревнощів, а й радощів кохання.

Деякі жінки відчувають до чоловіка-покровителя 
тільки неприязнь і злобу: страх утримує їх під його 
опікою, як це було у випадку з Марією-Терезою. Тоді
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повії втішаються з «полюбовником», якого шукають 
між клієнтів.

«Усі жінки, крім своїх «Жюло»г мали полюбовників, 
я також,— пише Марія-Тереза.— Це був один матрос, 
хлопець просто красень. Хоча він добре знався на 
коханні, я не діставала від цього задоволення, але 
відчувала до нього приязнь, яка була взаємною. Часто 
він піднімався до мене не для того, щоб забавлятися 
коханням, а просто поговорити. Він часто надоумлю- 
вав мене піти звідси, що тут мені не місце».

Повії втішаються також із жінками. Багато з них 
є гомосексуалістками. Зауважмо, що часто поштовхом 
до їхньої професії був саме гомосексуалізм, і чимало 
з них продовжують співжиття зі своєю подругою. На 
думку Анни Руелінг, у Німеччині близько двадцяти 
відсотків повій гомосексуалістки. Февр зазначає, що 
у в'язниці такі дівчата обмінюються листами порногра
фічного змісту, насиченими палкими почуттями, під
писуючись «Навіки разом». Ці листи схожі на ті, що їх 
пишуть школярки, котрі плекають у своїх серцях «пал
ке кохання». Вони ще не досвідчені, соромливі й безог
лядно віддаються своїм почуттям, у них слово не 
розходиться з ділом. З історії Марії-Терези, яка була 
втаємничена в любощі завдяки одній жінці, бачимо, 
яку привілейовану роль грає «приятелька» порівняно 
із зневажливим клієнтом чи владним сутенером:

«Жюло привів одну дівчину, злиденну служницю, 
яка не мала навіть взуття. Її зодягнули з ніг до голови, 
й вона почала ходити зі мною на «роботу». Дівчина 
була дуже миловидною, а оскільки вона любила біль
ше жінок, то нам велося непогано. Вона мені нагадала 
все те, що я спізнала із санітаркою. Ми часто розважа
лися і замість того, щоб працювати, ходили в кіно. 
Я була щаслива з нею».

Цілком очевидно, що приятелька в цій ситуації грає 
майже ту роль, що й друг серця для порядної жінки, 
оточеної всуціль жінками: саме вона є подругою у 
забавах, саме з нею стосунки вільні, безкорисливі, 
котрі можуть стати необхідними. Втомлена від чолові
ків, пересичена ними або бажаючи якоїсь різноманіт
ності, повія в обіймах іншої жінки часто знаходила 
спокій і втіху. В усякому разі, дружба, про яку я 
розповіла і яка об'єднує жінок, засвідчує, ще сильніше 
в цьому випадку, її велику силу. Справді, стосунки
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з представниками другої половини людства мають суто 
комерційний характер, і тому загал спільноти пово
диться з ними як з паріями, а повії з такими жінками 
тісно солідаризуються. Вони можуть бути суперниця
ми, заздрити одна одній, сваритися, битися, водночас 
відчуваючи глибоку потребу одні в одних — у творен
ні «антисвіту», де вони віднаходять людську гідність. 
Подруга — це довірена особа і привілейований свідок; 
саме вона оцінює сукню, зачіску, які повинні виклика
ти заздрість і захоплення інших жінок, а також стати 
надійною зброєю у боротьбі за чоловіка.

Щодо стосунків повії з клієнтами, то тут існує стіль
ки різних поглядів, скільки ж і ситуацій. Часто під
креслюють, що коханця вона обдаровує цілунком, 
який є виразом вільного почуття, і що її любовні 
обійми значною мірою різняться від професійних. На 
свідчення чоловіків покладатися не можна, оскільки 
їхній гонор змушує вдаватися до брехні, як якогось 
потішного комедіанта. Марія-Тереза здебільшого зали
шалася байдужою, задовольняючи примхи випадкових 
партнерів, але деякі ночі все ж приносили їй утіху. 
В цьому разі вона говорила про «швидкоплинні захоп
лення», які були і в її подруг. Трапляються навіть 
випадки, коли повія відмовляється брати плату з відві
дувача борделю, який їй сподобався, і часом, коли той 
у грошовій скруті, вона пропонує йому свою допомо
гу. В більшості ж випадків жінка «працює» без жод
них почуттів. Деякі відчувають до своїх клієнтів лише 
зневагу. <Юх, які чоловіки телепні! Адже жінки мо
жуть крутити їм голову скільки заманеться!» — пише 
Марія-Тереза. Але багатьом з них стосунки з чоловіка
ми принесли одне тільки горе, серед повій є такі, котрі 
гидують їхніми пороками. Буває, чоловіки йдуть до 
борделю, аби вгамувати свої ниці пристрасті, про які 
вони не наважуються признатися жінці чи коханці, 
а ще тому, що сам факт перебування в борделі будить 
у них приховані вади, і тоді вони вимагають від жінки, 
аби та проявила хоч трохи «фантазії». Марія-Тереза 
нарікала, зокрема, на те, що французи мають ненатлу 
уяву. Хворі, котрі лікувалися в лікаря Бізара, довіряли 
йому, і той дійшов висновку, що всі чоловіки більшою 
чи меншою мірою мають якийсь гандж. Одна із моїх 
подруг часто розмовляла в госпіталі Божона з моло
дою повією, вельми розумною, яка прилучилася до
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проституції ще бувши служницею, а пізніше жила із 
сутенером, якого просто обожувала. «В с і чоловіки 
порочні,— казала вона,— крім мого. Саме за це я його 
кохаю. Якщо колись я в ньому відкрию хоч одну ваду, 
то кину його. З першого разу клієнт ніколи не наважу
ється на щось непристойне, він має вигляд цілком 
пристойного чоловіка. Та коли приходить вдруге, то 
починає домагатися від вас казна-чого... Ви кажете, що 
ваш чоловік не має вад, зачекайте трохи, і самі пере
свідчитеся, що вони є у всіх». Через ці вади вона їх 
ненавиділа. Інша моя подруга 1943 року у Френі за
приязнилася з однією повією. Та запевняла, що 
дев'яносто відсотків її клієнтів мали пороки, приблиз
но п'ятдесят відсотків були прихованими педерастами. 
Ті, що виявляли надто велику «фантазію», лякали її. 
Один німецький офіцер просив її прогулюватися голя
ком по кімнаті з квітами в руках, тим часом як він 
зображав птаха в польоті. Попри всю його чемність 
і шляхетність, вона щоразу втікала, обминаючи його 
десятою дорогою, коли зустрічала десь на вулиці. 
Марія-Тереза теж зазнавала страхіття такої «фантазії», 
хоча вона цінувалася набагато вище, ніж звичайний 
статевий акт, бо вимагала від жінки менше зусиль. Ці 
три жінки були особливо тямущі й чулі. Звичайно, 
вони розуміли, що із зникненням проституції чоловік 
перестав би бути клієнтом взагалі й індивідуалізувався 
б, жінка була жертвою свідомості, примхливої неза
лежності: тут не йдеться більше про звичайний ринок. 
Тим часом деякі повії спеціалізуються на «фантазії», 
оскільки та дає більший прибуток. Крізь їхню непри
язнь до клієнта проступає інколи класове озлоблення. 
Гелена Дейч докладно розповідає історію повії Анни, 
вродливої білявки, дуже ніжної, яка, проте, мала неса
мовиті припадки спротиву окремим чоловікам. Вона 
була з робітничої родини: батько пив, мати хворіла. Ці 
домашні обставини викликали у дівчини такий страх 
перед сімейним життям, що вона так і не вийшла 
заміж, хоча їй часто пропонували руку і серце. Моло
дики з кварталу геть розбестили її. Дівчина полюбила 
своє ремесло, але коли заслабла на туберкульоз і її 
відправили до лікарні, у неї розвинулась люта знена
висть до лікарів. «Порядні» чоловіки їй були просто 
огидні; вона не могла зносити ввічливого ставлення, 
піклування свого лікаря. «Хіба ми не знаємо, як легко
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ці чоловіки скидають маску люб'язності, гідності, са
мовладання й починають поводитися, як тварюки?» — 
казала вона. Попри все це, вона була все ж психічно 
врівноваженою. В одному вона вдавалася завжди до 
брехні, що мала намір взяти дитину як годувальниця. 
Згодом вона померла від туберкульозу. Інша молода 
повія Жулія, якій було близько п'ятнадцяти років, 
віддавалася всім хлопчакам, яких тільки здибувала, 
а любила чоловіків лише нещасних і немічних — з 
ними вона була лагідною і ввічливою. Інших вона 
розглядала як «диких звірів, котрі гідні були найсуво- 
рішого ставлення». (Дівчина мала яскраво виражений 
комплекс невдоволення жіночим покликанням: вона 
просто знетямлювалася, як тільки хтось вимовляв при 
ній слова: мама, дитя або щось подібне).

Більшість повій морально адаптовані до своїх умов 
життя. Однак це свідчить про успадковану або 
вроджену аморальність, хоча такі жінки чудово усві
домлюють, що вони інтегровані в суспільство, яке 
потребує їхніх послуг. Вони добре знають, що напучу
вання поліцейського, який реєструє проституток, є 
пустим базіканням, і високі почуття їхніх клієнтів, що 
афішуються поза борделем, їх мало обходять. Марія- 
Тереза пояснює пекарці, в якої вона мешкала в Бер
ліні:

«Щодо мене, то, коли йдеться про дзвінку монету, 
я всіх люблю, пані... Якщо переспати з чоловіком за 
спасибі, кінець кінцем просто так, то він вважатиме 
нас такими ж, як і вас, а якщо ви запропонуєте 
заплатити вам, тоді про вас і судить як про повію, але 
хитруючи. Коли ви просите гроші в чоловіка, то, 
можете бути впевнені — він вам скаже: «Ох, я й не 
знав, що це для тебе робота» або «Ти маєш чоловіка». 
Отже, оплачено чи ні, для мене це байдуже. 
«О, так,— відповідає вона.— Ви маєте рацію». Оскіль
ки я йому кажу, ви готові простояти в черзі з півгоди
ни, щоб отримати талончик на черевики. А  я за півго
дини щось для себе та й вигадаю. Я маю черевики; щоб 
платити, навпаки, якщо я вмію базікати, то я ще раз 
оплачена. Тоді ви побачите, що я маю рацію».

Не моральні й психологічні обставини роблять жит
тя проституток таким тяжким, а їхні матеріальні стат
ки, які в більшості випадків просто жалюгідні. Експлу
атовані сутенером, звідницею, вони живуть в непев
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ності і безгрошів'ї. Відпрацювавши п'ять років на цьо
му терені, близько сімдесяти п'яти відсотків з них 
наживають сифіліс, запевняє лікар Бізар, який мав 
справу з безліччю таких жінок. Поміж інших перед
усім заражаються недосвідчені неповнолітні повії. 
Майже двадцять п'ять відсотків з них згодом оперую
ться через гонорейні ускладнення. Одна з двадцяти 
хвора на туберкульоз, шістдесят відсотків стають алко
голічками та наркоманками, сорок відсотків помирають 
до сорока років. Варто додати, що, незважаючи на 
запобіжні заходи, час од часу вони вагітніють і, як 
ведеться, роблять аборти в жахливих санітарних умо
вах. Проституція — виснажлива професія, де жінка, 
пригнічена сексуально й економічно, підкоряється по
ліцейській сваволі, піддається принизливому медично
му наглядові, змушена вдовольняти примхи клієнтури, 
наражається на небезпеку підхопити якусь заразну 
хворобу, приречена на злиденність, упосліджена й 
зведена до рівня речі *.

Від звичайної повії до справжньої гетери — безліч 
щаблів. Головна ж різниця полягає в тому, що для 
першої в більшості випадків проституція — це чиста 
комерція, яка утримує її на рівні убогого існування. 
Тим часом друга намагається стати відомою завдяки 
своїй неповторності, і якщо на цьому терені вона 
досягне успіху, то може сподіватися на ліпшу долю. 
Краса, чарівність або добре виховання є хоч і неодмін
ними, але аж ніяк не достатніми умовами такого 
успіху. Передусім треба, щоб жінка була в и ш у 
к а н о ю  у своїх висловлюваннях. Саме завдяки чоло
вічому бажанню її цінність часто відкривається; але 
вона буде «пущена в хід» лише тоді, коли чоловік 
оприлюднить її цінність. В минулому столітті цьому 
слугували розкішний номер у готелі, шикарний виїзд, 
перли, котрі засвідчували вплив «пташки» на свого 
покровителя, який підносив її до рангу напівсвітської 
дами. Її гідність утримується доти, доки чоловіки

1 Це, звичайно, не через негативні й лицемірні прояви, котрі 
можуть змінити ситуацію. Щоб проституція зникла, необхідно 
Задовольнити дві умови: пристойна професія має бути доступною 
для всіх жінок —  перша; друга —  моральні принципи не повинні 
стояти на заваді вільному коханню. Тільки таким чином викоріню
ючи потреби, котрим вона віддається, можливо позбутися 
проституції.
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продовжують розорятися ради неї. Економічні та соці
альні чинники спричинилися до зникнення типу Бланш 
д'Антіні. Більш нема «демімонда», в осередді якого 
могла утвердитися репутація куртизанки. Саме в такий 
спосіб честолюбка намагатиметься завоювати собі сла
ву. Останнє втілення гетери — це «зірка» або знамени
тість. Кинута чоловіком — саме так здебільшого пока
зує Голлівуд — або статечним другом, вона не ріднить
ся більше з Фріне, Імперіа, Каск д'Ор. Вона довіряє 
Жінку мріям чоловіків, котрі дають їй навзамін щастя 
і славу.

Між проституцією й мистецтвом завжди є щось 
спільне, що якимось незбагненним чином об'єднує 
красу й любощі. Насправді не Краса породжує бажан
ня, а теорія платонічного кохання виправдовує лице
мірну хіть. Фріне, оголюючи свої груди, пропонує 
ареопагу споглядання чистої ідеї. Виставляння напоказ 
тіла без будь-якого покрову перетворюється у мис
тецьке видовище; американські «бурлески» зробили із 
роздягання драму. «Голизна цнотлива»,— запевняють 
літні панове, котрі під маркою «художньої оголеності» 
колекціонують похабні фотографії. У будинку розпус
ти момент «вибору» — це і є виставляння напоказ; як 
тільки він дещо ускладнюється, одразу перетворюєть
ся на «живі картинки», «художні пози», котрі й пропо
нують клієнтам. Повія, яка хоче набути особливої 
вартості, не обмежується самим лише пасивним ви
ставлянням плоті — вона намагається що є сили проде
монструвати свої таланти. Грецькі «флейтистки» зача
ровували чоловіків своєю музикою й танцями. Улед- 
Наїлки, виконуючи танець живота, іспанки, котрі 
танцюють і співають у Барріо-Шіно, вишукано пропону
ють себе своїм шанувальникам. Лише для того, щоб 
здобувати «покровителів», Нана виходить на сцену. 
Деякі мюзик-холи, кабаре свого часу були звичайними 
борделями. Всі професії, де жінка виставляє себе напо
каз, можуть бути використані підступними залицяль
никами. Звичайно, гьорли 1, таксі-гьорли, голі танців
ниці, оплачувані партнерші для танців, манекенниці, 
співачки, актриси, котрі не дозволяють у своєму еро
тичному житті зважитися на професію проститутки,

1 Танцівниці мюзик-холу.
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дедалі більше до цього ремесла залучають техніку цієї 
професії, вигадку, дедалі частіше вона може стати 
метою. Але нерідко жінка, яка «з'являється» на людях, 
щоб заробити на прожиття, намагається звабити, спо
кусити своїми чарами, завести інтимніші стосунки. 
Навпаки, куртизанка воліє мати професію, яка слугу
вала б їй за алібі. Зрідка трапляються такі, як героїня 
Леа у Колетт, яка, коли коханець назвав її «любою 
артисткою», може відповісти: «Так, я справді артистка, 
бо мої коханці надто нестримані». Ми вже згадували, 
що саме репутація надає актрисі ринкової вартості: 
саме на сцені або на екрані можна зробити собі «ім'я», 
яке стане підгрунтям знайомства.

Попелюшка не завжди марить Прекрасним Прин- 
цем: адже в будь-яку мить коханець може перекину
тися на тирана. Ліпше вже віддатися мріям про випле- 
каций усміхнений образ десь біля входу до великого 
кінотеатру. Але здебільшого саме завдяки чоловічим 
«покровителям» вони досягають своєї мети. Чоловіки, 
коханці, залицяльники підтверджують свою перемогу 
тим, що пропонують жінкам розділити свою долю, 
дати їм своє добре ім’я. Саме ця потреба п о д о 
б а т и с я  індивідам у натовпі єднає «зірку» з гетерою. 
Гетери відіграють у суспільстві аналогічну роль. Я по
слуговуватимусь словом «гетера» на позначення всіх 
жінок, котрі використовують не лише своє тіло, а 
й свою особистість як капітал для експлуатації. їхня 
поведінка буває дуже відмінною з тим творцем, який, 
трансцендуючись у творчості, випереджає основну 
думку і звертається до іншої, викликаючи в ній свобо
ду, якій він відкриває майбутнє. Гетера не знімає 
покрови зі світу, вона в людській трансцендентності не 
відкриває жодного шляху 1: навпаки, шукає, як його 
здобути хитрощами задля своєї вигоди. Пропонуючи 
себе залицяльникам, куртизанка проте не відмовляєть
ся од жіночої пасивності, яка прирікає жінку чолові

1 Трапляється, що гетера т а к о ж  буває творцем і, шукаючи 
способів сподобатися, винаходить і творить. Таким чином вона 
може або сполучити ці дві функції, або пройти стадію галантності
і стати в ряд з актрисами, видатними співачками, танцівницями 
тощо, про котрих ми поведемо мову трохи далі.

215



кові. Але вона наділяє її чарами, котрі дають їй змогу 
заманювати чоловіків у тенета своєї особистості і 
користати ними. Вона їх затягує разом із собою в 
іманентність.

На цьому шляху жінка досягає успіху в здобутті 
відносної незалежності. Віддаючись багатьом чолові
кам, вона до кінця не належить жодному. Гроші, які 
вона накопичує, ім'я, яке вона «запускає», як запуска
ють товар, забезпечує їй економічну автономію. Най- 
незалежніші жінки стародавньої Греції були не матро
нами, не ницими повіями, а гетерами. Куртизанки 
епохи Відродження, японські гейші втішалися необме
женою свободою набагато більше, ніж їхні сучасниці. 
У Франції найнезалежнішою жінкою може бути Нінон 
де Ленкло. Парадоксально, але ці жінки нещадно екс
плуатують свою жіночність, аби домогтися становища, 
рівноцінного становищу чоловіка. Починаючи з цієї 
статі, яка віддала їх чоловікам як об'єкт, вони знову 
знаходять себе як суб'єкт. Жінки не тільки заробляють 
собі на прожиття, як чоловіки, а живуть у товаристві 
майже виключно чоловічому. Вільні від постулатів 
моралі і в своєму виборі, вони можуть піднятися до 
рідкісної свободи духу, як, скажімо, Нінон де Ленкло. 
Найвишуканіші з них часто оточені артистами, пись
менниками, тим часом як «шановані жінки» нудьгують. 
Саме гетера стає найчарівнішим втіленням чоловічих 
міфів: вона є, як ніхто інший, тілом і духом, ідолом, 
натхненницею, музою. Художники й скульптори бе
руть її за модель, вона живить мрії поетів. Саме в ній 
інтелігент досліджує скарби «наочної» жіночності. Во
на розумніша за матрону, бо не така пишномовна 
в лицемірстві. Найобдарованіші з них не задовольняю
ться роллю мавки, відчувають потребу демонструвати 
автономним чином цінність, що дарується їй через 
схвалення іншого. Вони прагнуть пасивну чесноту 
обернути в активну. Виступаючи в суспільстві як суве- ‘ 
ренні особи, вони пишуть вірші, прозу, музику, малю
ють. Саме таким чином Імперіа стала знаменитою 
серед італійських куртизанок. Буває також, що, вико
ристовуючи чоловіка як засіб, вона перебирає на себе
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чоловічі функції: «великі фаворитки» через впливових 
коханців беруть участь в управлінні світом

Таке визволення може обернутися серед інших на 
еротичний задум. Трапляється, що гроші або послуги, 
які жінка вимагає від чоловіка, слугують їй компенса
цією жіночого комплексу неповноцінності. Гроші в 
цьому разі відіграють роль очищувача: вони кладуть 
край боротьбі між статями. Багато жінок не мають 
вродженої професійної здатності видурювати у своїх 
коханців гроші та подарунки, і не тільки через жадіб
ність: примушувати чоловіка платити — означає та
кож платити йому, як побачимо далі — перетворює 
його на інструмент. Таким чином жінка захищає себе, 
аби не стати цим інструментом. Можливо, чоловік 
і мріє «мати її», але ця сексуальна одержимість є 
ілюзорною. Саме жінка м ає й о г о  на терені найна
дійнішому — економічному. Її власне кохання вдово
лене. Вона може забутися в обіймах коханця, вона не 
поступається чужому бажанню. Вдоволення для неї — 
не «покара», а радше як додаткова винагорода. Жінка 
не може бути «здобиччю», оскільки за її послуги 
заплачено.

Тим часом куртизанка має репутацію фригідної жін
ки. їй корисно знати, як управляти серцем і душею 
чоловіка — чутливо чи хтиво. Вона ризикує потрапити 
під його вплив, і він матиме з неї зиск, заволодіє нею 
цілком або завдасть їй страждань. У любощах із чоло
віками, на які вона згоджується, є чимало — особливо 
на початку її кар'єри — таких, котрі принижують її. 
Отже, її протест проти чоловічої пихи виражається 
через фригідність. Гетери, як і матрони, покладаються 
на власну «кмітливість», яка дає їм змогу працювати 
з «викаблучуванням». Ця зневага, ця огида чоловіка 
добре показує, що в грі експлуататор — експлуатова
ний жінки до кінця не певні, що їм заплатять. І справ
ді, саме залежність залишається здебільшого їхнім 
виграшем.

Жоден чоловік до кінця не володіє ними. Але жінки 
мають у чоловікові кончу потребу. Куртизанка втрачає

1 Відомо, що деякі жінки використовують заміжжя задля 
власної мети, інші використовують своїх коханців як засоби 
досягнення політичного, економічного впливу тощо. Вони вивищу
ються над гетерами, як гетери над матронами.
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всі свої засоби до існування, якщо він більше не бажає 
її. Початкуюча знає, що її майбутнє— в руках чолові
ків. Навіть зірка, позбавлена чоловічої підтримки, по
ступово тьмяніє: покинута Орсоном Уелсом, маючи 
хворобливий вигляд сироти, Ріта Гейворт блукала Єв
ропою доти, доки не зустріла Алі Хана. Найвродливі- 
ша красуня не впевнена у завтрашньому дні, оскільки 
її зброя — це чари, а чари з часом втрачають свою 
звабу. Куртизанка зв'язана зі своїм покровителем — 
чоловіком чи коханцем — майже так тісно, як «поряд
на» жінка зі своїм шлюбним чоловіком. Куртизанка 
мусить не тільки обслуговувати його в ліжку, а й 
терпіти його старшинство, його розмови, його друзів і, 
що найнестерпніше, його чванливі примхи. Оплачуючи 
рахунки за босоніжки на високих закаблуках, 
атласну сукню, сутенер вигідно вкладає капітал, який 
йому згодом принесе прибутки. Промисловець, вироб
ник, пропонуючи перли й хутра подрузі, зміцнює че
рез неї своє багатство й панування. Оскільки жінка 
є засобом збагачення або приводом, щоб тратити гро
ші, то це є та сама кабала. Речі, якими її обдаровано, 
є кайданами. А туалети, коштовності, які вона носить, 
чи є вони насправді її власністю? Чоловік інколи 
демонструє її, а після сварки все подароване забирає 
назад, як це трапилося нещодавно з вишуканою Canid 
Гюїтрі. Щоб «зберегти» покровителя, не відмовляю
чись од своїх утіх, жінка вдається до хитрощів, брехні, 
лицемірства, які ганьблять подружнє життя. Вона тіль
ки вдає з себе догідливу — власне, це сама гра догідли
ва. Прекрасна, знаменита, вона може, якщо каліф на 
годину їй надокучить, знайти іншого. Але краса — це 
постійна турбота, це надто тендітний скарб. Гетера 
вельми залежить від свого тіла, яке руйнує немило
сердний час: саме для неї боротьба зі старістю набирає 
найдраматичніших форм. Якщо вона має великий авто
ритет, то може пережити втрату своєї вроди. Але існує 
думка, що добре ім'я є її благом і найнадійніше 
оберігає від найжорстокіших тираній. Відомо, в яке 
рабство потрапляють зірки Голлівуда. їхнє тіло вже не 
належить їм. Кінопродюсер вирішує, якого кольору 
в неї має бути волосся, яка вага, статура, вигляд. Щоб 
видозмінити заокруглення щоки, їй можуть вирвати 
зуби. Режим харчування, гімнастика, примірки, макі
яж є щоденною обтяжливою роботою. Під назвою
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«Персонал із зовнішнього вигляду» можуть критися 
різні витівки, залицяння. Приватне життя є лише част
кою публічного життя. У Франції стан справ трохи 
інший, але розсудлива й мудра жінка знає, що все 
залежить від неї. Зірка, котра відмовляється підкори
тися цим вимогам, зазнає грубого ставлення або глуму 
й неминучої декваліфікації. Повія, яка продає лише 
своє тіло, є, можливо, рабинею в меншій мірі, ніж 
жінка, професія якої — подобатися. Жінка на «фіні
ші», котра має в руках справжню професію, яка виріз
няється талантом — актриса, співачка, танцівниця,— 
тільки за цієї умови уникає долі гетери. Вона може 
досягти справжньої незалежності, але більшість з них 
все своє життя перебувають у небезпеці і змушені без 
перепочинку зваблювати все нову публіку й чоловіків.

Дуже часто жінка утримується від спокуси поглиб
лювати свою залежність. Віддана на думку громад
ськості, вона знову визначає цінності, вона захоплю
ється «бомондом» і приймає його звичаї, прагне бути 
розважливою щодо буржуазних норм. Паразитуючи на 
буржуазному багатстві, вона вростає в його ідеї; вона 
«добре розуміє». Нещодавно вона охоче відсилала 
своїх дочок до монастиря і, зістарівшись, вся сяючи, 
сама йшла на обідню. Вона на боці консерваторів. Вона 
надто горда, щоб, досягнувши успіху і посівши своє 
місце в цьому світі, бажати, аби він змінився. Герці, які 
вона веде, щоб чогось «досягти», не налаштовують її 
на почуття товариськості і людської солідарності. За 
свої успіхи вона заплатила надто дорого — рабською 
послужливістю, аби щиросердо бажати загальної сво
боди. Золя змалював цю рису в Нана:

«На основі книг і драм у Нана сформувалися дуже 
сталі смаки: вона любила твори ніжні й шляхетні, 
жадала таких книжок, які б збуджували уяву й збага
чували думку... Вона втрачала самовладання, коли 
йшлося про республіканців. Чого вони хочуть, ці ниці 
люди, котрі ніколи не вмиваються? їм що, не вистачало 
щастя? Хіба імператор не робив що міг для народу? 
Нещасні покидьки, цей народ! Вона його знала, вона 
могла про нього говорити: «Ні, ви лише гляньте, що це 
за нещастя для всього світу, їхня республіка. Ах! 
Збережи, Господи, нашого імператора ще на довгі 
роки».

Під час воєн ніхто так агресивно не демонструє
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свого патріотизму, як великі шльондри. У шляхетних 
почуттях, які ці дами полюбляють виставляти напоказ, 
вони сподіваються піднятися до рівня герцогинь. За
гальники, заяложені вирази, упередження, умовні 
збудження складають основу їхніх розмов на людях 
і часто аж до заповідного в своєму серці вони втрача
ють власну щирість. Між брехнею й перебільшенням 
мова руйнується. Все життя гетери — парад: їхні роз
мови, міміка призначені не для того, щоб висловити 
свої думки, а щоб створити бажаний ефект. Перед 
своїм покровителем вона грає комедію кохання: інко
ли розігрує її для самої себе. Вважають, що вона грає 
комедію пристойності й престижу: вона завершує, 
уявляючи себе взірцем усіляких чеснот і ледь не 
святим ідолом. Лицемірство керує її внутрішнім жит
тям і дає дозвіл на її узгоджені брехні, які виглядають 
досить природно. Вряди-годи бувають у її житті мимо
вільні порухи щирості: коли вона все ж не ігнорує 
кохання, вона має «захоплення», «примхи», часом бу
ває навіть «ущиплива». Але та, котра відводить надто 
багато місця примхам, почуттям, втіхам, швидко втра
тить своє «становище». Головно жінка надає своїй уяві 
розсудливості невірної дружини. Вона ховається у 
свого виробника і в погляді. Вона не може все ж 
віддатися цілком «коханцям серця»: вони для неї тіль
ки розвага й перепочинок. А  втімгжінка надто заклопо
тана своїм успіхом, щоб віддаватися справжньому ко
ханню. Щодо інших жінок дуже часто трапляється, що 
гетера їх любить чуттєво. В обіймах подруги вона 
знайде водночас і любосний спокій, і помсту, як Нана 
біля свого любого Сатена. Так само як їй подобається 
грати в світі активну роль, щоб якнайповніше викорис
тати свою свободу, так вона хоче управляти іншими 
людьми. Дуже молодим чоловікам, з котрими вона 
просто пустує, навіть «допомагає», молодим жінкам, 
поруч з якими в кожному випадку вона гратиме роль 
чоловіка, охоче дає кошти. Чи вона гомосексуалістка, 
чи ні, гетера матиме одночасно стосунки і з жінками, 
і з чоловіками, про які я вже розповідала: вона має 
в них потребу, як суддя й свідок, як довірена особа 
й спільниця, щоб створити цей «антисвіт», де всяка 
жінка, пригноблена чоловіком, протестує. Але жіноче 
суперництво сягає тут свого пароксизму. Повія, «робо
та» якої здебільшого має характер комерції, наживає
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суперниць. Та якщо вистачає клієнтів для всіх, курти
занки почуваються солідарними, незважаючи навіть на 
всі непорозуміння. Гетера, котра прагне «вирізнитися», 
є апріорі ворожа тій, яка так само, як і вона, жадає 
набути привілейоване становище. Лише в цьому разі 
відомі міркування щодо жіночих «паскудств» знахо
дять цілковите підтвердження.

Найбільше нещастя гетери полягає не в тому, що її 
облудна незалежність є зворотною стороною тисячі 
залежностей, а в тому, що ця свобода несе негативний 
заряд. Така актриса, як Рашель, така танцівниця, як 
Айседора Дункан, навіть якщо їм допомагали чолові
ки, мали професію, яка вимагала іх і виправдову
вала. В необхідній улюбленій роботі вони досягали 
конкретної свободи. Але в переважній більшості ви
падків для жінок мистецтва професія була тільки 
засобом для існування і аж ніяк не самовираження. 
Кіно, зокрема, яке підпорядковує знаменитість режи
серові, не дає їй змоги проявити індивідуальність, 
активність. В ній використовують те, що в ній є; вона 
не творить нового образу. Ще рідше вона стає зіркою. 
Жодна дорога не відкривається до трансцендентності 
через «залицяння». Тут ще нудьга супроводжує оди
ночне ув'язнення жінки в іманентності. Золя підкрес
лює цю рису в Нана.

«Тим часом серед своєї розкоші, в осередді цього 
дворика Нана всихала від нудьги. Вона могла мати 
чоловіків на кожну хвилину ночі і повні скрині грошей 
для своїх туалетів, але це їй більше не давало втіхи. 
Вона відчувала, як якась порожнеча, діра змушує її 
позіхати. Її життя ледве плинуло, геть пустопорожнє, 
одна година скидалася на іншу, нікчемну й беззмістов
ну...» Американська література сотні разів описувала 
цю глибоку тугу, яка панує в Голлівуді і хапає за горло 
кожного, хто тільки-но прибуває: актори й статисти 
відчувають тут таку нудьгу, як жінки, з якими вони 
поділяють умови життя. Навіть у Франції, коли ар
тистка робить перші кроки у світ, це для неї тяжкий 
обов'язок. Покровитель, який опікується життям 
початкуючої кіноактриси, є, як правило, літнім чолові
ком: його турботи незрозумілі для молодої жінки, їхні 
розмови наганяють на неї смертельну нудьгу. Відчува
ється ще глибша прірва, ніж у шлюбі із буржуа, між
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двадцятилітньою початківкою і банкіром сорока п'яти 
років, який провадить всі дні і вечори поряд з нею.

Молох, якому гетера приносить у жертву втіху, 
кохання, свободу,— це її кар'єра. Ідеал матрони — не
порушне щастя, яким оповиті її стосунки з чоловіком 
і дітьми. «Кар'єра» розтягується на роки, але вона не 
є її анінайменшим іманентним об'єктом, що стисло 
вкладається в ім'я. Ім'я красується на афішах і постій
но на вустах публіки в міру того, як гетера дедалі вище 
підноситься вгору соціальними щаблями. Залежно від 
свого темпераменту жінка кермує своєю долею обе
режно або сміливо. Одна відчуває втіху, віддаючись 
клопотам домогосподарки, перекладаючи чудово ви
прану білизну в шафі, інша — прагне пригоди. Тепер 
жінка обмежується тим, що намагається мати своє 
становище, яке стає загрозливим і зрештою руйнуєть
ся. Тепер вона вибудовує, мов Вавилонську вежу, 
постійно позираючи на небо, своє добре ім'я. Деякі, 
змішуючи галантність з іншими вчинками, постають як 
справжні пройдисвітки: вони і шпигунки, як Мата 
Харі, і таємні агентки. В основному вони є не ініціато
рами своїх дій, а швидше засобами у чоловічих руках. 
Але в цілому поведінка гетери має дещо спільне з 
поведінкою пройдисвітки. Вона, власне кажучи, є час
то на півдорозі між с т а т е ч н і с т ю  та а в а н 
т ю р о ю ;  вона має на меті готові цінності: гроші 
і славу. Однак вона об'єднується, по суті, щоб їх 
завоювати ціною власної одержимості; іг нарешті, вища 
цінність у її очах — це особистий успіх. Вона доводить 
також цей індивідуалізм через більш-менш система
тичний нігілізм, але чим більше живе з переконанням 
ворожості до чоловіків, тим більше бачить в інших 
жінках ворогів. Якщо в неї вистачає мудрості від
чути потребу в захисті моралі, вона посилатиметься 
на порівняно асимільоване ніцшеанство; вона під
тверджуватиме право елітної особи над звичайною. Її 
особа постає перед нею, як скарб, який дарує звичай
ний спосіб життя: ще краще,якщо це присвячується їй 
самій, вона прагнутиме служити спільноті. Доля жін
ки, котра присвятила себе чоловікові, часто не позбав
лена кохання: та, яка використовує чоловіка, спочиває 
в культі, якому вона віддається. Якщо жінка досить 
міцно зв'язана з цінністю своєї слави, і не лише через
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економічний інтерес, тоді вона в ній шукає апофеоз 
свого нарцисизму.

П'ятий розділ 

ВІД ЗРІЛОСТІ ДО СТАРОСТІ

Доля жінки, яка, по суті, полягає у виконанні жіно
чих обов'язків, залежить значно більше, ніж, скажімо, 
доля чоловіка, від фізіологічних чинників. І крива цієї 
долі ламаніша, переривчастіша, ніж крива чоловіка. 
Кожен період, жіночого життя є одноманітним і моно
тонним, але переходи від однієї стадії до іншої надзви
чайно складні. Вони знаменуються кризами, причому 
набагато глибшими, ніж у чоловіка: це статева зрі
лість, статеве посвячення, клімакс. З плином часу 
жінка поступово й невідворотно старіє, аж поки враз 
позбувається своєї жіночності: ще змолоду вона втра
чає еротичну привабливість, згодом здатність родити, 
в чому в очах суспільства, та й у своїх власних жінка 
знаходила виправдання своєму існуванню, а також 
запоруку свого щасливого існування. Майже половину 
свого дорослого життя вона приречена доживати без 
майбутнього.

«Небезпечний вік» визнають за певними органічни
ми розладами \ але для того, хто надає їм надто 
великої ваги, саме такого символічного значення вони 
набувають. Криза має наслідки менш трагічні в жінок, 
котрі не покладалися лише на свою жіночність. Ті, які 
тяжко працюють — у себе вдома чи поза ним,— з 
полегшенням сприймають звільнення від менструаль
ної кабали. Селянка, робітниця, над якими постійно 
нависає страх нової вагітності, стають щасливи
ми, коли ця небезпека вже не загрожує їм. За цього 
збігу обставин, як і в значній кількості інших, жіночі 
нездужання здебільшого спричинені занепокоєнням, 
аніж справжнім станом організму. Моральна драма 
позначається переважно до того, як фізіологічні зміни 
ще не наступили, і завершується тільки тоді, коли вони 
давно позаду.

Передусім жінку остаточно спотворює невідступний

1 Порівняйте т. 1, розд. 1.
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страх перед старінням. Зрілий чоловік залучений до 
справ набагато важливіших, ніж кохання. Його еротич
на жага слабша, як у роки юності. А оскільки від нього 
не вимагається пасивних властивостей об'єкта, то ста
ріння його обличчя й тіла не впливають на його 
здатність зваблювати. Навпаки, саме в тридцять п'ять 
років жінка, подолавши нарешті всі свої упередження, 
досягає найповнішого еротичного розквіту. Саме тепер 
її бажання є найнестримнішими, і жінці на одчай душі 
хочеться їх погамувати. Вона більше, ніж чоловік, 
покладається на свою сексуальність. Щоб утримати 
чоловіка, забезпечити його підтримку на терені своєї 
професії, необхідно, аби вона була задоволена. Жінка 
може впливати на світ тільки опосередковано — через 
чоловіка: ким би вона стала, якби не мала на нього 
впливу? Це питання тривожить її чимраз більше, в 
безпорадній присутності при старінні цього тілесного 
об'єкта, з яким вона злилася. Жінка бореться, але 
фарбування, макіяж, пластичні операції тільки подо
вжують агонію її молодості. Вона може обманути 
лише дзеркало. Та коли неминучий, згубний і необо
ротний процес знищить у ній все те, що творилося 
впродовж років статевої зрілості, жінка може бути 
настільки вражена своєю приреченістю, що ладна на
віть померти.

Не слід гадати, що жінка, яка егоїстично впивалася 
власною красою й молодістю, зазнає найбільшого роз
чарування. Та ні ж бо! Нарциска надто заклопотана 
своєю персоною, щоб мучитися передчуттям немину
чості кінця й появи зморщок. Вона страждатиме, за
певне, від свого спотворення, але принаймні не буде 
залицятися й не пристосується досить швидко. Жінка, 
яка забувала про себе, аж до самозречення приносила 
себе в жертву, буде значно більше приголомшена цим 
раптовим одкровенням: «Я живу лише раз, і ось яка 
мені випала доля, ось так!» На подив свого оточення, 
вона раптово змінюється. Щоб позбутися самоти й 
своїх прикрих думок, жінка починає гарячково шукати 
вихід, самотужки, наодинці з собою. Коли вона подо
лає межу, в яку несподівано вперлася, їй здається, що 
вона більше зробить лише тоді, як переживе саму себе. 
Її тіло вже не буде комусь обіцянкою. Нездісненні 
бажання назавжди залишаться порожніми мріями. 
В такому стані жінка оглядається на своє минуле.
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Настав час ставити крапку, підбити підсумки й звести 
баланс. Тоді вона починає панікувати від тих тісних 
обмежень, у рамки яких її втиснуло життя. Поруч 
з цією короткою й облудною історією, яка стала її, 
вона знову пізнає поведінку юнацького віку на порозі 
ще недоступного майбутнього: вона не хоче змиритися 
з невідворотністю такого кінця. Вона протиставляє 
убозтву свого існування примарне багатство своєї осо
би. Далебі, якби жінка змирилася зі своєю долею, їй 
здалося б, що її позбавили шансів, ошукали, що вона 
досягла зрілості, поминувши юність, навіть не усвідо
мивши цього. Жінка раптом починає осягати, що чоло
вік, середовище, заняття не гідні її, і від того почува
ється ніяково. Вона відгороджується од зовнішнього 
світу, вважаючи себе вищою за нього, усамітнюється із 
таємницею, яку носить у серці і яка є чарівним 
ключиком від її нещасної долі. Жінка прагне викорис
тати всі ті можливості, які свого часу прогавила. Вона 
заводить щоденник і якщо знаходить кому довіритися, 
то виливає душу в безкінечних розмовах. Всенький 
день і всеньку ніч тільки й нарікає на свою долю. Як 
юна дівчина мріє про те, яким б у д е  її майбутнє, так 
і жінка уявляє, яким м о г л о  б б у т и  її минуле. 
Вона згадує всі свої невикористані можливості й вибу
довує чудові ретроспективні романи. Г. Дейч описує 
випадок із жінкою, яка розлучилася дуже молодою, 
вважаючи свій шлюб нещасливим, і яка провела довгі 
безтурботні роки біля свого другого чоловіка, а в 
сорок п'ять років, проймаючись сумом, почала гірко 
шкодувати за першим чоловіком. Дні дитинства й 
юності знову оживають перед нею, жінка безкінечно 
прокручує в пам'яті спогади тих літ, і згаслі почуття 
до своїх батьків, братів, сестер, друзів дитинства розго
раються знову. Інколи цілі години вона проводить 
у мрійливій і бездіяльній зажурі. Але найчастіше на
магається у цьому своєрідному стрибку порятувати 
своє недолуге існування. Ця особа, коли вона прихо
дить розкритися через протилежність із жалюгідністю 
своєї долі, то афішує її, виставляє напоказ, вихваляє 
в ній заслуги, настійно вимагає, щоб її судили справед
ливо. Змужніла завдяки досвіду, вона гадає, що нареш
ті спроможна вигідно себе показати й знову хоче 
отримати свій шанс. А  насамперед у патетичному 
зусиллі вона намагається зупинити час. Жінка-мати
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хоче довести, що спроможна ще родити, і з пристрастю 
творить нове життя. Хтива жінка прагне завести собі 
ще одного коханця. Кокетка більше ніж будь-коли 
жадає сподобатися. І кожна з них запевняє, що ніколи 
не почувалася такою юною. Вони хочуть довести ін
шим, що плин часу їх майже не зачепив, починають 
«чепуритися під дівчат», вдаються до дитячої міміки. 
Старіюча жінка добре усвідомлює, що перестає бути 
еротичним об'єктом, і не тільки через те, що її тіло 
більше не вражає чоловіка свіжою пишнотою, а також 
тому, що її минуле, її досвід роблять з неї волею-нево- 
лею особу. Вона боролася, кохала, жадала, страждала, 
втішалася своїми перемогами. Така автономність ви
кликає острах; вона прагне її відкинути, перебільшує 
свою жіночність, чепуриться, фарбується, сяє принад
ністю, чарівністю, чистою іманентністю. Наївно, зовсім 
по-дитячому тримається з чоловіком-співбесідни- 
ком, велемовно ділиться спогадами про свої дитячі 
роки. Вона не говорить, а щебече, сплескує руками, 
гучно сміється. І цю комедію жінка грає цілком щиро. 
У новому захопленні вона намагається реалізувати 
бажання, вирватися з рутини життя й рушити вперед, 
повністю оновленою.

А  в реальній дійсності це не є справжній поступ, про 
який мовилося. Жінка не бачить цілей, яких би їй 
хотілося вільно й ефектно досягти. Її занепокоєння 
набирає ексцентричної, непослідовної і марнотної 
форми, оскільки вона прагне тільки символічно ком
пенсувати минулі помилки й невдачі. Між іншим, 
жінка намагатиметься, поки не пізно, реалізувати всі 
свої дитячі і юнацькі бажання. Одна знову починає 
вправлятися у грі на піаніно, інша ліпить скульптури, 
ще інша пише, мандрує, вчиться ходити на лижах, 
вивчає іноземні мови. Вона зважується на все, у чому 
раніше відмовляла собі, і хоче притьмом, щоб не було 
запізно, обійняти все це. До чоловіка, котрого ще 
недавно сяк-так терпіла, почуває відразу і стає фригід- 
ною в його обіймах. Трапляється, навпаки, що жінка 
віддається тій жазі, яку притлумлювала в собі, вона 
діймає чоловіка своїми забаганками і вдається до 
забутого ще з років дитинства онанізму. Гомосексуаль
ні нахили, які притаманні майже всім жінкам у біль
шій чи меншій мірі, заявляють про себе. В цьому разі 
суб'єктом її уваги стає дочка чи подруга, яка викликає
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незвичайні почуття. У своїй праці «Секс, життя і 
вірність» Ром Ландау розповідає таку історію, яку 
йому довірила одна особа*.

«Пані X. мала близько п'ятдесяти років; двадцять 
п'ять з них прожила в шлюбі, виростила трьох дітей 
і посідала чільне місце в громадських і доброчинних 
організаціях свого міста. В Лондоні зустріла одну 
жінку, пані У., молодшу за себе на десять років, яка 
присвятила себе, як і вона, доброчинній діяльності. 
Вони заприятелювали, і пані У. запропонувала наступ
ного разу зупинитися в неї. Пані X. погодилася й на 
другий же вечір свого гостювання раптом опинилася 
в палких обіймах хазяйки. Згодом вона багато разів 
твердила, що і в гадці не мала нічого того, що трапило
ся. Пані X. провела ніч із своєю подругою і повернула
ся до себе у жахливому стані. До того їй і на думку не 
спадало про якусь гомосексуальність і навіть не знала, 
що щось подібне може існувати. Вона думала про пані 
У. з палким почуттям, і вперше в своєму житті щоденні 
чоловічі пестощі і поцілунки здалися їй неприємними. 
Вона вирішила знову зустрітися зі своєю подругою, 
щоб «пролити світло на речі», а її жага тільки збільши
лася. Ці зустрічі були сповнені втіх, яких вона ніколи 
раніше не зазнавала. Але її постійно діймала думка, 
що вона чинить гріх, і тому пані X. звернулася до 
лікаря, щоб дізнатися, чи є «наукове пояснення» її 
почуттям і чи можна виправдати це якимось мораль
ним аргументом».

У цьому разі суб'єкт піддався мимовільному пориву, 
за що розплатився глибоким сум'яттям душі. Але час
то жінка сама рішуче шукає в житті романів, прагне 
почуттів, яких не спізнала і яких швидше за все уже не 
зможе спізнати. Вона віддаляється од свого домашньо
го вогнища, тому що воно, як їй здається, викликає 
в неї обурення. Вона хоче самотності й любовної 
пригоди. Якщо вона зустрічає коханця, то палко відда
ється йому. На щось подібне натрапляємо в історії, 
викладеній Стекелем:

«Пані Б. 3., сорока років, після двадцятирічного 
подружнього життя мала трьох дітей. Раптом їй поча
ло здаватися, що її ніхто не розуміє й що вона 
просто змарнувала своє життя. Тоді вона почала за
йматися різноманітною діяльністю, ходити в гори на 
лижах. Одного разу здибалася там з молодиком років
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тридцяти й згодом стала його коханкою. Проте невдов
зі він закохався в дочку пані Б. 3. Вона дала згоду на 
їхнє одруження лише задля того, щоб утримати біля 
себе свого коханця. Матір і дочку зв'язувало гомосек
суальне кохання, невисловлене, але вельми живуче, 
яким частково й пояснюється таке рішення. Незабаром 
ситуація стала нестерпною: коханець, покидаючи ліж
ко матері, де проводив усеньку ніч, повертався до 
дочки. Пані Б. 3. спробувала накласти на себе руки. їй 
було вже сорок шість років, коли вона звернулася до 
лікаря. Зрештою вона зважилася на розрив, а її дочка 
розірвала заручини. Після цього пані Б. 3. знову стала 
зразковою дружиною, до того ж вельми набожною».

Проте далеко не завжди вдається до подібних вчин
ків жінка, на котру тиснуть приписи пристойності 
й порядності. Її мрії плодять еротичні марева, що 
спричиняються до безсоння. Зі своїми дітьми вона 
екзальтовано ніжна й чула. Що ж до сина, то жінку 
переслідує настирлива думка про кровозмішання. Вона 
потай закохується то в одного молодого чоловіка, то 
в іншого. Як те дівчисько, ніяковіє від думок про 
згвалтування; зазнає також душевного розладу повії. 
Вона роздвоюється між бажанням і страхом зачаття. 
Такий стан душі інколи спричиняє неврози’ вона обу
рюється тоді своїми близькими, поводиться дивно, 
виражаючи насправді своє уявне життя. В цей період 
сум'яття межа між уявним і реальним стає ще прозорі
шою, ніж під час статевого дозрівання. Одна з рис, яку 
здебільшого приписують старіючій жінць це знеособ
лювання, втрата всіх об'єктивних орієнтирів. Цілком 
здорові люди, які бачили смерть зовсім поряд, також 
пережили дивне відчуття роздвоєння. Коли відчува
ється сумління, діяльність, свобода, пасивний об'єкт, 
котрий забавляється у приреченість, неодмінно висту
пає як інший: це не м е н е  збив автомобіль; н е я 
ця літня жінка, котра віддзеркалюється в люстрі. Жін
ка, яка «ніколи не почувалася молодою» і яка ніколи 
не бачила себе в дзеркалі літньою, не може поєднати 
два зовнішні вигляди самої себе: саме вві сні плине час 
і тривалість діймає її. Таким чином реальність віддаля
ється й сточується: тому вона більше не відрізняється 
од ілюзії. Жінка більше покладається на свій очевид
ний внутрішній світ, ніж на цей чужий світ, де час 
плине навспак, де копія більше не схожа на оригінал,
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де події не справджують сподівань. Чи не тому жінка 
стає схильною до захоплень, ілюмінацій, впадає в 
несамовиті радощі. А  оскільки в цей період кохання чи 
не найбільше полонить її думки, то цілком природно, 
що вона вдається до мрії, яку плекала. Дев'ять десятих 
серед еротоманів — жінки, причому майже всі у віці 
від сорока до п'ятдесяти років.

Тим часом не всім судилося так відважно здолати 
мур реальності. Ошукані навіть у своїх мріях про 
вселюдське кохання, багато жінок звертаються до Бо
га. Кокетка, коханка, повія стають особливо набожни
ми в період клімаксу. Хвилі роздумів про долю, таєм
ницю буття, загадковість індивіда, в які поринає жін
ка на порозі своєї осені, знаходять в релігії раціональ
ну єдність. Святенниця розглядає своє змарноване 
життя як випробування, послане Господом; її душа 
черпала в нещастях виключну гідність завдяки особли
вій милості Божій. Вона охоче вірить, що небо посилає 
їй осяяння чи навіть — як пані Крюденер — наказ ста
ти місіонеркою. В тій чи іншій мірі втративши почуття 
реальності, жінка упродовж цієї чуттєвої кризи пори
нає в мрійливі роздуми: духівник має повну можли
вість реально впливати на її душу. Вона з великим 
піднесенням схиляється перед сумнівними авторитета
ми і стає жертвою різних релігійних сект, спіритів, 
лжепророків, зцілителів — одне слово, всіляких шар
латанів. Вона не тільки втрачає будь-яке відчуття 
самокритики, обриваючи зв’язок із реальним світом, 
а й стає ще жадібнішою до кінцевої істини: їй потрібні 
ліки, рецепт, ключ, який враз її врятує, рятуючи тим 
самим і світ. Вона більш, ніж будь-коли, нехтує логі
кою, рішуче відкидаючи її. Єдиними переконливими 
аргументами їй здаються ті, що призначені виключно 
їй: свідчення, навіювання, послання, знамення, чуда 
починають розквітати довкола неї. її шукання часом 
спричиняються до того, що вона стає на шлях активної 
діяльності: поринає в справи, різні заходи, авантюри 
з чиєїсь поради або за покликом внутрішнього голосу, 
який підказує їй ідею. Інколи вона обмежується, по
святивши себе у держательку абсолютної істини й 
мудрості. Та все одно, веде жінка діяльний чи спсл’ля- 
дальний спосіб життя, для її поведінки характерна 
гарячкова квапливість. Клімактична криза грубо ді
лить життя жінки навпіл. Подолання цього рубікону
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викликає в неї ілюзію якогось «нового життя». Власне 
і н ш е  життя відкривається перед нею: вона до нього 
приступає з наверненою ретельністю. Жінка поверта
ється до любові, віри, мистецтва, гуманності: в цих 
сутностях вона живе й звеличується. Жінка була мерт
вою й знову воскресла, вона дивиться на світ поглядом, 
який розгадує таємниці буття, і мріє подолати непри
ступні вершини.

Земля тим часом не міняється; вершини залишають
ся недосяжними; прийняті послання — це абсолютно 
очевидно — залишилися нерозгаданими; внутрішнє 
світло вгасає; перед дзеркалом стоїть жінка, яка зіста- 
рілася ще на один день після безсонної ночі. На зміну 
хвилинам піднесення заступають похмурі години 
депресії. Організм реагує на цей ритм, оскільки за
слаблення гормональних секрецій компенсується під
вищеною активністю гіпофізу, але саме психологічний 
стан керує цими змінами. Через хвилювання, ілюзії, 
піднесення залишається тільки захищатися від тої фа
тальності, яка була. Знову тривога хапає за горло ту 
жінку, життя якої вже й так завершене й вона вся 
в очікуванні смерті. Замість того, щоб боротися проти 
безнадії, вона часто вдається до наркотиків, постійно 
чимось невдоволена, на щось нарікає, когось звинува
чує, пліткує щодо сусідів, близьких, у всьому вбачає 
чиїсь мерзенні підступи. Якщо вона має сестру або 
однолітку-подругу, яка була її товаришкою, трапля
ється, що вони разом впадають у манію переслідуван
ня. Жінка мордує свого чоловіка нападами хворобли
вих ревнощів: вона ревнує до його друзів, сестер, до 
роботи, і, справедливо чи ні, звинувачує будь-яку 
суперницю у всіх бідах. Саме у віці від п'ятдесяти до 
п'ятдесяти п’яти років патологічні випадки ревнощів 
найчастіші.

Труднощі, пов'язані із клімаксом — іноді до самої 
смерті,— переживають жінки, які не піддаються ста
рінню. Якщо в неї нема інших засобів причарувати, 
окрім своїх принад, жінка вперто боротиметься, щоб 
їх зберегти. Вона несамовито боротиметься і в тому 
разі, якщо її сексуальні бажання надто живучі. Такі 
випадки не поодинокі. Коли в принцеси Меттерніх 
запитали, в якому віці жінка припиняє піклуватися 
про своє тіло, та відповіла: «Я не знаю, мені тільки 
шістдесят п'ять років». Заміжжя, яке, на думку Мон-
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геня, додає жінці хіба що «трішки свіжості», стає 
ліками тим недостатнішими, чим більше вона старіє. 
Часто вже у зрілому віці жінка розплачується за 
спротив, стриманість у роки молодості. І коли вона 
нарешті починає пізнавати хвилююче бажання, то чо
ловік уже давно змирився зі своєю байдужістю: він 
вдоволений. Втративши усі чари — звичка і час роб
лять своє,— у дружини немає жодних шансів роздму
хати подружній вогонь. Роздосадувана, сповнена рішу
чості «прожити своє життя», вона буде менш перебір
ливою, ніж до недавнього часу,— як ніколи, вона свого 
доб'ється — заводитиме коханців. Але є ще одна суттє
ва річ, якби тільки чоловіки цього бажали — це своєрі
дне полювання на чоловіків. Вона розставляє тисячі 
пасток: удаючи, що пропонує себе, стає конче потріб
ного. Із ввічливості, дружби, вдячності вона лаштує 
пастки. І не тільки задля приємності споглядати і 
відчувати свіже тіло вона накидається на молодиків, 
а й тому, що тільки від них може сподіватися на цю 
безкорисливу ніжність, якою інколи сповнюється ко
хання юнака. Вона ж стає агресивною, владолюбною: 
як, скажімо, покірливість Шері, яка щедро обдаровує 
Леа всім що може, а тим більше своєю красою. Пані де 
Сталь після сорока років добирала такі сторінки, які 
б знищили її авторитет; і тоді якогось боязкого, недо
свідченого чоловіка куди легше буде заманити. Коли 
всілякі спокуси й хитрощі виявляються безсилими, 
залишається вдатися до крайнього засобу: платити. 
Казка про канібалок, популярна в часи Середньовіччя, 
розповідає про долю цих ненаситних людожерок. Одна 
молода жінка, висловлюючи подяку за прихильність 
кожного коханця, просила в кожного з них маленьку 
статуетку канібала, котрих вона складала у своїй ша
фі. Настав день, коли шафа була заповнена вщерть, 
і відтоді її полюбовники після кожної ночі кохання 
почали просити в неї по статуетці канібала; через 
деякий час шафа спорожніла — всі канібали були роз
дані: треба було купувати інші. Деякі жінки сприйма
ють таке становище з певною часткою цинізму: тобто 
вони відбувають свій час, оскільки це їхня черга «да
рувати канібалів». Гроші можуть грати в їхніх очах 
навіть зворотну роль, як, скажімо, для куртизанки, але 
роль очищувальну: вони обертають чоловіка на засіб 
і приносять жінці ту еротичну свободу, яку колись
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відкинула її юна погорда. Проте ще романтичніше, ніж 
зрозуміле, коли коханка-благодійниця часто пробує 
купити заміжжя ціною ніжності, захоплення, поваги, 
вона навіть уявляє собі, що дає, оскільки їй приємно 
давати, чого б тільки в неї не попросили. В цьому разі 
молодик ще є коханцем вибору, оскільки жінка сто
совно нього може пишатися материнською великодуш
ністю. А  буває інколи ще й така «дивовижа», коли 
чоловік також просить у жінки, якщо він «допомагає», 
бо таким чином базарна непристойність маскується 
в таємницю. Але рідко коли нечесність була милости
вою тривалий час. Боротьба двох статей переростає 
в дуель між експлуататором та експлуатованою, де 
жінка ризикує бути ошуканою, осміяною, зазнавши 
нещадної поразки. Коли жінка розсудлива, вона зми
риться з «обеззброєнням», не сподіваючись більше на 
успіх, навіть якщо її завзяття ще не згасло.

Відколи жінка змирилася з неминучим старінням, її 
становище змінюється. До того вона була ще молодою 
жінкою, завзятою в герці проти зла, яке потай спога
нювало її і деформувало. Тепер вона стає зовсім ін
шою істотою, безстатевою, проте довершеною: літ
ньою жінкою. Саме тепер стає очевидним, що криза її 
перехідного віку до старості закінчилася. Але не варто 
гадати, що відтепер їй буде легше жити. З тих пір, як 
вона оголосила боротьбу проти фатальності часу, збіг
ло немало років, і настала інша битва: за своє місце на 
землі.

Власне, в свою осінню й зимову пору жінка звільня
ється від ланцюгів і користується своїм віком як при
водом, щоб уникнути важкої праці, що гнітить її. Вона 
надто добре знає свого чоловіка, аби й далі боятися 
його, уникає обіймів і укладає з ним своєрідну уго
ду — про дружбу, нейтралітет, або ж оголошує війну 
на подальші роки. Якщо він старіс швидше, ніж вона, 
тоді жінка перебирає на себе верховенство в по
дружньому житті. Вона може також дозволити собі не 
зважати на моду, громадську думку, ухиляється від 
світських обов'язків, не дотримується жодного режи
му, не дбає про свою зовнішність. Щодо її дітей, то 
вони вже досить дорослі, аби обходитися без неї, 
одружені й покинули домівку. Поринувши у свої спра
ви, вона нарешті здобуває свободу. На жаль, в житті 
кожної жінки простежується закономірність, яку ми
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завважували протягом довгих років історії: вона здо
буває цю свободу в той момент, коли вже не може нею 
скористатися. І факт цей не випадковий: патріархаль
не суспільство поставило жінку в залежність від чоло
віка. Вона може уникнути рабства тільки тоді, коли 
неспроможна виконувати свої обов'язки. У п'ятдесят 
років жінка ще в розквіті сил, мудра й досвідчена. 
Саме в цьому віці чоловік досягає найвищого станови
ща і найвідповідальніших посад. А  щодо жінки, то 
вона вже на пенсії. Її знають лише як ту, що жертвує 
собою, і ніхто більше не вимагає її самопожертви. 
Зайва, полишена сама на себе, вона тоскно дивиться 
в майбутнє, сповнене років безнадії, які їй залишаєть
ся прожити, й шепоче: «Я нікому не потрібна!»

Проте жінці важко з цим змиритися. Інколи вона 
тужливо чіпляється за свого чоловіка й обтяжує його 
своїми настійними турботами, як ніколи раніше. Але 
рутина подружнього життя надто глибоко засмоктала 
їх: жінка давно вже знає, що не потрібна чоловікові, 
або ж він більше не здається їй такою цінністю, аби 
виправдовувати її турботи. Забезпечувати догляд 
їхнього спільного життя, саме це завдання є також 
другорядне порівняно зі старінням на самоті. І тоді 
вона шукає рятунку в дітях — своїй останній надії. 
У них все життя ще попереду, світ, майбутнє відкрите 
їм, і вона хотіла б кинутися за ними. Жінка, яка 
народила дітей у зрілому віці, почувається привілейо
ваною: вона все ще молода мати, тим часом як інші 
стають бабами. Але десь між сорока і п'ятдесятьма 
роками мати бачить, як її діти дорослішають, розбіга
ються від неї, і вона намагається в любові до них 
пережити саму себе.

Її поведінка різна залежно від того, на кого вона 
покладає свої найпотаємніші сподівання — на сина чи 
дочку. Здебільшого — на сина. Ось він, чоловік, який 
прийшов до неї з глибини минулого, чоловік, якого 
вона давно очікувала — на обрії дивовижна з'ява. Пі
сля перших криків новонародженого вона нарешті 
дочекалася того дня, коли він почне винагороджувати 
її тими скарбами, якими не зміг її обдарувати його 
батько. Вона вже забула про те, як відважувала йому 
ляпаси й напувала проносним, той, кого вона виносила 
в своєму лоні, став одним з тих напівбогів, котрі 
правлять світом і долею жінки. Тепер він іде славити
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материнство, захистити її від зверхності чоловіка, по
мотатися за неї коханцям, яких вона мала і яких не 
мала, він буде її визволителем і рятівником. У його 
присутності вона знову поводиться звабливо, тримаю
чись як дівчина, котра очікує Прекрасного Принца. 
Вона мріє, що буде прогулюватися з ним попід ручку, 
елегантна, ще чарівніша, в ролі «старшої сестри». Вона 
захоплюється ним — беручи модель з героїв амери
канських фільмів — і тоді, коли він їй докучає, і коли 
поводиться грубо, і коли веселий чи шанобливий: саме 
з гордовитою покірністю вона визнає чоловічу вищість 
того, кого виносила в своєму лоні. Якою мірою можна 
вважати ці почуття кровозмісними? Певно, коли жін
ка, репрезентуючи себе, з послужливістю тулиться до 
свого сина, то слова «старша сестра» набувають 
сороміцької двозначності. Коли вона спить, чи не 
пильнує за собою, її мрії заносять почасти надто 
далеко. Але я вже казала, що мрії, марення неспро
можні виражати бажання, приховане за реальним 
вчинком: часто вони задовольняють самі себе, вони 
є здійсненням бажання, котре вимагає лише уявного 
вдоволення бажань. Коли мати грає таким більш чи 
менш прикритим чином, убачаючи в своєму синові 
коханця, то йдеться не лише про гру. Еротики, власне 
кажучи, в стосунках цієї пари дуже мало. Але це 
все-таки пара; саме з глибини жіночності мати вітає 
в своєму синові незалежного чоловіка. Вона знову 
здається на його ласку з такою запопадливістю, як 
закохана, і, жертвуючи собою, сподівається бути зве
личеною, мов богиня. Щоб досягти цієї пречистої бого- 
родиці, закохана покладається на свободу коханця: 
вона великодушно бере на себе ризик; розплата — це 
її клопіт. Мати вважає, що вона здобула священне 
право завдяки єдиному факту — народженню дитини. 
Вона чекає, що її син упізнає в ній себе, й дивиться на 
нього як на своє творіння, своє благо. Вона менш 
вимоглива, ніж коханка, бо лицемірно ніжніша. При
красивши плоть, вона приймає життя з його вчинками, 
справами, гідностями. Вихваляючи своє чадо, вона тим 
самим підносить до небес власне себе.

Жити за якимсь повноваженням — не завжди надій
ний спосіб. Все може скластися не так, як хочеться. 
Часто трапляється, що син ні до чого не придатний, 
пройдисвіт, невдаха, невдячний. Герой, у якого він
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повинен перекинутися, так і залишається Ц мрією. 
Нема нічого рідкіснішого, ніж та, яка достовірно ша
нує в своїй дитині людську особу, яка пізнає його 
свободу, незважаючи на його невдачі, звалює на себе 
разом з ним ризики, поставлені в обов'язок. Зустрічаю
ться швидше суперниці цієї надто звеличеної спартан
ки, яка бадьоро прирікала свого нащадка на славу або 
на смерть. Те, що син має звершити на землі, виправдо
вує існування його матері, заволодіваючи їхнім спіль
ним здобутком цінностей, які вона сама шанує. Мати 
вимагає, щоб задуми дитини-бога були узгоджені з її 
власними,— лише за цієї умови успіх буде забезпече
ний. Будь-яка жінка мріє народити героя, генія. Але 
всі матері героїв, геніїв спочатку чули крик, що засму
чував їх до глибини душі. Саме всупереч своїй матері 
чоловік найчастіше здобуває трофеї, якими вона мрія 
ла прикрасити себе і які вона навіть не впізнавала, 
коли він їх кинув їй до ніг. Навіть якщо вона загалом 
і схвалює починок свого сина, то її душа розірвана 
подібним протиріччям тої, котра страждає від кохан
ня. Щоб виправдати своє життя — і життя своєї мате
рі,— треба, щоб син її перевершив у своїй меті. І він 
рушає, щоб досягнути цієї мети, ризикуючи своїм 
здоров'ям, наражаючись на небезпеки: але він запере
чує цінність материнської пожертви, коли розміщає 
свою мету вище чистого випадку життя. Це її обурює, 
вона безроздільно панує над чоловіком тільки в тому 
разі, коли плоть, яку вона народила, є для нього 
найверховнішою: він не має права зруйнувати творін
ня, яке вона виплекала в муках. «Ти втомишся, захво
рієш, сьорбнеш лиха»,— дзумить вона йому на вухо. 
Однак жінка добре розуміє, що просто жити — цього 
замало, інакше навіщо тоді народжувати. Вона більше 
за інших хвилюється, якщо її нащадок лінивий чи 
боягуз. Мати ніколи не знає спокою. Коли син виру
шає на війну, їй хочеться, щоб він повернувся живий 
і неушкоджений, але героєм. Вона палко бажає, щоб 
він «сягнув вершин кар'єри» й здійснив всі свої намі
ри, але водночас хвилюється, коли він перевтомлюєть
ся. Хоч би що робив син, мати завжди турбується, 
оскільки може лише безпорадно спостерігати за пере
бігом тієї чи іншої події, не маючи змоги якось впли
нути на результат. Мати боїться, аби син не збився на 
манівці, боїться, що він не доб'ється успіху, боїться,
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щоб, здобувши успіх, він не захворів. Навіть якщо вона 
йому довіряє, то різниця у віці й статі дасть їй змогу 
налагодити між ними лише співучасництво. Вона не 
в курсі його справ, тому не вимагає жодних прав на 
співробітництво.

Ось чому мати, навіть якщо й надмірно пишається 
своїм сином, все одно залишається невдоволеною. Мрі
ючи народити не тільки плоть, а й обгрунтоване цілко
витою необхідністю життя, вона ретроспективно почу
вається виправданою. Але мати право — це ще не 
є справою: вона бідкається, чим наповнити свої дні, як 
увічнити свій позитивний вчинок. Мати хоче почувати
ся необхідною своєму богові. Містифікація самопо
жертви виявляється в цьому разі викритою в найбру- 
тальніший спосіб: дружина сина рішуче забере від неї 
всі її функції. Часто описують неприязнь, яку відчуває 
мати до цієї чужинки, котра «забирає» в неї дитя. 
Мати підняла випадкову легкість пологів на висоту 
бажаного таїнства: вона відмовляється приймати, що 
людське рішення може мати більше ваги. В її очах всі 
цінності завершені, вони ведуть початок від природи, 
минулого: вона не визнає вартості вільного вибору. Її 
син зобов'язаний їй життям; чим зобов'язаний він тій 
жінці, котрої ще вчора не знав? Саме завдяки якимось 
чарам вона схиляє його до подружнього життя, якого 
досі не і с н у в а л о .  Вона інтриганка, зацікавлена 
особа, небезпечна. Мати з нетерпінням чекає, що об
ман нарешті відкриється. Підбадьорена давнім міфом 
про добру матір, яка ніжними руками перев'язує сино
ві рани, завдані злою жінкою, вона починає помічати 
на обличчі свого сина ознаки горя: вона їх бачить 
навіть тоді, коли він говорить, що щасливий. Вона його 
жаліє, коли він ні на що не скаржиться; вона пряде 
очима за свосю невісткою, критикує її, протиставляє 
всім її нововведенням минуле, звичаї, які засуджують 
присутність навіть стороннього. Кожна на свій лад 
розуміє щастя улюбленця: жінка хоче бачити в ньому 
чоловіка, завдяки якому вона володітиме світом; мати 
намагається зберегти його, знову повернути в дитинст
во. Задумам молодої жінки, яка сподівається, що її 
чоловік с т а н е  заможним або впливовим, вона 
протиставляє закони своєї незмінної сутності: він 
в и с н а ж е н и й ,  не треба, щоб він перевтомлювався. 
Конфлікт між минулим і майбутнім стає ще гострі
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шим, коли невістка вагітніє. «Народження дітей — це 
смерть батьків» — саме зараз ця істина набуває 
найжорстокішоі сили. Мати, яка сподівалася пережити 
саму себе в синові, усвідомлює, що він її засуджує на 
смерть. Вона дала життя, яке триватиме без неї. Вона 
більше не мати, а лише кільце ланцюга. Вона падає 
з неба вічних богів. Вона стара й немічна, з нею 
покінчено. Тоді її ненависть робиться патологічно 
жорстокою, що спричиняється до неврозу або штовхає 
на злочин. Саме коли вагітність невістки стала очевид
ною, пані Лефевбр, давно ненавидячи її, зважилася на 
вбивство 1.

Свекруха звичайно притлумлює свою ворожість. 
Інколи вона навіть захоплюється новонародженим, уг
ледівши в ньому риси свого єдиного сина, і любить 
його просто-таки несамовито. Але головно молода ма
ти і її мати відстоюють свої права на нього. Ревнуючи, 
свекруха виховує немовля з тою двозначною любов'ю, 
коли неприязнь приховується під обличчям тривоги.

Ставлення матері до дорослої дочки двоїсте: в сино
ві вона шукає бога, в дочці — подибує свою копію. 
«Копія» — це особа вельми неоднозначна. Вона вбиває 
того, хто її спородив, як у казках Едгара По, в «Пор
треті Доріана Грея» чи в історії, що її розповідає 
Марсель Швоб. Дочка, ставши жінкою, засуджує свою 
матір на смерть; і все-таки дозволяє їй пережити саму 
себе. Поведінка матері залежить від того, що вона 
вбачає в розквіті своєї дитини — обіцянку руїни чи 
воскресіння.

Багато матерів стають несхитними у ворожості. Вони 
не згоджуються бути витісненими через невдячність

У серпні 1925 року одна міщанка з Норда, пані Лефевбр, 
шістдесяти років, яка жила зі своїм чоловіком і дітьми, вбила свою 
невістку, яка була на шостому місяці вагітності, під час поїздки на 
автомобілі, тим часом як і і син був за кермом. Засуджена на 
смерть, помилувана, решту життя відбула у виправному будинку, 
аніскільки не переймаючись докорами. Вона гадала, що її вчинок 
угодний Господові, адже вона вбила свою невістку, «як виривають 
бур’ян, відсівають полову, як убивають дикого звіра» На виправ
дання такої дикості вона наводила єдиний доказ — слова невістки: 
«Я дружина вашого сина, отже, прошу вас рахуватися зі мною». Це 
сталося, коли вона, запідозривши невістку у вагітності, купила 
револьвер, нібито для захисту від грабіжників. Після клімаксу 
безнадійно вчепилася в своє материнство: протягом дванадцяти 
років слабувала, що символічно виражало уявну вагітність.
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дочки, яка зобов'язана їй своїм життям, часто підкрес
люють ревнощі кокетки стосовно юної дівчини, яка 
викриває її штучність: та, яка зненавиділа жінку в 
цілому як суперницю, зненавидить суперницю навіть 
у своїй дитині. Вона тримає її осторонь, або незаконно 
позбавляє волі, або ж намагається відмовити їй у 
щасті. Та, яка втрачає свою славу на існування спосо
бом зразковим і єдиним, Дружина, Мати, не менш 
затято може розвінчувати себе. Вона все ще запевняє, що 
її дочка ще тільки дитина, вона розглядає всі її почи
нання як дитячу гру. Вона ще надто молода для, 
заміжжя, надто немічна, щоб народжувати. Якщо доч
ка наполягає на шлюбі, прагнучи мати власне домашнє 
вогнище, дітей, то це ніколи не буде лише хитрощами. 
Мати невтомно відмовляє її, глузує або пророкує 
нещастя. Якби її воля, вона б прирекла дочку на вічне 
дитинство. А  так вона прагне зруйнувати це доросле 
життя, яке інший намагається привласнити. І дуже 
часто досягає успіху: багато молодих жінок так і 
залишаються безплідними, вдаються до викиднів, вияв
ляються нездатними годувати грудьми й виховувати 
своє дитя, бути доброю господинею в домі саме через 
цей згубний вплив. їхнє подружнє життя стає нестерп
ним. Нещасні, самотні, вони знаходять розраду в щи
рих обіймах своєї матері. Якщо дочка все-таки повста
не проти тиранії матері, то цей конфлікт протистояння 
може перерости в довічний. Обдурена мати перено
сить свій гнів на незалежного й нахабного зятя.

Мати, котра палко зливається в одне ціле із своєю 
дочкою, не менш тиранічна. Вона прагне нав'язати 
дівчині свій досвід, повернути свою молодість, вряту
вати своє минуле й разом з ним себе. Мати сама хоче 
обрати зятя, який би був схожий на чоловіка її мрії, 
котрого вона так і не зустріла, кокетлива, ніжна, вона 
залюбки уявлятиме, десь у найпотаємнішому куточку 
свого серця, що це саме вона з ним одружується. Через 
посередництво дочки вона намагається вгамувати свої 
давні бажання багатства, успіхів, слави. Часто опису
ють жінок, які завзято «штовхають» свою дитину на 
шлях залицяння, у світ кіно чи на театральні підмост
ки. Під приводом нагляду за ними вони привласнюють 
їхнє життя. Мені розповідали про випадки, коли мате
рі самі клали в ліжко до дочки залицяльника. Проте 
рідко буває, щоб дочка безконечно мирилася з такою
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опікою. Того дня, коли дівчина знайде чоловіка або 
покровителя, вона збунтується. Теща, яка почувала 
спочатку ніжну любов до свого зятя, стане враз воро
жою до нього, скаржитиметься на людську невдяч
ність, прикидатиметься жертвою, кінець кінцем вона 
зробиться ворогом і своїй власній дитині. Накопичую
чи в собі ці розчарування, багато жінок мовби застига
ють у байдужості і, коли бачать своїх дітей дорослими, 
не відчувають від цього жодної радості. Матері потріб
не рідкісне поєднання шляхетності й байдужості, щоб 
збагачуватися життям своїх дітей, не стаючи їхнім 
тираном, не перетворюючи їх у катів.

Почуття баби до своїх онуків є продовженням тих, 
яких вона зазнає до своєї дочки: часто, до речі, пере
носить на них і свою неприязнь. Не тільки через 
громадську думку стільки жінок примушують своїх 
дочок вдаватися до аборту, відмовлятися од дитини, 
а то й знищити її: вони раді були б взагалі заборонити 
своїй дочці ставати матір’ю й воліють тримати її під 
своєю владою — це єдиний привілей, який їм залишив
ся. Навіть одруженій дочці мати може порадити по
збутися дитини, не годувати її грудьми, відсторонити 
од себе. Через свою байдужість вони відречуться цієї 
маленької зухвалої істоти або ж без кінця бурчати
муть на дитину, каратимуть її, кривдитимуть. І, навпа
ки, мати, яка ототожнює себе зі своєю дочкою, часто 
більше любить дітей, ніж молода мати, збентежена 
появою малого незнайомця. Баба його приймає і мовби 
повертається на двадцять років назад, знову ставши 
молодою породіллею. Всі радощі володіння й пануван
ня, яких вона так давно не відчувала, знову повернули
ся до неї, всі материнські бажання, яких вона мусить 
зректися в період клімаксу, тепер чудово й щедро 
вдоволені. Саме вона є справжньою матір'ю, охоче 
перебирає на себе турботи про малюка і, якщо його їй 
залишають, присвячує себе йому й віддає свою любов. 
Для неї прикро, що молода мати має права на дитину: 
бабі дозволено грати роль лише асистентки, яку свого 
часу грали й біля неї. Вона почувається розвінчаною. 
А  потім, доводиться зважати на дочку та зятя, до яких 
вона, природно, ревнує. Досада часто псує цю щиру 
любов, яку вона дарує насамперед дитині. Неспокій, 
який нерідко помічають у бабів, пояснюється двоїстіс
тю їхніх почуттів: вони люблять дитину настільки,
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наскільки вона їм належить, і ставляться вороже до 
маленького чужинця, якщо він ворожий до них, хоча 
й соромляться цієї неприязні. Однак, навіть зрікаю- 
чись права одноосібного володіння малюком, баба 
зберігає до внуків теплу любов, вона може відігравати 
в їхньому житті й привілейовану роль своєрідної боги- 
ні-берегині. Не маючи жодних прав та обов'язків, вона 
їх любить безкорисливо, не плекає жодних нарцисист- 
ських мрій, нічого від них не вимагає, не приносить їх 
у жертву майбутньому, якого вона не зможе побачити. 
Вона ніжно любить маленьких істот із плоті і крові, 
в їхній сьогоденній реальності й безкорисливості. Вона 
не вихователька і не втілює в собі абстрагованої спра
ведливості закону. Саме це спричиняє конфлікти, які 
інколи вона протиставляє батькам.

Буває, що жінка не може або не хоче мати нащадків. 
У цьому разі, за браком природних стосунків з дітьми 
чи внуками, вона намагається налагодити подібні сто
сунки з іншими. Молодим людям вона пропонує мате
ринську ніжність; чи залишається її любов, чи ні, вона 
не тільки із лицемірства заявляє, що любить свого 
молодого протеже «як сина»: почуття матері є зворот
не почуття закоханої. Справді, якщо суперниці пані де 
Варан знаходять задоволення в тому, що виконують 
бажання, допомагають, виховують людину з велико
душністю, то вони бажають для себе джерела, необхід
ного стану, підстав для існування, яке їх випереджає. 
Коли вони стають матерями, то домагаються, щоб 
коханець сприймав їх швидше під цим образом, ніж 
під образом коханки. Дуже часто жінка удочеряє саме 
дівчат: в цьому випадку їхні стосунки не завжди 
набирають сексуальних форм, але якщо це було плато
нічно або хтиво, то у підопічних вона шукає свою 
чудово омолоджену копію. Актриса, танцівниця, спі
вачка стають педагогами: вони виховують свою змі
ну — така інтелігентка, як пані де Шарр'єр, на самоті 
у Коломб'є— навчає учнів. Черниця збирає довкола 
себе набожних дівчат, люб'язна жінка стає звідницею. 
Якщо вони приносять у свій прозелітизм таке палке 
прагнення, то все це щиро й безкорисливо: вони жада
ють перевтілитися. їхня тиранічна великодушність по
роджує приблизно ті самі конфлікти, що й між матеря
ми й дочками, поєднаними кровними узами. Можна 
також усиновляти дітей: двоюрідні баби, хрещені ма
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тері охоче грають роль такої баби. Але у всякому разі 
дуже рідко жінка знаходить у своєму нащадкові — 
природному або обраному — виправдання свого вгаса
ючого життя: вона доходить до того, що робить своїми 
починання одної з цих молодих істот. Або вона 
докладає всіх зусиль, щоб оволодіти дитиною, висна
жується в драматичній боротьбі, залишаючись розча
рованою й розбитою, або ж змиряється з доволі скром
ною участю, що здебільшого й трапляється. Стара 
мати, баба вгамовують свої владолюбні бажання, вони 
притлумлюють свій гнів і вдовольняються тим, що їм 
дають діти. Але тоді годі сподіватися на їхню допомо
гу. Жертви самотності, туги, нудьги, вони позбавлені 
турбот, опиняються перед пустелею майбуття.

Саме в такій ситуації з усією очевидністю просту
пає жалюгідна трагічність жінки: вона почувається 
зайвою. Протягом свого життя жінка буржуазного 
суспільства б'ється над розв'язанням однієї смі- 
хотворної проблеми: «Як змарнувати час?» Та колись 
діти виростуть, одружаться й життя продовжиться. 
«Жіночі заняття» були вигадані, аби приховати це 
жахливе неробство: руки гаптують, плетуть, не знаючи 
спокою. Але тут не йдеться про справжню роботу, бо 
її результат не є досягненням мети; він здебільшого не 
має жодного практичного значення. В цьому разі ви
никає проблема: куди ж прилаштувати це творіння 
рук? Від нього визволяються, даруючи подрузі чи 
доброчинній організації або ж захаращуючи каміни, 
полиці та одноногі круглі столики. Це вже не просто 
гра, яка в своїй безцільності дає джерельну радість 
існування, і не алібі, оскільки дух, за словами Паскаля, 
який залишається незадіяним, є лише абсурдна розва
га: в'язальним гачком жінка сумно плете небуття своїх 
днів. Акварель, читання відіграють аналогічну роль, 
бездіяльна жінка не намагається тут випускати на 
волю, у світ своє творіння тільки для того, щоб розі
гнати нудьгу. Діяльність, яка не відкриває майбутньо
го, знову впадає в марноту іманентності. Нероба роз
горне книжку — і відкладає її, відкриє піаніно — і 
знову закриє, візьметься до свого гаптування — позіх
не й починає телефонувати. Саме в світському житті 
жінка знаходить розраду: вона ходить з візитами, 
надає— як пані Даллвей — великого значення прийо
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мам гостей, буває на всіх весіллях і всіх похоронах. 
Не маючи більше часу жити для себе, вона живиться 
присутністю, кокетує, кумається, до всього пригляда
ється, про все пліткує, компенсує свою бездіяльність, 
розкидаючи довкола себе зауваження й поради. Вона 
щедро ділиться своїм досвідом навіть з тими, які цього 
не потребують. Якщо в жінки є можливість, вона 
облаштовує в себе салон, сподіваючись таким чином 
прославитися законодавицею мод і досягти на цій 
царині дивовижних успіхів. Відомо, з яким деспотиз
мом пані Деффан і пані Вердюрен понукали своїми 
підлеглими. Стати центром притягання, своєрідним пе
рехрестям подій, натхненницею, творити «оточен
ня» — це вже певний ерзац діяльності. Є інші способи, 
безпосередніші, утвердитися у світському житті. Так, 
у Франції існують «доброчинні заклади» і кілька «то
вариств», в Америці жінки об'єднуються в клуби, де 
грають у бридж, вручають літературні премії та розпа
тякують про ефективність соціальних заходів. Типо
вим же для більшості цих організацій двох континен
тів є те, що вони мають власне розуміння буття: мета, 
до якої вони прагнуть, слугує їм лише приводом. Події 
розвиваються саме так, як у притчі Кафки «Герб міс
та», де ніхто не переймається будівництвом Вави
лонської вежі; довкола ідеального місця зводить
ся велетенське громаддя, яке виснажує всі сили на те, 
щоб охопити, розширити, владнати всі внутрішні чва
ри. Таким чином ділові жінки найкращі свої роки 
віддають діяльності в цих організаціях. Вони мають 
робочий кабінет, розробляють статут, сперечаються 
між собою й ведуть конкурентну боротьбу з подібними 
ж організаціями. їм не до шмиги, коли від них перема
нюють ї х н і х  бідних, ї х н і х  хворих, ї х н і х  ране
них, ї х н і х  сиріт. Вони скоріше виморять їх, аніж 
поступляться ними своїм сусідам. Вони вельми далекі 
від того, щоб вітати певний політичний лад, який, 
ліквідувавши несправедливості і зловживання, дасть 
їм необхідну допомогу. Вони благословляють війни, 
голодовки, які перетворюють їх на благодійниць роду 
людського. Зрозуміло, що в їхніх очах не плетені 
шапочки і посилки призначаються солдатам, голодую
чим, а саме вони існують для того, щоб одержувати 
плетені речі й посилки.

Попри все, деякі з цих організацій досягають пози-
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гивних результатів. У США сильний вплив вельмиша
новних «Момів», що пояснюють надмірністю вільного 
часу, який породжує паразитичний спосіб існування: 
все це має згубний характер. «Не тямлячи нічого 
в медицині, мистецтві, релігії, науці, юриспруденції, 
здоров’ї, гігієні...,— каже Філіпп Віллі в книжці «На
щадки змій», маючи на увазі американську Мом,— во
на рідко цікавиться, чим опікується як член однієї 
з цих численних організацій: їй досить, щоб це було 
хоч щ о с ь». їхні зусилля не спрямовані на реалізацію 
якогось послідовного й конструктивного задуму, вони 
не мають на меті досягнення жодних цілей, а служать 
тільки відвертою демонстрацією своїх смаків, упе
реджень або задоволенню власних інтересів. У царині 
культури, скажімо, такі жінки відіграють досить по
мітну роль: саме вони читають найбільше книжок, 
але читають так, як грають у пасьянс. Література 
набуває сенсу і виправдовує своє високе звання, коли 
вона звертається до введених у задуми особистостей, 
допомагає їм сягти ширших обріїв. Треба, щоб жінка 
була інтегрована в процес людської трансцендентнос
ті, а не просто ковтала книги та мистецькі твори, 
пожираючи їх своєю іманентністю: картина стає лише 
гарною прикрасою, музика — набридливим приспівом, 
роман — такою ж пустою мрією, як дитячий чепчик на 
в'язальному гачку. Саме американки винні в знецінен
ні бестселерів, котрі прагнуть не просто сподобатися, 
але сподобатися саме ледачим, які мають потребу 
у «втечі». Щодо їхніх дій в цілому Філіпп Віллі писав 
таке:

«Вони тероризують поліцейських, аж доки не штов
хають їх на плаксиву й жалюгідну догідливість пасти
рів: вони завдають неприємностей президентам банків 
і розтирають у порох директорів шкіл. Мом множить 
організації, реальна мета котрих довести своїх ближ
ніх до негідного послужництва своїм егоїстичним ба
жанням... вона виганяє з міста і навіть з держави, якщо 
це можливо, молодих повій... вона домагається, щоб 
автобусні маршрути проходили там, де зручніше для 
неї, а не для робітників... вона організовує благодійні 
ярмарки й свята і з лишком забезпечує воротаря пи
вом, аби члени комітету наступного ранку могли по
хмелитися... Клуби надають Мом незліченні нагоди 
пхати свого носа в чужі справи».
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Є чимало правди в цій ущипливій сатирі. Не будучи 
компетентними ні в політиці, ні в економіці, ні в 
жодній технічній галузі, літні дами не приносять су
спільству ані найменшої користі. Вони ігнорують про
блеми, які висуває реальність. Вони нездатні виробити 
жодної конструктивної програми. їхня мораль абст
рактна й формальна, мов імперативи Канта. Вони ухва
люють заборони, замість того щоб шукати й торувати 
шляхи прогресу. Вони не намагаються створити нові 
позитивні ситуації, накидаючись на те, що вже є, аби 
витіснити зло. Саме цим пояснюється, що вони завжди 
об'єднуються проти чогось: проти алкоголізму, прости
туції, порнографії. Вони не розуміють, що суто нега
тивне зусилля приречене на поразку, як це засвід
чила невдача заборони в Америці продажу спиртного, 
у Франції — «сухий» закон, який поставила на голосуван
ня Марта Рішар. Доки жінка продовжує вести парази
тичний спосіб життя, вона не може брати ефективної 
участі у творенні кращого світу.

Але попри все буває, що декотрі жінки, які повністю 
присвячують себе якійсь справі, стають по-справжньо
му діяльними. Тоді вони не сушать собі голови пробле
мою, чим би його зайнятися, у них з'являється мета. 
Незалежні виробниці вже не належать до пара
зитичної категорії. Але таке буває вельми рідко. 
Більшість жінок у приватному житті чи громадській 
діяльності дбають не про досягнення якихось резуль
татів, а вишукують спосіб чимось зайняти себе: і вся 
справа не варта виїденого яйця, коли вона робиться 
тільки задля того, аби змарнувати час. Багато жінок 
від цього страждають. Маючи за спиною вже заверше
не життя, вони відчувають таке ж збентеження, як 
і підлітки, перед котрими життя ще тільки відкрива
ється, ніщо їх не приваблює, довкола одних і других — 
пустеля. Розгублено озираючись навсібіч, вони зне- 
тямлено бурмочуть: «Навіщо?» Але з підлітка колись 
виросте чоловік, який зніме перед ним покрови відпо
відальності, мети, цінності; він поринає у життя, діє, 
покладає на себе обов'язки. Літня жінка, якщо її 
спонукають знову вирушити в дорогу, до майбутнього, 
сумно відповість: «Надто пізно». Це не означає, що час 
її був відтепер розмірений. Одна жінка вийшла на 
пенсію надто рано, але в ній уже вмерли натхнення, 
віра, надія, гнів, котрі б створювали їй можливість
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відкривати довкола себе нові цілі. Вона поринає в* 
рутину, яка завжди була її долею, вдається до мавпу- 
вання якогось методу, впадає у маніакальну хазяйно
витість, чимраз глибше занурюється в набожність 
і бундючиться у стоїцизмі, як пані де Шарр'єр. Вона 
стає сухою, байдужою, егоїстичною.

На схилі віку, коли вона відмовилася од боротьби, 
коли наближення смерті звільняє її від страху перед 
майбутнім, літня жінка шукає спокою. Її чоловік часто 
старший за неї, вона допомагає його деградації з 
мовчазною послужливістю: це її помста. Якщо чоловік 
помирає перший, жінка досить спокійно носить жало
бу. Часто помічали, що чоловіки значно більше пригні
чені пізнім вдівством: вони мають більше користі від 
одруження, ніж жінки, й особливо на старості років, 
коли світ зосереджується в межах родинного вогнища, 
їхні дні не сягають за межі майбутнього. Жінка задає 
монотонний ритм цим дням і панує над ними. Коли 
чоловік втрачає ділові функції, він стає непотрібним 
суспільству. Жінка принаймні управляє домом, вона 
необхідна своєму чоловікові, тим часом як він тільки 
докучає їй. Жінки пишаються своєю незалежністю; 
прозорливі, обережні, вони часто досягають пікантно
го цинізму. Зокрема, жінка, яка має життєвий досвід, 
знає чоловіків так, як не знає їх жоден чоловік. 
Оскільки вона бачила не тільки його суспільне облич
чя, а й те, яке старанно приховується в товаристві собі 
подібних, коли він хоче побути самим собою. Вона 
знає також жінок, які цілком розкриваються тільки 
перед іншими жінками. Одне слово, вона знає життя за 
лаштунками. Та якщо її досвід дає їй змогу викривати 
містифікації та вигадки, вона недостатньо розкриває 
в собі правду. Весела або болісна мудрість літньої 
жінки залишається ще цілком негативною: вона — за
перечення, звинувачення, відмова; вона — безплідна. 
В її думках, як і в її діях, найвищий вияв свободи, 
який може пізнати паразитуюча жінка,— це стоїчний 
виклик або скептична іронія. Упродовж усього свого 
життя вона не досягає успіху в бутті водночас ефек
тивного і незалежного.
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Шостий розділ

СТАНОВИЩЕ Й ХАРАКТЕР ЖІНКИ

Тепер нам зрозуміло, чому звинувачення на адресу 
жінки, які звучать нині, майже повністю повторюють 
висунуті ще греками. Незважаючи на зовнішні зміни, 
її становище залишалося таким самим, де власне жінка 
сама визначає те, що називають «характером»: вона 
«занурюється в іманентності», в неї суперечливі дум
ки, вона поміркована й дріб'язкова, позбавлена відчут
тя істини, правильності, вона аморальна, надто утилі
тарна, брехлива, кумедна, корислива... У всіх цих 
твердженнях є частка правди. Але такі риси жінки аж 
ніяк не зумовлені її гормонами чи складом розуму: 
вони пояснюються самим становищем жінки. Саме 
з цих позицій ми й спробуємо узагальнити всі погляди 
на жіночу сутність, а можливі повтори допоможуть 
охопити в цілому економічну, соціальну, історичну 
обумовленість «вічності жіночого роду».

Інколи протиставляють жіночий світ світу чоловічо
му, але варто ще раз підкреслити, що жінки ніколи не 
становили окремішнього й закритого суспільства. Вони 
утворюють одне ціле з правлячою частиною спільно
ти — чоловіками, в підпорядкуванні яких і перебува
ють. Жінок об'єднує лише подібність мимовільної 
згуртованості: між ними немає тієї природної солідар
ності, на якій грунтується будь-яка усталена спільно
та. Вони завжди намагаються — ще з часів Елевсінсь- 
ких містерій, а нині в клубах, салонах, художніх 
робітнях — об'єднуватися, аби підтвердити існування 
«антисвіту», але вони утверджують його саме всереди
ні чоловічого світу. Звідси й виникає парадокс їхнього 
становища: вони належать водночас до чоловічого 
світу й до того кола, де цей світ є суперечливий; 
обложеним з усіх боків, їм важко десь знайти затиш
не місце. їхня покірливість подвоюється завжди відмо
вою, їхньою відмовою згоди. Цим їхня поведінка нага
дує поведінку дівчини, але їх важко у цьому підтрима
ти, оскільки не йдеться більше тільки про дорослу 
жінку, яка мріє про своє життя не лише через симво
ли, а й живе ними.

Жінки визнають, що світ у цілому належить чолові
кам. Саме чоловіки створили його, ним правили й
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понині панують у ньому. Щодо жінки, то її в ньому не 
розглядають як «відповідальну». Зрозуміло, що вона 
є підлеглою, залежною й ніколи не виступала як 
суб’єкт поруч з іншими членами спільноти. Ув'язнена 
у своїй плоті, помешканні, вона розглядається лише як 
пасивна поруч із цими богами в людській подобі, котрі 
визначають цілі й цінності. З цього погляду можна 
зрозуміти гасло, яке прирікає її на «вічне дитинство». 
Тут ішлося також про робітників, чорних рабів, тубі
льне населення, які були «великими дітьми» і яких 
також тривалий час не боялися, оскільки вони не 
оскаржували істини і закони, продиктовані іншими 
людьми. Доля жінки — це покірливість і шанобли
вість. Вона не претендує на володіння, навіть у думках, 
на всю цю даровану їй реальність. У її очах — непро
никна присутність. Насправді жінка не засвоїла тех
нічні досягнення, які б дали їй змогу панувати над 
предметами вивчення. Власне, вона й не веде боротьбу 
з предметом, а з життям, а це не опановується через 
знаряддя: можна тільки підкоритися таємним законам. 
Світ не здається жінці «сукупністю засобів», проміж
ною ланкою між її бажаннями і цілями, як про це 
казав Гайдеггер: він є, навпаки, затятий, незаперечний 
опір; він панує через фатальність і подолання таємни
чих химер. Це таємниця кров'яної суниці, яка зріє 
в лоні матері і перетворюється на людську істоту. 
Жодна математика неспроможна це творення втиснути 
в рівняння, жодна машина не зможе прискорити або 
затримати цей процес. Жінка відчуває опір тривалості, 
тим часом як найчутливіші прилади зазнають невдачі. 
Вона це творення відчуває своєю покірною плоттю 
в місячному ритмі, плоттю, яка з роками дозріває, 
а потім руйнується. Кухня щоденно привчає її до 
терпіння й пасивності; це свого роду алхімія; треба 
коритися вогню, воді, «чекати, коли розчиниться цу
кор», коли підійде тісто, коли висохне білизна, коли 
достигнуть фрукти. Домашні роботи де в чому нагаду
ють технічну діяльність, але в зародковому стані, вони 
надто монотонні, щоб переконати жінку в існуванні 
законів механічної причинності. А  втім, навіть треба 
дещо знати: є тканини, які «належить» і які «не 
належить» прати, плями, які виводять і які не виво
дять. Менталітет жінки зберігає землеробську культу
ру поклоніння магічним властивостям землі: вона ві
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рить у магію. Її пасивна еротика — це не вияв волі 
й агресивності, а сила притягання, схожа на ту, яка 
примушує коливатися лозу шукача підземних джерел. 
Сама лише її присутність збільшує і підіймає чолові
чий член. Чому вода, яка нуртує глибоко під землею, 
примушує здригнутися лозу? Жінка оточена хвилями 
радіації та флюїдів; вона вірить у телепатію, в астроло
гію, в радієстезію, у ворожіння, в теософію, в столи, 
що крутяться, у ясновидців і зцілителів; у релігії вона 
дотримується примітивних забобонів: свічки, посвя
чення тощо. Святих вона наділяє прадавніми духами 
природи, які захищають мандрівниць-породіль. Пове
дінка жінки залежить від заклинання, молитви; щоб 
досягнути певного результату, вона може вдатися до 
деяких узвичаєних обрядів. Тож неважко збагнути, 
чому вона така відстала. Час не має для неї якості 
новизни, він — не плодючий творець. Оскільки вона 
здатна лише на повторення, то бачить у майбутньому 
всього-на-всього дублікат минулого. Якби в ньому ро
зуміли слово й спосіб, то тривалість злилася б у 
могутність родючості: але навіть це підкоряється рит
му місяців, порам року. Цикл кожної вагітної, кожно
го цвітіння цілковито відтворює попередній. У цьому 
колоподібному русі єдине становлення часу є уповіль
нене руйнування: він підточує меблі й одяг, спотворює 
обличчя. Родючі сили з плином років мало-помалу 
вгасають. Таким чином, жінка не довіряє цій жорсто
кій руйнівній силі часу.

Вона не тільки не відає, що таке справжній вчинок, 
здатний змінити обличчя світу, а й сама загубилася 
серед цього світу, ніби серед безконечної й невиразної 
туманності. Вона погано знається на чоловічій логіці. 
Стендаль помітив, що жінка до неї може вдатися лише 
в разі крайньої потреби. Але цим інструментом вона 
майже не користується. Силогізм і не поліпшить смак 
майонезу, і не допоможе заспокоїти зарюмсаних дітей. 
Чоловічі міркування не відповідають реальності, яка їй 
знайома. І в царстві чоловіків, де їй заказано щось 
р о б и т и ,  її думка не слугує втіленню жодного заду
му, не відрізняється од мрії. Вона не має відчуття 
правди, за браком дієвості, ніколи не бореться з обра
зами і словами: саме тому й приймає без збентеження 
найсуперечливіші міркування. Вона мало переймаєть
ся тим, щоб розгадати таємниці з тієї чи іншої галузі,
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яка є, хоч як би там було, поза її розумінням. Вона 
задовольняється балачками з приводу предметів, про 
які має лише невиразне поняття: плутає партії, погля
ди, місцевості, людей, події. В її голові панує цілкови
тий безлад. Але ясність суджень — це не жіноча спра
ва: її навчили у всьому покладатися на чоловічий 
авторитет. Тому вона й не намагається критикувати, 
обмірковувати чи судити про щось на власний розсуд. 
Вона передоручає це вищій касті. Ось чому чоловічий 
світ здається їй трансцендентною реальністю — абсо
лютом. «Чоловіки творять богів,— сказав Фрезер,— 
жінки їх обожують». Чоловіки не можуть впасти 
навколішки перед ідолами, яких самі ж і вигадали, 
беззастережно вірити в них. Та коли жінкам на їхньо
му шляху зустрічаються ці величні боги, то вони не 
можуть збагнути, що кожна часточка їхнього тіла 
вигадана, і покірно схиляються перед ними *. Зокрема, 
вони любляють, щоб Порядок, Право втілювалися в 
хазяїнові. На весь Олімп — один незалежний бог. Чу
дотворна сутність чоловіка повинна об'єднатися в ар- 
хетипі, тьмяними відблисками якого є батько, чоловік, 
коханці. Може видатися трохи смішним судження, що 
культ цього великого тотема має сексуальне забарв
лення; але це правда, і саме поруч з цим жінки»<:повна 
вдовольняють свою дитячу мрію віддатися й колінку
вата. У Франції генерали Буланже, Петен, де Голль2 
завжди були оточені жінками. А з яким трепетом пера 
жінки-журналістки з «Юманіте» свого часу зображали 
Тіто та його чудовий військовий стрій. Генерал, дикта
тор — орлиний погляд, вольове підборіддя — це отець 
небесний, який творить серйозний світ і є абсолютним 
гарантом усіх цінностей. Саме через «безплідність 
і неуцтво» народжується рабська пошана жінок до 
героїв, до законів чоловічого світу. Вони їх сприйма

1 Порівняйте Ж.-П. Сартра «Брудні руки». «Г о д е р  ер : Жінки 
затяті, розумієш, вони приймають готові ідеї й вірять у них, як 
у Господа Бога. Це ми творимо ідеї і знаємо всю цю кухню, але 
ніколи не впевнені, що маємо рацію».

2 «Коли прибував якийсь генерал, то публіка в основному склада
лася із жінок і дітей». («Щоденник», з приводу подорожі у вересні 
1948 р. до Савойї).

«Чоловіки аплодували промові генерала, а жінки просто 
шаленіли в екстазі. Серед них були такі, які буквально «спускали» 
майже після кожного його слова, аплодували й верещали з таким 
завзяттям, що ставали червоні, як маки». («Екут», 11 квітня 1947 р.)
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ють, не розмірковуючи, на віру, віра буває фанатич
ною саме через те, що не є знанням; віра сліпа, шалена, 
затята, тупа; всі її догмати беззастережні, хоч і супере
чать здоровому глузду, історичним фактам і логічним 
міркуванням. Таке затяте благоговіння може виникати 
залежно від обставин двох форм: то у змісті закону, то 
в його єдиній порожній формі, яку жінка палко обо
жує. Якщо вона входить до привілейованої еліти, яка 
одержує прибуток при даному соціальному укладі, то 
прагне його затято й привертає до себе увагу завдяки 
непримиренності. Чоловік знає, що він може перебу
дувати з інших конституційних законів іншу етику, 
інший кодекс; вихоплений як трансцендентність, він 
розглядає також історію як становлення. Найбільший 
консерватор знає, що еволюція необхідна і що до неї 
якимось чином треба пристосувати свою діяльність 
і задуми. Жінка, не беручи участі в історичному про
цесі, не відчуває в цьому потреби. Вона не довіряє 
майбутньому й воліє зупинити час. Запропоновані її 
батьком, братами, чоловіком ідоли, якщо їх звалюють, 
не засмучують жінку. Вона заселяє небеса новими 
божествами, захоплюється ними, захищає їх. Під час 
громадянської війни в США ніхто з прибічників Півд
ня не був таким палким прихильником рабства, як 
жінки; в Англії в роки війни африкандер, у Франції 
в період Комуни жінки просто вражали своєю несамо
витістю. Вони намагаються компенсувати свою безді
яльність інтенсивністю почуттів, які афішують. У разі 
перемоги — шаленіють, як гієни, над убитим ворогом; 
у разі поразки — рішуче відмовляються од замирення, 
їхні переконання диктуються тільки настроями, і їм 
абсолютно байдуже, що вони захищають застарілі ідеї: 
вони можуть бути як легітимістками 1914 року, так 
і монархістками 1949 року. Чоловіки, інколи глузуючи, 
заохочують жінок, їм подобається фанатизм, з яким 
вони відстоюють свої погляди, які чоловік виражає стри- 
маніше. Проте часом чоловіків дратують тупуваті й 
затяті форми, в яких підносяться їхні власні думки.

Тільки в надто інтегрованих суспільствах жінка на
буває таким чином некерованого образу. Головно — це 
її віра, яка є сліпою. Жінка шанує закон лише тому, 
що це є закон; якщо закон і міняється, то він зберігає 
свій престиж. В очах жінок саме сила творить право, 
тому що права, якими володіють чоловіки, є наслідком
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їхньої сили. Ось чому, коли суспільство розкладається, 
жінки першими падають до ніг переможця. Як прави
ло, вони погоджуються на те, що є. Одна із рис, яка 
характеризує жінку,— це покірливість. Коли відкопа
ли з-під попелу Помпеї трупи, то завважили, що чоло
віки завмерли в позах обурення, мовби кидаючи ви
клик небу, або шукаючи сховку, тим часом як жінки, 
зігнуті, скручені калачиком, лежали долілиць. Вони 
стають безсилими проти, скажімо, вулканів, поліцей
ських, хазяїв, чоловіків. «Жінки створені для страж
дання,— твердили самі жінки.— Таке життя... тут нічо
го не вдієш». Ця покірливість породжена терпінням, 
яке часто викликає захват в інших. Вони переносять 
набагато легше, ніж чоловіки, фізичне страждання 
й здатні на героїчний вчинок, коли цього вимагають 
обставини. Не маючи агресивної сміливості чоловіка, 
багато жінок вирізняються спокійною стійкістю пасив
ного опору: вони протистоять кризам, злигодням, не
щастю енергійніше, ніж їхні чоловіки. Шанобливі до 
тривалості, впевнені, що жодна поспішливість не може 
перемогти, вони не розраховують на свій час; їхні 
подеколи просто-таки блискучі успіхи пояснюють са
ме цією спокійною затятістю. «Якщо жінка захоче»,— 
мовиться в приказці. В жінки шляхетного походження 
покірливість набирає форми поблажливості: вона до
пускає все, нікого не засуджує, тому що вважає, що 
й люди, й речі є саме тим, чим вони є. Гордійка з цього 
може зробити пихату чесноту, як пані де Шарр'єр 
зміцнюється в своєму стоїцизмі. Проте вона також 
породжує безплідну обережність. Жінка завжди нама
гається радше зберегти, примирити, залагодити, ніж 
зруйнувати й збудувати знову. Вони віддають перевагу 
компромісам та полюбовним угодам, а не революціям. 
У XIX столітті жінки організували одну з найбільших 
протидій емансипації робітниць: через якусь Флору 
Трістан, Луїзу Мішель скільки домогосподарок, зби
тих з пантелику, із жахом у голосі благали свого 
чоловіка в жодному разі не ризикувати! їх лякали не 
тільки страйки, безробіття, бідність: вони побоювали
ся, щоб заколот не став помилкою. Сповідуючи терпін
ня задля терпіння, жінки віддають перевагу рутині 
перед поступом: вони виберуть швидше синицю в руці, 
ніж журавля в небі. їхня доля змішується з тлінними 
речами: втрачаючи речі, вони втрачають усе. Тільки
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вільний суб'єкт, стверджуючись поза тривалістю, мо
же перешкодити цілковитій руйнації. Цей вищий за
хист заказано для жінки, і головним чином тому, що 
вона ніколи не відчувала влади свободи: світ їй здаєть
ся керованим темною силою, супроти якої не варто 
повставати. Небезпечні шляхи, на які її підштовхують, 
тим паче не нею торовані, не викликають у неї, цілком 
природно, великого ентузіазму Якщо ж їй відкриють 
майбутнє, вона більше не хапатиметься за минуле. 
Коли жінок закликають до конкретної справи, коли 
окреслять мету, якої треба досягти, вони стають таки
ми ж відважними й сміливими, як чоловіки 2.

Жінці докоряють за багато вад: посередність, ні
кчемність, боязкість, убозтво, лінощі, легковажність, 
раболіпство, чи просто обмежуються констатацією 
факту, що кругозір її обмежений. Жінка, мовляв, хти
ва, вона погрузає в іманентності, але спочатку її ув'яз
нили в ній. Рабиня, заточена в гаремі, не відчуває 
жодної хворобливої пристрасті до трояндового варен
ня чи запашних ванн: їй треба змарнувати час з 
якнайбільшою втіхою для себе. В почутті міри, де 
жінка задихається, як у похмурому гінекеї — чи це 
лише замкнений будинок, чи дЬмашнє вогнище,— вона 
також намагається влаштуватися з максимальною ви
годою. А  втім, якщо вона пожадливо ганяється за 
любощами, то дуже часто залишається з носом. Не 
отримавши сексуального вдоволення, приречена на 
чоловічу суворість, «приречена чоловікоподібним л і
дером», вона втішається жирними соусами, хмільними 
винами, оксамитами, пестощами води, сонця, подруги, 
молодого коханця. Якщо вона здається мужчині істо
тою з прекрасною зовнішністю, то це спонукає її 
надавати надмірної важливості своїм тваринним про
явам. Плоть не волає в ній сильніше, ніж у чоловіка,

1 Порівняйте А. Жида «Щоденник». «Дружина Лота: спершу 
зупинилася, потім оглянулася, те, що називають звичкою затриму
ватися. Нема більшого крику почуття, ніж цей:

За вами Федра в Лабіринт спустилась,
Або зустріла вас, або навік згубилась.

Але почуття сліпе; ступивши кілька кроків, вона сяде або ж захоче 
повернутися назад— і нарешті це збудеться».

2 Саме таким чином поведінка жінок-робітниць кардинально 
змінилася протягом сторіччя; зокрема, під час останніх страйків на 
шахтах півночі вони проявили себе такими ж палкими й енергійни
ми маніфестантами, як і чоловіки, і боролися пліч-о-пліч з ними.
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але вона в ній вчуває щонайменші порухи й поповнює 
їх. Насолода як вибух страждання, це приголомшли
вий тріумф ізсередини. Через шаленість миті, майбут
нє й світ не існують: те, що є поза яскравим хтивим 
полум'ям,— нічого не варте. Завдяки цьому короткому 
апофеозу вона вже більше не спотворена й не ошука
на. Однак ще раз згоджується тільки на таку ціну цих 
тріумфів іманентності, тому що це її єдиний жереб. Її 
легковажність має ту саму причину, що й «брудний 
матеріалізм». Вона надає важливого значення дріб'яз
ковим речам, оскільки не має доступу до великих. 
А втім, дурниці, якими сповнені її дні, часто набагато 
серйозніші, ніж здаються на перший погляд. Вона 
піклується про свій туалет, дбає, щоб виглядати врод
ливою, докладаючи до цього чимало зусиль. Часто 
здається лінивою, байдужою, але справи, якими пропо
нує їй опікуватися суспільство, також марнотні, як 
вільний плин часу. Якщо вона гостра на язик і вдається 
до писання, то це тільки для того, щоб удавати із себе 
діяльну: вона підмінює вчинки, які їй не судилося 
здійснити, словами. Річ у тім, що коли жінка прилуча
ється до якоїсь гідної справи, то вміє показати себе 
також активною, ефектною, тихою, а часом і аскетич
ною, як чоловік. Її звинувачують у рабській послужли
вості. Вона завжди ладна, мовляв, упасти хазяїнові 
в ноги й цілувати руку, котра її б'є, оскільки в неї нема 
почуття справжньої гордості. Поради, що роздають 
«любовні листи» ошуканим дружинам, покинутим ко
ханкам, навіяні підлою вдачею послуху. Жінка вичер
пується в зухвалих сценах і кінчає тим, що підбирає 
крихти, які їй залюбки кіедає чоловік. Але що може 
зробити жінка без чоловічої опори, жінка, для якої 
чоловік —єдиний засіб і єдиний сенс життя? Вона 
навіть з великою вдячністю зносить всі образи. Рабиня 
не може відчувати «людської гідності». Для нього 
ж достатньо, якщо він виходить із гри. Якщо ж вона 
«вульгарна», «обивателька», низька користолюбка, то 
це тому, що її примушують віддавати своє життя 
готуванню страв і прибиранню недоїдків: на цьому 
терені вона не здобуде високого становища. Вона зму
шена зміцнювати монотонне повторення життя у своїй 
реальності і своїй штучності: природно, що час, зда
ється, повертає її на коло, не супроводжуючи ніде. 
Вона працює, ніколи нічого не р о б л я ч и :  відчужу

253



ється в те, що ма є .  Така залежність від речей, 
важливість їх для неї, чим її тримають чоловіки, 
пояснює її економічну розсудливість і навіть скупість. 
Її життя не присвячено досягненню мети: вона з голо
вою поринула в проблеми, пов'язані з народженням 
дітей, дбає, аби підтримувати в доброму стані речі, які 
ніколи не були чимось більшим за засоби, турбується 
про харч, домашній затишок. Все це другорядні посе
редники між тваринним життям і вільним існуванням. 
Єдиною цінністю, яку прив'язують до другорядного 
засобу,— є вигода. Саме на одному рівні з корисним 
живе хазяйка і не тішить себе надією бути корисною 
своїм близьким. Але жоден екзистент не може бути 
вдоволений другорядною роллю: він із засобів негайно 
робить цілі, як політикани, і цінність засобу стає 
в їхніх очах абсолютною цінністю. Таким чином, виго
да в розумінні хазяйки поняття вище, ніж правда, 
краса, свобода, і саме з цієї перспективи вона спогля
дає весь світ і тому приймає арістотелівську мораль 
«золотої середини», тобто посередності. Тоді звідки 
ж береться в неї відвага, завзяття, самозречення, ве
лич? Ці якості з'являються лише в тому разі, якщо 
свобода проходить через відкрите майбутнє, раптово 
виринаючи по той бік всього даного. Жінку зачиняють 
на кухні або в будуарі й дивуються, чому її кругозір 
такий обмежений. їй обтинають крила, а потім ремст
вують, що вона не вміє літати. Якщо їй відкрити 
майбутнє, то вона більше не захоче лишатися в сьо
годенні.

Так само непослідовно чинять, коли обмежують її 
рамками власного «я» або домашнього вогнища. їй 
докоряють у нарцисизмі та егоїзмі з цілим почетом: 
пихи, вразливості, злоби тощо. Її позбавляють всякої 
можливості конкретного стосунку з іншими. Вона не 
відчуває в своєму досвіді ні поклику, ні вигоди від 
солідарності, бо цілком присвятила себе своїй родині. 
Тож марна справа чекати від неї, щоб вона піднялася 
до розуміння загальних інтересів. Жінка вперто окопу
ється в єдиному своєму володінні, що зветься роди
ною, де вона накопичує речі і всередині якого знахо
дить нетривкий суверенітет.

Тим часом жінка, хоч би як добре причиняла двері 
й позавішувала вікна, не почувається захищеною від 
усіляких неприємностей, які таяться в чоловічому світі
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і який вона воліє спостерігати здалеку, не ризикуючи 
втручатися в нього. І тому, що вона нездатна збагнути 
його технічні засоби, надійну логіку, чіткі знання, 
жінка почувається мов дитина або первісна людина, 
оточена всілякими дивовижами. Саме в цьому криють
ся витоки її магічної концепції реальності: перебіг 
подій їй здається фатальним — все може трапитися. 
Вона не відрізняє можливе од неможливого, готова 
повірити будь-кому, сприймає й поширює найнеймо- 
вірніші чутки, панікує й навіть у періоди спокою живе 
в постійних клопотах. Уночі, в напівсні, лежачи в 
ліжку, людина побоюється кошмарів, які несе їй ре
альність. Отже, для жінки, приреченої на пасивність, 
майбутнє малюється сповненим примарами війни, 
революції, голодовки, злиднів. Не в змозі діяти, вона 
тривожиться. Чоловік, син присвячують себе якійсь 
справі, захоплюються якоюсь подією, вдаються до рі
шучих кроків на власний страх і ризик: їхні задуми, 
вчинки, якими вони підкоряють, креслять їм у темряві 
певну дорогу; але жінка бореться в сутінках ночі, вона 
«клопочеться», тому що нічого не робить. В уяві всі 
можливості однаково реальні: потяг може зійти з 
рейок, операція може не вдатися, справа може прова
литися. Те, що вона марно намагається благати в своїх 
довгих безконечних роздумах,—є привидом її власної 
немочі.

Турбота виражає свою недовіру стосовно даного 
світу. Жінка не почувається щасливою саме тому, що 
їй здається, ніби її обложено загрозами, здатними 
першої-ліпшої миті перетворитися на страшні катаст
рофи. Більшість часу вона не підкоряється, повстає 
проти покірності. Вона добре знає, що терпить усе 
всупереч власній волі, оскільки є жінкою, не за влас- 
ною волею. Згодом вона вже не наважується повстати 
і з важким серцем підкоряється. Її настрій — це кон
станта звинувачення. Всі ті, хто вислуховує жіночі 
одкровення — лікарі, священики, працівники соціаль
ного забезпечення,— знають, що для них ремствуван
ня — це найзвичайнісінька мода. Подруги скаржаться 
одна одній на свої негаразди й гуртом — на несправед
ливість долі, на світ, в основному на чоловіків. Вільний 
індивід у своїх невдачах звинувачує тільки себе, він 
приймає удар на себе: але саме через іншого все 
відбувається з жінкою, саме інший відповідає за її

255



нещастя. Її гнітючу безнадію не лікують жодними 
ліками. Щось радити затятій жінці, яка постійно скар
житься,— нічого не дасть: вона не сприймає жодних 
порад. Жінка хоче прожити своє життя саме так, як 
його бачить: в безпорадному гніві. Якщо їй пропонують 
щось змінити, вона простягає руки до неба: «Тільки 
цього не вистачало!» Вона знає, що її хвороба гніздить
ся набагато глибше, ніж доводи, які вона висуває, і не 
досить звичайного засобу, щоб позбутися її. Вона 
нарікає на весь світ, бо він був створений без неї 
й проти неї. Протягом усіх років дитинства, юності 
вона протестує проти свого становища. їй пообіцяли 
відшкодування, запевнивши, що коли вона зречеться 
своїх можливостей на користь чоловіка, то вони повер
нуться до неї сторицею, тож не дивно, що жінка 
вважає себе ошуканою й звинувачує у цьому весь 
чоловічий світ. Злоба є зворотною стороною залежнос
ті: коли віддають усе, то ніколи не отримують нічого 
навзамін. Тим часом вона повинна шанувати чоловічий 
світ, бо не почуватиметься в безпеці без даху над 
головою, якщо повністю зречеться цього світу. Вона 
приймає маніхейську поведінку, яка їй також навіюва
лася через досвід домогосподарки. Індивід, який діє, 
усвідомлюючи себе відповідальним в тому самому 
званні, що й інші, добра і зла, знає, що власне він 
мусить сам визначити цілі, успішно їх здійснювати. Він 
відчуває у вчинку двозначність всякого вирішення. 
Справедливість і несправедливість, здобутки і втрати 
вельми переплутані. Але пасивний індивід опиняється 
поза грою й відкидає будь-які думки щодо еротичних 
проблем: добро п о в и н н о  бути реалізованим, і як
що його нема, то є гріх, за який треба карати винних. 
Як і дитина, жінка уявляє собі добро й зло в простих 
образах Епінала. Маніхеїзм зміцнює дух, витісняючи 
почуття страху перед вибором. Вибирати між лихом 
і меншим лихом, між сьогоденною користю і значно 
більшою користю в майбутньому, самій визначати, що 
є поразкою, а що перемогою — це великий ризик. 
Маніхеїст чудово відрізнить добірне зерно од полови, 
залишається тільки відділити полову. Пил однозначно 
засуджується жінкою, а чистота — це абсолютна від
сутність бруду. Витирати пил — це позбуватися нечис
тот і бруду. Таким чином жінка думає, що все зло від 
жидів, або франкмасонів, або більшовиків, або уряду;
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вона завжди п р о т и  когось або чогось. Поміж анти- 
дрейфусарів жінки були лютіші, ніж чоловіки. Вони не 
завжди знають, у чому корінь зла, але сподіваються, 
що «добрий уряд» переможе зло, як вимітають сміття 
з хати. Ревним голлістам де Голль здавався королем 
підмітальників. Мітелки з пір'я та ганчірки в руках, 
вони уявляли його в образі чистильника, який «очи
щає» Францію від бруду.

Проте завжди залишаються сумніви щодо втілення 
цих сподівань у такому непевному майбутньому. Тим 
часом зло продовжує підточувати добро, а оскільки 
жінка не має під рукою жидів, більшовиків, франкма
сонів, то шукає когось, хто б відповів за це зло, 
супроти кого б могла обурюватися: і чоловік стає 
жертвою вибору. Саме в ньому втілюється чоловічий 
світ, саме завдяки йому чоловіча спільнота зробила 
жінку утриманкою й ошукала її. Він несе весь тягар 
світу, і якщо справи йдуть кепсько, в цьому його вина. 
Коли чоловік ввечері повертається додому, жінка 
скаржиться йому на дітей, торгівців, на хатню роботу, 
на високі прожиткові ціни, на свій ревматизм, на 
обмаль часу: вона хоче, щоб він відчував у цьому свою 
вину. Інколи вона може нарікати й на себе, але перед
усім винний він — тому що чоловік. У нього також 
є свої хвороби й турботи: «Але це не одне й те ж». Він 
володіє привілеєм, через що вона відчуває себе не
справедливо зневаженою. Дивовижно, але трапляєть
ся, що неприязнь, яку жінка відчуває до свого чолові
ка чи коханця, прив'язує її до них, а не відштовхує. 
Чоловік, якому остогидла жінка чи коханка, шукає 
способу позбутися її. Тим часом жінка хоче мати під 
рукою чоловіка, якого вона ненавидить, щоб примушу
вати його розплачуватися за її невдачі. Шукати обра
зи — не означає шукати визволення від своїх вад, 
а погрузнути в них. її найвища втіха — це зображати із 
себе страдницю. Життя, чоловіки її перемогли: вона 
завдала удару цією поразкою навіть перемозі. Ось 
чому, як і в роки свого дитинства, вона так швидко 
впадає в розпач, шаленіє в сльозах і влаштовує сцени,

Безперечно, саме тому, що життя жінки минає на тлі 
безсилого обурення, вона може так легко заплакати. 
Вона без сумніву фізіологічно менше, ніж чоловік, 
контролює свою нервову й симпатичну системи. Її 
вихователі навчили піддаватися, й заборони відіграють
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тут не останню роль, тому що Дідро, Бенжамен Кон- 
стан проливали потоки сліз, тоді як чоловіки припини
ли плакати, відколи їм забороняє звичай. Але жінка 
завжди була схильною до прийняття стосовно світу 
поведінки поразки, тому що ніколи відверто не брала 
його на себе. Чоловік укладає угоду зі світом. Навіть 
злигодні не завадять його ставленню до цього світу, 
якому він прямо дивиться у вічі, він не «дасть себе 
подолати». Тим часом достатньо однієї прикрої обста
вини, щоб жінка знову відчула ворожість до світу та 
його несправедливість. У цьому разі вона поспішає до 
свого найнадійнішого притулку: замикається в собі. Ці 
бліді щоки без сліду рум'янцю, ці полиски її очей,— 
крізь усе це прозирає зболена душа жінки. Ніжна 
шкіра, солонувата на смак, сльози теж ніжні й гіркува
то-лагідні; обличчя гіашіє під пестливими струмочками 
води; сльози — це водночас скарга й розрада, нервове 
збудження й гамівна прохолода. Сльози — це також 
найвище алібі; раптові, як буря, струменіючі нестрим
ним потоком, циклоном, зливою, мов весняний дощ із 
градом, вони перетворюють жінку на плакучий водо
грай, її очі нічого не бачать, їх оповив туман; її погляд 
змішався з дощем; осліпла, жінка повертається до 
пасивності природних речей. її намагаються перемогти, 
й вона покірно сприймає свою поразку, котиться пря
мо вниз, тоне, вислизає від чоловіка, який безпорадно 
стоїть перед нею, наче перед водоспадом. Він за
суджує цей віроломний вчинок} але вона визначає, 
боротьба є віроломним вчинком з часу відходу, тому 
що в неї немає в руках жодної ефективної зброї. Вона 
дедалі частіше вдається до ворожіння. Її ридання дра
тують чоловіка, він втрачає розум і ладен кинутися 
в цей вир.

Якщо не вистачає сліз, щоб виразити своє обурення, 
жінка починає влаштовувати сцени, раптове шаленст
во яких до краю бентежить чоловіка. В деяких соці
альних прошарках, трапляється, чоловік б'є свою дру
жину насправжки, бо він дужчий і його кулак є 
ефективним засобом, тож забороняє собі всяку лють. 
Але жінка, як і дитина, дозволяє собі символічне 
шаленство: вона може накинутися на чоловіка, навіть 
подряпати його, але це тільки окремі прояви. Понад 
усе вона любить вдаватися до міміки і жестів через 
нервові розлади, коли не може конкретно реалізувати
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своє бажання. Вона схильна до конвульсивних проявів 
не лише через фізіологічні особливості. Конвульсія — 
це своєрідне самовираження енергії, яка виштовхуєть
ся зовні у світ тим, хто зазнав невдачі, не переслідую
чи жодної мети; це викидання в порожнечу всіх зу
силь заперечення, збуджених ситуацією. Мати рідко 
впадає в істерику, коли поруч її дорослий син, чоловік 
чи коханець, яких вона не може підкорити,— тоді 
жінка віддається несамовитій безнадії. Істеричні сцени 
Софії Толстої щодо цього є вельми показові. Звичайно, 
даремно вона не шукала розуміння в свого чоловіка, 
і в своєму щоденнику вона не здається ні шляхетною, 
ні чулою, ні щирою, вона є далекою, щоб ми сприйня
ли її як привабливий образ. Усе своє життя вона тільки 
потерпала від постійних взаємних звинувачень, по
дружніх обіймів, вагітностей, самотності, моди, до чого 
чоловік її зобов'язував: коли рішучі новини викликали 
конфлікт, вона залишалася безпорадною проти 
ворожої волі. Вона вдавалася до комедіанства відмо
ви — вдавані самогубства, вдавані втечі, вдавані хворо
би тощо — ненависні для її оточення, для неї самої 
виснажливі: майже не бачила іншого виходу, тому що 
не мала жодної підстави примусити замовкнути своє 
обурливе почуття і жодного ефективного засобу їх 
виразити.

Чудовий вихід, що відкривається жінці, яка досягла 
краю відчаю,— самогубство. Але, здається, вона ним 
користується не так часто, як чоловік. Статистичні 
дані дуже двозначні 1 : якщо розглядати питання само
губства, то значно більше чоловіків, ніж жінок, накла
дають на себе руки; проте спроби самогубства набага
то частіші в жінок. Можливо тому, що їх значно 
більше приваблюють видовища*, вони частіше, ніж 
чоловіки, «вдають» самогубство, але бажають звести 
рахунки з життям набагато рідше. А  можливо, почас
ти тому, что грубі засоби викликають у них огиду: 
вони майже ніколи не вдаються ні до холодної, ні до 
вогнепальної зброї. їм набагато легше втопитися, як, 
скажімо, Офілії, проявляючи при цьому свою спорід
неність із пасивною й повною таємниць водою, де, 
здається, життя може непомітно розчинитися. Зага
лом, тут виступає двозначність, про яку я вже згадува

1 Див Гальбвах, <.Причини самогубства»
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ла: те, що жінка ненавидить, вона не шукає щиросер
до, щоб його покинути. Вона розігрує сварку, але 
кінець кінцем лишається біля чоловіка, який завдав їй 
страждань. Вона вдає, що хоче піти з життя, яке їй 
остогидло, але відносно рідко накладає на себе руки. 
Вона не схильна приймати остаточні рішення: жінка 
повстає проти чоловіка, проти життя, проти свого 
становища, але не втікає від них.

Є багато проявів жіночої поведінки, що можуть 
тлумачитися як протести. Стверджують, що жінка 
часто обдурює свого чоловіка, аби кинути виклик, а не 
задля втіхи; вона буде відверто легковажна і марно
тратна, оскільки він поміркований і ощадливий. Жено
ненависники, котрі звинувачують жінку у «вічній від
сталості», думають, що їй бракує «звичайного глузду». 
Насправді ж вона покірно пристосовується до вимог 
часу. Така відсталість є обдумано погодженою. Деякі 
кокетки намагаються таким чином роздмухати бажан
ня чоловіка й надати собі більшої ваги, але особливо 
жінка, нав'язуючи чоловікові кілька моментів чекання, 
протестує проти цього довгого чекання, яким є її 
власне життя. В якомусь розумінні все її існування 
є очікуванням, оскільки вона зачинена в лімбах іма
нентності, випадку, а її виправдання завжди в руках 
іншого: вона чекає шанобливого ставлення і слів за
хоплення від чоловіка, коханця, чекає від них під
твердження необхідності свого існування, своєї вар
тості й навіть свого буття. Вони забезпечують жінку 
засобами до існування. Щоб вона мала в своїх руках 
чекову книжку або отримувала щотижня чи щомісяця 
певну суму від чоловіка, то насамперед треба, щоб він 
одержував свою платню, отримував цю прибавку, за
вдяки якій вона мала б змогу залагодити свої справи 
в крамниці або купити нову сукню. Жінці необхідна 
присутність чоловіка: економічна залежність віддає її 
в його розпорядження. Вона є тільки однією зі складо
вих його життя, тим часом як у чоловікові — все її 
життя. У чоловіка є справи поза домашнім вогнищем, 
жінка мириться з його відсутністю з дня у день; саме 
коханець, якщо він палкий, заповнює цей своєрідний 
вакуум. У ліжку вона чекає, щоб прокинулося бажан
ня чоловіка, вона чекає— інколи з тривогою — свого 
власного задоволення. Все, що вона може протистави
ти,— це запізнитися на побачення, призначене кохан
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цем, або надто довго чепуритися перед дзеркалом 
і цим нервувати чоловіка. Такою поведінкою вона 
підкреслює важливість своїх власних справ, свою неза
лежність, на якусь мить вона знову стає головною 
діючою особою, примушуючи іншого коритися її волі. 
Та це лише боязка помста. Затята, здатна «морочити 
голови» чоловікам, вона не зрозуміє ніколи безкінеч
них годин, які проводить, вичікуючи, сподіваючись, 
підкоряючись чоловічій сваволі.

У більшості випадків, навіть визнаючи загалом па
нівне становище чоловіків, змиряючись з їхньою ви
щістю, обожуючи їхніх ідолів, жінка крок за кроком 
заперечує їхній авторитет. У цьому й криється той 
славнозвісний «дух протиріччя», за який їй часто дорі
кають. Не маючи автономної самостійності, вона не 
може протистояти істинам, цінностям, носіями яких 
є чоловіки. Вона може тільки заперечувати їх. Її запе
речення є більш-менш послідовне щодо кількості в 
ньому пошани й злоби. Але річ у тім, що жшка знає 
всі вади чоловічої системи й намагається їх викрити.

Жінки не володіють світом чоловіків, тому що їхній 
досвід не вчить їх керуватися логікою й технікою, і, 
навпдки, зусилля чоловічих засобів розвіюються на 
рубежах жіночих володінь. Є лише одна ділянка люд
ського досвіду, який свідомо шукає чоловік, незважа
ючи, що зазнає невдачі в м и с л е н н і :  цей досвід 
жінка п е р е ж и л а .  Такої точності дотримується ін
женер, коли будує свої плани, почуваючись деміур
гом: одне слово, і їжа на столі, і сорочки накрохмале
ні, і діти втишені. Народження дитини йому також 
здається швидким, все робиться ніби за помахом 
чарівної палички Мойсея, і він анітрохи не дивується 
з цього. Чудо — це не те саме, що магія: воно містить
ся всередині світу, раціонально визначеного основною 
переривчастістю безпричинної події, в зіткненні з 
якою всяка думка розбивається: тим часом магічні яви
ща природи об'єднані таємними силами, яких покірна 
свідомість може підтримувати — не розуміючи його — 
безперервне становлення.'Новонароджений здається 
дивним для батька-деміурга, чарівним для матері, яка 
його виносила в своєму лоні й виплекала. Досвід 
чоловіка зрозумілий, але продірявлений порожнявою; 
досвід жінки — у її власних межах, невиразний, але 
цілісний. Ця непрозорість робить її обважнілою.
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В своїх стосунках із жінкою чоловік здасться їй легко
важним: у нього легковажність диктаторів, генералів, 
суддів, бюрократів, законів та абстрактних моральних 
правил. Саме те, що власне й хотіла сказати ця домо
господарка, котра якогось дня прошепотіла, знизуючи 
плечима: «Чоловіки, упаси Боже!» А  ще вони кажуть: 
«Чоловіки — це не відати, не знати життя». В міфі про 
богомола жінки протиставляють символ легковажному 
і набридливому трутневі.

Зрозуміло, що з цього погляду жінка відкидає чоло
вічу логіку. Це не тільки не впливає на її досвід, але 
вона знає, що в руках чоловіків розум набирає форми 
потайної люті; їхні безапеляційні твердження покли
кані містифікувати її. Жінку хочуть ув'язнити в диле
мі: «Або ти згідна, або ні». В ім’я всієї системи допус
тимих принципів, вона мусить бути згідною, не по
годжуючись: саме цю систему вона цілком відкидає. 
Жінка не може дозволити собі подібного вчинку. Вона 
не має засобів, щоб перебудувати суспільство, проте 
й не намагається цього робити. На півдорозі від рабст
ва до заколоту вона змиряється, всупереч власному 
серцю, з чоловічим пануванням. Саме через насильст
во треба в кожному випадку примушувати себе відпо
відати за наслідки своєї сумнівної покірливості. Чоло
вік вганяється за химерою — мати дружину, яка була 
б зі своєї волі рабинею: він хоче, щоб, поступаючись 
йому, вона поступалася безперечно. Але жінка знає, 
що він мусить сам шукати постулати, з яких виплива
ють його непохитні висновки, оскільки вона знову 
уникає поставити йому питання, він їй легенько зату
лить рота. При всьому тому він не переконає її, бо 
вона вбачає в цьому сваволю. Роздратований чоловік 
звинуватить її також у нелогічності: вона відмовляєть
ся грати в запропоновану гру, оскільки знає, що граль
ні кості мічені.

Жінка не вважає точно, що істина — це щось і нше,  
чи саме та, на яку претендують чоловіки: швидше вона 
погодиться, що істини взагалі не і с н у є .  Це не лише 
становлення життя, яке вселяє в неї недовір'я щодо 
принципу тотожності, ні магічні явища природи, яки
ми вона оточена і які руйнують поняття причинності. 
Це в осередді чоловічого світу він сам, це в ній, 
в якості приналежності цьому світу, за який вона 
двозначно хапається, як за всяке начало, всяку цін
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ність, за все, що існує. Вона знає, що чоловіча мораль 
у тому, що стосується її, є широкою містифікацією. 
Чоловік їй помпезно завдає удару своїм збірником 
законів доброчесності і честі. Проте лагідно запрошує 
ії не коритися: він враховує навіть цю непокору; і без 
цієї непокори весь цей чудовий фасад, позаду якого 
він ховається,— обвалиться.

Чоловік охоче покладається на гегельянську думку, 
згідно з якою громадянин набуває своєї етичної гід
ності,трансцендуючись до всесвіту : як особливий інди
від, він має право на бажання, на втіху. Його стосунки 
із жінкою перебувають у сфері випадковостей, на яку 
мораль не поширюється, де вчинки різні. З іншими 
чоловіками він має такі стосунки, при яких цінності 
є заангажованими. Він є «свобода», яка сміливо висту
пає проти інших «свобод» стосовно законів, щоб усі 
повсюдно визнавали. Але поруч із жінкою — вона 
власне й була вигадана для цього задуму — він припи
няє брати на себе своє існування, він занурюється 
в марево із самого себе на хистку площину, вдає із 
себе тирана, садиста, шаленця або ж демонструє ди
тинність, викликаючи жалісливий мазохізм. Він нама
гається вдовольнити своє наслання, свої дивацтва, 
«розслаблюється» в ім'я прав, які завоював у суспіль
ному житті. Його жінка часто-густо подивована — як 
Тереза Декейру — контрастом між велемовною мане
рою його розмов, його громадської поведінки і «його 
хворими вигадками темряви». Він проповідує приріст 
населення й водночас проти багатодітності, лицемірно 
узгоджуючи із жінкою народження кожної дитини. 
Він вихваляє цнотливих і вірних дружин, в той же час 
спонукаючи до адюльтеру жінку свого сусіда. Чолові
ки лукаво просторікують про те, що аборт — це зло
чин, тим часом як щороку у Франції мільйон жінок 
поставлені чоловіками в обставини, за яких вони зму
шені вдатися до аборту. Дуже часто чоловік або коха
нець звинувачують їх у цьому, але в багатьох випадках 
дають мовчазну згоду на це. Вони розраховують на 
визнаний прийом, коли жінка сама схиляється до зло
чину: її «аморальність» є необхідною для гармонії 
морального, шанованого чоловіками суспільства. Най- 
красномовніший приклад цього дворушництва — це 
ставлення чоловіка до проституції: це його запити 
створюють попит. Я вже згадувала, з яким рсзбзщеним
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скептицизмом повії дивляться на респектабельних па
нів, котрі таврують розпусту в цілому, але виявляють 
величезну поблажливість до своїх власних пороків, 
тим часом говорять про порочність і розпусту дівчат, 
котрі живуть, торгуючи своїм тілом, а не чоловіків, 
котрі цим тілом користуються. Є один випадок, що 
ілюструє таку свідомість: наприкінці минулого століт
тя поліція викрила в одному публічному будинку двох 
дівчаток віком від дванадцяти до тринадцяти років. 
Відбувся судовий процес, на якому вони давали свід
чення й розповіли про своїх відвідувачів, серед яких 
були відомі особи. Одна з них розкрила рота, аби 
назвати прізвища. Прокурор швидко урвав її: «Не 
плямуйте ім'я порядної людини!» Пан, нагороджений 
орденом Почесного легіону, залишився порядним на
віть після того, як збезчестив юне дівча, звичайно, 
в нього є слабості, але хто їх не має? Тим часом як 
дівчина-підліток, якій не доступна етична царина сві
ту — яка не є ні урядовою особою, ні генералом, ні 
великим французом, а лише дівчиною-підлітком,— 
грає свою моральну вартість в царині випадкової 
сексуальності: це порочна особа, яка збилася зі шляху, 
розпусниця, яку слід помістити у виправну колонію.

У багатьох випадках чоловік може, не втрачаючи 
своєї високої гідності, стати співучасником акту, який 
для жінки є ганьбою. Проте жінка не помічає цих 
хитрощів. Вона розуміє лише те, що чоловік не чинить 
відповідно до принципів, які сам проголошує і яким 
просить коритися. Він ке хоче того, що виголошує: 
і через це вона йому не дає те, що вона має дати. Вона 
буде цнотливою і вірною дружиною, але нишком вдо
вольнятиме свої бажання, вона буде чудовою матір'ю, 
проте ретельно вживатиме «birht control» і, якщо 
потрібно, вдасться до аборту. Чоловік офіційно за
суджуватиме її — це одне з правил гри, але потай буде 
вдячний їй за цю... «маленьку чесноту», за ту свою 
безплідність. Жінка грає роль тих секретних агентів, 
котрі починають стріляти, коли їх намагаються схопи
ти, й щедро обдаровують винагородою, якщо вони 
прихильні. На жінку звалюють всю аморальність чоло
віків: не тільки на повію, а й на всіх жінок взагалі, 
котрі слугують стічним рівчаком осяйних і розкішних 
палаців, у яких мешкають порядні люди. Коли їм потім 
кажуть про гідність, честь, вірність, про всі високі
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чоловічі чесноти, то не треба дивуватися, що вони 
відмовляються вірити в них. Жінки сміються, зокрема, 
коли доброчесні чоловіки починають їм дорікати в 
корисливості, комедіанстві, брехні; вони добре знають, 
що для них нема жодного іншого виходу. Чоловік 
також «цікавиться» грошима, успіхом, але він має 
засоби здобути їх завдяки своїй праці. Жінці відвели 
паразитарну роль, а всякий паразит є неодмінно експ
луататором. Вона має потребу в чоловікові, щоб здобу
ти людську гідність, харчуватися, втішатися, народжу
вати. А  оскільки її заганяють у цю діяльність, то вона 
стає засобом експлуатації. Щодо брехні, крім випадку 
проституції, не йдеться про те, що між нею і її 
покровителем був чесний торг. Чоловік сам вимагає, 
аби вона грала комедію. Він хоче, щоб вона була 
і н шо ю,  але всякий екзистент, хоч як затято він 
зрікається, завжди лишається суб'єктом; а її він хоче 
мати як об'єкт. Вона р о б и т ь с я  об'єктом; з того 
моменту, коли стає істотою, вона розвиває вільну 
діяльність. Саме там криється її первісна зрада. Найпо- 
кірніша, найпасивніша залишається ще свідомість. 
І досить інколи, щоб чоловік помітив, що, віддаючись 
йому, вона дивиться на нього осудливо, як він починає 
почуватися ошуканим. Вона повинна бути тільки пода
рунком, здобиччю. Причому цей подарунок має бути 
вручений йому з доброї волі: в ліжку він вимагає від неї 
вдоволення своїх забаганок, в домашньому колі потре
бує, щоб вона щиро визнавала його вищість і його 
чесноти. Навіть у тому разі, коли жінка підкоряється, 
вона все ж повинна вдавати з себе незалежну, але 
в інші моменти змушена грати комедію пасивності. 
Еона вдається до обману, щоб утримати чоловіка, який 
їй забезпечує щоденний хліб насущний,— звідси сцени 
й сльози, любовні захоплення, істерики. Вона вдається 
до обману ще й тому, щоб урятуватися від тиранії, на 
яку погоджується через вигоду. Він її заохочує ламати 
комедії, з яких має користь його імперіалізм і пиха: 
жінка спрямовує проти нього свої потаємні сили, та
ким чином вона бере подвійний реванш. Обдурюючи, 
вгамовує химерні бажання й відчуває втіху од того, що 
пошиває його в дурні. Дружина, куртизанка брешуть, 
удаючи захоплення, якого вони не відчувають. Потім 
втішаються з коханцем, з подругами наївним гонором 
своїх жертв: «Вони неспроможні нас удовольнити, але
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вимагають, аби ми стогнали від утіхи»,— звіряються 
жінки одна одній з гнівом. Ці розмови нагадують 
балачки слуг про роль зла їхніх хазяїв. Жінка має ті 
самі вади, бо є жертвою того самого патерналістського 
гніту. Вона так само цинічна, тому що дивиться на 
чоловіка знизу вверх, як лакей — на своїх хазяїв. Але 
зрозуміло, що жодна з цих рис не виявляє її сутності 
або якогось первісного бажання збочення: вони відби
вають становище. «Брехня є всюди, де існує примусо
вий устрій»,— виголошує Фур'є. «Заборона та контра
банда нероздільні в коханні, як і в товарі». А  чоловіки 
настільки добре знають, що вади жінки виявляють її 
стан, що, намагаючись зберегти ієрархію двох статей, 
вони заохочують в своїй жінці ці самі риси, які дозволя
ють їм зневажати її. Без сумніву, чоловік, коханець не 
задоволені пороками химерної жінки, з якою вони 
живуть. Вихваляючи жіночі принади в цілому, вони не 
уявляють її без притаманних їй вад. Якщо жінка — не 
облудна, не нікчемна, не підла, не лінива, вона втрачає 
свою привабливість. У «Будинку манекенів» Гельмер 
твердить, що чоловік почувається справедливим, ду
жим, тямущим, поблажливим, коли пробачає слабкість 
жінки, її дитинні похибки. Так само як чоловіки Берн- 
штейна розчулювалися — з допомогою автора — від 
жінки-злодійки, злючки, перелюбниці. Вони розрахо
вують, схилившись над нею з поблажливістю, на їхню 
розсудливу чесноту. Американські расисти, французь
кі колоністи бажають бачити чорного обов'язково 
крадієм, лінивим, брехуном і взагалі мерзенним типом. 
Добрий закон на боці гнобителя; якщо він упирається 
бути порядним, чесним, то на нього дивляться як на 
несповна розуму. Жіночі вади трохи перебільшені ще 
й тому, що вона не намагається їх заперечити, а 
навпаки, перетворює їх на свою прикрасу.

Відкидаючи принципи логіки, моральні імперативи, 
скептицизм перед законами природи, жінка не бачить 
сенсу в світі. Він здається їй невиразною сукупністю 
дивних випадків. Ось чому їй легше сприйняти пересу
ди сусідки, ніж наукову виставку. Звичайно, вона 
шанує друковану книжку, але її погляд ковзає зі 
сторінки на сторінку, не вхоплюючи її змісту. І, на
впаки, вона негайно реагує на розказаний якимось 
незнайомцем анекдот десь у черзі або на виставці мод. 
У її володіннях усе чарівне, поза ними — все тасмни-
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че. Вона не знає критеріїв імовірності. Жінку може 
переконати лише її власний безпосередній досвід або 
досвід іншої, якщо він утверджує їі з достатньою 
силою. Оскільки вона ізольована в своєму домашньо
му вогнищі, то не конфронтує з іншими жінками 
й мимовільно розглядається як особливий випадок. 
Вона постійно сподівається, що доля й чоловіки зроб
лять на її милість виняток. Більш ніж у пересуди 
про всіх і вся, вона вірить в осяяння, котрі її пройма
ють. Вона легко визнає, що вони їй послані Богом або 
якимось невідомим духом. Деякі нещастя, окремі при
крі випадки вона сприймає спокійно: «Це мене не 
стосується». Навпаки, вона сподівається, що «для мене 
зроблять виняток». Хитрість — це її природжена риса. 
Торговець згодиться поступитися в ціні, контролер 
дозволить проїхати без квитка. Переоцінивши її усмі
шку, забувають їй сказати, що всі жінки всміхаються. 
Це неправда, що вона уявляє себе незвичайнішою за 
свою сусідку: таке не порівнюється. В цьому розумін
ні рідко коли досвід покарав її хоч в одній брехні*, вона 
чинить невдало раз, вдруге і не робить висновків.

Ось тому жінки й не досягають успіхів у грунтовно
му спорудженні «антисвіту». То як же вони можуть 
кинути виклик чоловікам? Спорадично вони обмовля
ють чоловіків, розповідають одна одній про різні лю
бовні та пологові пригоди, гороскопи й діляться рецеп
тами краси. Та щоб справді спорудити цей «світ зла», 
як цього вимагає їхня ненависть, їм бракує переконан
ня. їхнє ставлення до чоловіка надто двоїсте. Насправ
ді він для них як дитина — тіло неістотне і вразливе, 
це — наївність, надокучлива мука, жалюгідний тиран, 
егоїст, хвалько: і водночас — герой-визволитель, бо
жество, котре роздає цінності. Його бажання — це 
ненатлість, його обійми — принизлива важка робота; 
тим часом чоловічі несамовитість і сила здаються їй 
енергією творця. Коли жінка вигукує з захватом: «Оце 
чоловік!», то має на увазі і сексуальну могутність, 
і соціальну спроможність чоловіка, яким вона захоп
люється: в тому і в іншому виражається та сама 
незалежність творця. Жінка просто не уявляє, щоб 
чоловік, будучи великим актором, біснесменом чи ге
нералом, та й не був могутнім коханцем. Його гро
мадські успіхи завжди сексуально приваблюють, і на
впаки, вона ладна визнати генієм чоловіка, який її
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вдовольнив. А втім, це є чоловічий міф, який вона 
знову поновлює. Фалос для Лавренції і для більшості 
жінок взагалі — це водночас жива енергія і людська 
трансцендентність. Таким чином, жінка вбачає в лю
бовних втіхах єднання з духом світу. Прирікаючи себе 
чоловікові як містичний культ, вона втрачає себе і 
через те постає в славі. Протиріччя тут легко знімаєть
ся завдяки більшості індивідів, котрі причетні до 
змужніння. Декотрі — ті, яким вона випадково завдала 
страждань у щоденному житті,—є втіленням людсько
го убозтва. В інших вихваляється велич чоловіка. Але 
жінка навіть погоджується, щоб ці два образи об'єдна
лися в один. «Якщо я стану знаменитою,— писала одна 
закохана дівчина чоловікові, якого вона вважала за 
вищого,— Р... напевно одружиться зі мною, оскільки 
його примхи будуть вдоволені, він вигинатиметься 
в моїх обіймах як той кіт». Тим часом вона його обо
жує несамовито. В очах скупої, дріб'язкової, пихатої, 
кумедної жінки той самий індивід може виглядати 
надто дужим — справжнім богом: після всього боги 
є її слабістю. Індивід, це той, якого шанують за його 
свободу, гуманність, мають до нього цю вимогливу 
строгість, яка є сподом справжньої шаноби. Навіть 
якщо жінка колінкує перед своїм чоловіком, це не 
заважає їй похвалятися, що вона «знає, як його окру- 
тити», «скерувати», вона люб'язно хвалить «його ма
ленькі переваги», і при цьому він не втрачає свій 
престиж; саме це є доказом того, що вона не відчуває 
приязні до його особистості, яка проявляє себе в діях. 
Жінка сліпо кидається в ноги вищій сутності, якою 
є ідол: мужність — це свята аура, дана стала цінність, 
яка стверджується всупереч нікчемностям індивіда, 
який її несе; це й не беруть до уваги; навпаки, жінці, 
ревнивій до свого привілею, подобається окрутити 
його і взяти над ним гору.

Неоднозначність почуттів жінки до чоловіка виявля
ється в загальній її поведінці, в ставленні до самої себе 
й до світу. Сферу, якою обмежується її існування, 
визначено чоловічим світом. Та цей світ невідступно 
переслідується таємними силами, іграшкою яких ста
ють самі чоловіки. Якщо жінка об'єднається з цими 
магічними силами, то підкорить у свою чергу і владу. 
Суспільство поневолило Природу, але Природа панує 
над ним. Дух утверджується по той бік життя, але він
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вгасає, якщо життя його більше не підтримує. Жінка 
опирається на цю двозначність, щоб надати більше 
істинності саду, а не місту, недузі, а не думці, пологам, 
а не революції. Вона намагається відновити на землі 
царство Матері, омріяне Башоффеном, щоб знову від
шукати істотне серед неістотного. Та оскільки жінка 
також є екзистентом, що живе трансцендентністю, то 
буде розцінювати сферу, в яку ув'язнена, тільки пере
творюючи її: вона надає їй трансцендентної важливості. 
Чоловік живе в логічному світі, який є продуманою 
реальністю. Жінка бореться з магічною реальністю, 
яка не піддається осмисленню: вона втікає від неї, 
занурюючись у власні думки реального змісту. Замість 
боротися за своє існування, вона шукає на небесах 
чисту ідею своєї долі; замість того, щоб діяти, вона 
підносить в уяві свого боввана; замість того, щоб 
думати, вона мріє. Тому й вийшло, що, маючи такі 
«природні дані», жінка зробилася такою неприродною, 
будучи такою земною, стала такою ефірною. її життя 
минає за миттям каструль, і це — дивовижний роман. 
Васал чоловіка, вона уявляє себе його ідолом. Знева
жена в своїй плоті, вона прославляє Кохання. Прире
чена пізнавати життя лише як штучний випадок, вона 
стає жрицею Ідеалу.

Ця двоїстість позначається на поведінці, де жінка 
використовує своє тіло. Це ноша: катована видом, що 
кровоточить щомісяця, пасивно розмножується. Цей 
тягар не є для неї чистим засобом підкоряти світ, 
а непрозорою наявністю. Ця ноша не закріплюється, як 
самодостатня втіха, а створює собі страждання: жінка 
почувається в небезпеці серед своїх «інтер'єрів». Це 
тіло «істеричне» через тісний зв'язок ендокринних 
секрецій з нервовими й симпатичними системами, які 
керують м'язами і внутрішніми органами. Воно вира
жає зворотні дії, які жінка відмовляється брати на 
себе: в риданнях, корчах, блювотах, воно вислизає від 
неї, зраджує її. Воно є найінтимнішою її істиною, але 
ця істина, яку вона намагається приховати, ганебна. 
А  водночас воно є її незвичайною дивовижею; вона із 
захватом розглядає його в дзеркалі; воно як обіцяне 
щастя, мистецьке творіння, жива статуя. Вона його 
ліпить, прикрашає, оголює. Коли жінка всміхається до 
свого віддзеркалення, то забуває про його плотську 
реальність. У любощах, у материнстві її образ руйну
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ється. Але часто, мріючи про саму себе, їй дивно бути 
водночас і героїнею, і плоттю.

Природа дарує їй симетрично двояке обличчя: вона 
подає бульйон і спонукає до містичних виявів почут
тів. Стаючи домогосподаркою, матір'ю, жінка відмов
ляється од своїх прогулянок у поле й ліс. Вона віддає 
перевагу затишному окультуреному саду з городом. 
Вона приручила квіти й вирощує їх у вазонах, проте 
інколи захоплюється місячним сяйвом і заходом со
нця. На фауну й флору вона дивиться передусім як на 
продукти харчування або прикраси. Тим часом у всьо
му цьому струмують соки, які є життєдайними й 
магічними. Життя — це не лише іманентність і повто
рення: воно також сяє і засліплює. У квітучих преріях 
воно вибухає Красою. Схожа на природу плодючістю 
свого лона, жінка також почувається підхопленою 
подувом вітру, який оживляє її і який є духом. І на
скільки вона залишається невдоволеною, настільки по
чувається юною, незавершеною, необмеженою дівчи
ною. Її душа теж поглинається безконечними шляха
ми, до недосяжних обріїв. Закабалена чоловіком, діть
ми, домашніми клопотами, вона знову відчує п’янке 
захоплення од самотності, незалежності на схилах 
пагорбів. Вона більше не дружина, мати, домогоспо
дарка, а людська істота. Вона споглядає пасивний світ, 
пригадуючи, що є цілковитою свідомістю, затятою 
свободою. Перед таїною води, пориванням вершин 
чоловіча зверхність щезає. Коли жінка перетинає галя
ви, порослі вересом, коли занурює руку в ріку, то 
живе не для іншого, а для себе. Жінка, яка зберегла 
свою незалежність, незважаючи на закріпачення, пал
ко закохується в Природу — свою власну свободу. Для 
декого — це лише привід до вишуканих захоплень; 
і тому вони вагатимуться в сутінках між страхом 
схопити застуду й млістю душі.

Ця подвійна незалежність — плотського й «поетич
ного» світу,— визначає метафізика,— мудрість, до якої 
більш-менш визначено прилучається жінка. Вона на
магається поєднати життя і трансцендентність. Це сві
дчить, що жінка не визнає картезіанства і всіх його 
доктрин. Зате легко приймає натуралізм, аналогічний 
стоїцизму чи неоплатонізму XVI ст. Не дивно, що 
жінки, з Маргариток) Наваррською на чолі, сповідували 
матеріалістичну й духовну філософію водночас. Соці
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ально жінка-маніхеїстка відчуває глибоку потребу в 
онтологічному оптимізмі. Про моральність вчинку не 
слід судити з того, що те чи інше їй чинити забороне
но. Над нею тяжіє даність. Все ж необхідно, щоб ця 
даність була Добром, але Добро, якщо його визначати 
як Спіноза — через розум, або як Лейбніц — через 
розрахунок, не торкнеться її. їй потрібне Добро, яке 
буде живою Гармонією і всередині якого вона знайде 
своє місце через єдину дію — життя. Поняття 
гармонії — одне з ключових жіночого світу: жінка 
довершена в стані спокою, безпосереднє виправдання 
кожної окремої частинки, починаючи з цілого, і її 
пасивна участь у підсумку. В гармонійному світі жін
ка досягає того, що чоловік знайде в дії: вона зливаєть
ся зі світом, вона спокушена ним, вона сприяє тріумфу 
Добра. У хвилини одкровення жінки примиряються 
з реальністю, знаходячи спокій у собі: це ті осяйні 
хвилини щастя, які в «Пані Далловей» В. Вульф, у 
«Прогулянці з ліхтарем» К. Мансфільд даруються 
героїням як найвища нагорода. Радість, яка є вільним 
пориванням душі, стримується чоловіком; жінка спіз
нає почуття щирої усмішки *. Зрозуміло, що проста 
атеракція може постати в її очах вищою цінністю, 
тому що вона живе нормально в напрузі відмови, 
взаємних докорів, протесту. Хоч би як дорікали у 
відчутті насолоди од чудовного пополудня або лагід
ного вечора. Але це омана — шукати тут справжнє 
визначення захованої душі світу. Краси нема ;  світ 
не гармонійний і жоден індивід тут не має необхідного 
місця.

Є виправдання, вище відшкодування, що в суспіль
стві постійно пов'язувалося з визволенням жінки: релі
гія. Релігія потрібна і жінкам, і народу з тих же самих 
мотивів: коли засуджують стать, клас за іманентність,

1 Багато разів я цитувала рядки з Мабель Додге, де уривок із 
точки зору глобальності світу не до кінця зрозумілий і виразно 
навіяний. «Був тихий осінній день, весь у позолоті й пурпурі. 
Фрієда і я сортували фрукти, сидячи на землі, кошики з червоно
бокими яблуками стояли довкола нас. Ми на мить зупинилися. 
Сонце й плодюча земля нас зігрівали й сповнювали запахами, 
яблука були живим знаменням достатку, миру й багатства, як 
фруктові сади. Якоїсь миті ми злилися в цьому почутті, що робить 
інколи жінок прекрасними, дає змогу обходитися своїми власними 
засобами... Це почуття виникало з нашого міцного й щасливого 
здоров'я».
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то необхідно народові підносити марево трансцендент
ності. Чоловік, посилаючись на Божі заповіді, оголо
шує себе вершителем законів, які сам же й вигадує: 
і головно, тільки тому, що він вдосконалює на жінці 
найвищу владу, він є значний, оскільки це йому даро
вано через верховну істоту. Серед інших вірувань, 
скажімо, в іудеїв, магометан, християн, чоловік є 
хазяїном силою закону Божого: страх перед Богом 
заглушив у ній будь-яке прагнення до бунту. Можна 
розраховувати на її легковірність. Пошана й вір
ність — це ті почуття, які керують поведінкою жінки 
в чоловічому світі. Бог на небі для неї не ближчий і не 
зрозуміліший, ніж якийсь міністр або таємниця 
електроенергії. Особливо ж охоче жінка вдається до 
релігії тому, що та задовольняє її душевну потребу. 
В сучасному світі, який передбачає— навіть для жін
ки — свободу, релігія видається набагато меншим за
собом примусу, ніж засобом містифікації. Від жінки 
вже не вимагають згодитися в ім'я Бога на свою 
залежність, щоб уявляти себе, завдяки йому, рівнею 
верховному чоловікові. Знищується навіть спокуса 
бунту, претендуючи перевершити несправедливість. 
Жінка більше не позбавлена своєї трансцендентності, 
оскільки призначає Богові свою іманентність. Це тіль
ки на небі вимірюють заслуги душ, а не після їхніх 
земних звершень. За словами Достоєвського, тут, на 
землі, одні лише справи: чистити ваксою черевики чи 
будувати міст — це та сама марнотність. По той бік 
соціальних дискримінацій рівність обох статей понево
лено. Ось чому дівчинка або дівчина-підліток впада
ють у побожність з більшою завзятістю, ніж їхні 
брати. Погляд Бога, який трансцендує свою трансцен
дентність, принижує хлопчика: під такою сильною 
опікою він назавжди залишиться дитям — це докорін- 
ніша кастрація, ніж та, коли він відчув загрозу від 
існування свого батька. Тим часом приречена на «вічне 
дитинство» дівчина знаходить порятунок у цьому по
гляді, який перетворює її в сестру ангелів; такий стан 
скасовує привілей пеніса. Щира віра допомагає дівчин
ці уникнути будь-якого комплексу неповноцінності: 
вона й не чоловік, і не жінка, а Боже створіння. Ось 
чому серед них так багато великих святих з цілком 
чоловічою рішучістю: свята Бріжітта, свята Катрін із 
Сьєнни зухвало претендували на управління світом;
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вони не визнавали жодного чоловічого авторитету. 
Катрін керувала набагато суворіше від своїх начальни
ків; Жанна д'Арк, свята Тереза торували свій шлях 
з такою затятістю, що жоден чоловік не перевер
шив би їх. Церква піклується, щоб Бог не дозволяв 
жінкам позбутися чоловічої опіки. Вона знову вручає 
чоловікам цю грізну зброю: відмову од відпускання 
гріхів, відлучення од церкви. Залишившись вірною 
своїм переконанням, Жанна д'Арк була спалена. Про
те, підкорена Божою волею закону чоловіків, жінка 
знаходить у ньому надійний захист проти них. Чолові
ча логіка відкидає будь-які таїнства. Чоловіча пиха
тість стає гріхом, їхня метушня не тільки безглузда, 
а й злочинна: навіщо ліпити наново світ, створений 
самим Богом? Пасивність, якій жінка віддалася, освя
чена. Перебираючи низку чоток у своєму домашньому 
закутку, вона набагато ближче до неба* ніж її чоловік, 
який квапиться на політичні мітинги. Не потрібно 
нічого р о б и т и ,  щоб урятувати свою душу, до
статньо лише ж и т и  в послусі. Синтез життя й ду
ху — довершений: мати родить тільки плоть, а душу 
віддає Богові; ця творчість набагато вища, ніж вченого, 
який розгадує нікчемні таємниці атома. За співучастю 
Отця небесного жінка на повний голос може вимагати 
уславлення своєї жіночності.

Не тільки Бог поліпшує таким чином жіночу стать 
головно в її гідності. Кожна жінка знайде в небесній 
порожнечі тверде опертя. Оскільки вона просто люди
на, то не має великої ваги; та як тільки вона чинить 
в ім'я духу Божого, її бажання набирають святості. 
Пані Гюїйон каже, що вона дізналася з приводу хворо
би в одної віруючої, «це те, що Словом повелівали 
і корилися через те саме Слово». В такий спосіб вірую
ча маскує за смиренною покірливістю свій вплив. 
Виховуючи дітей, управляючи монастирем, організову
ючи якусь справу, вона є тільки покірним знаряддям 
у руках Всевишнього; не можна не коритися, не обра
жаючи Бога. Звичайно, чоловіки більше того не гребу
ють цим опертям, але це майже несерйозно, коли вони 
зустрічаються віч-на-віч із собі подібними, які можуть 
так само його вимагати: конфлікт узгоджується, щоб 
завершити на людській площині. Жінка посилається на 
Божу волю, щоб довести свій абсолютний вплив в очах 
тих, які їй уже природно підкорені, щоб довести свою
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невинність у власних очах. Якщо це співробітництво їй 
таке необхідне, то це тому, що вона надто заклопотана 
стосунками із самою собою — навіть якщо ці стосунки 
цікавлять інших. Саме тільки в цих ваганнях, цілком 
внутрішніх, небесна тиша може набувати сили закону. 
Насправді жінка використовує релігію як привід, аби 
вдовольнити свої бажання. Фригідна жінка, мазохіст- 
ка, садцстка освячується, зрікаючись плоті, розігрую
чи із себе жертву, заглушаючи довкола себе будь-яке 
живе поривання. Спотворюючи себе, зрікаючись себе, 
вона здобуває певне становище в ієрархії вибраних. 
Якщо жінка мучить чоловіка й дітей, позбавляючи їх 
усіх земних благ, то вона тим самим готує їм місце 
в раю. Маргаріт де Кортон, як розповідають її побожні 
біографи, «щоб змусити дитину поплатитися за гріх», 
карала її голодом: вона давала їсти дитині тільки після 
того, як нагодує всіх перехожих злидарів. Ненависть 
дитини ке є бажана, її бачили такою часто: велике 
щастя мати змогу дозволяти собі доброчесну лють. Із 
свого боку жінка, мораль якої не така сувора, легко 
доходить згоди з Богом. Упевненість у тому, що завтра 
їй відпустять всі гріхи й вона знову стане чистою, 
допомагає набожній жінці долати докори сумління. 
Якщо вона вдалася до аскетизму або хтивості, гордості 
або впокорення, турбота, яку вона має від свого поря
тунку, спонукає її віддатися тій утісі, котрій вона 
віддає перевагу між усіма іншими — тобто зайнятися 
собою. Вона вслухається до порухів свого серця, судо
рожно вичікує їх у своїй плоті, виправдана присутніс
тю в собі милості, як та жінка, котра вагітна плодом. 
Вона не тільки розглядає себе з ніжною пильністю, 
розповідаючи про себе духівникові. За минулих часів 
вона могла відчувати- насолоду п'янкого захоплення 
від публічної сповіді. Розповідають, що Маргаріт де 
Кортон, щ о б  п о к а р а т и  с е б е  за н а д м і р н у  
пиху ,  піднімалася на терасу свого будинку й почина
ла волати, мов породілля: «Просніться, жителі Корто- 
на, просніться і вийдіть зі свічами й ліхтарями, щоб 
почути грішницю!» Вона перераховувала всі свої гріхи, 
звіряючись у своєму горі зіркам. Через публічне упо
корення вона вдовольняла свій ексгібіціонізм, харак
терний для багатьох самозакоханих жінок. Релігія до
зволяє жінці самозамилування. Вона дає їй провідни
ка, батька, коханця — охоронні божества, в котрих
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жінка відчуває ностальгійну потребу. Вона мріє, за
повнює порожні години. Жінка приймає такий устрій 
світу, який є, виправдовує покірність, плекаючи надію 
на краще майбутнє на безстатевому небі. Ось чому 
жінка ще й досі є могутнім козирем у руках церкви, 
ось чому церква так вороже ставиться до будь-якої 
спроби полегшити її долю. Релігія потрібна жінкам, 
«справжні жінки» потрібні церкві, щоб увічнити ре
лігію.

Очевидно, що риси характеру жінки, її переконання, 
цінності, мудрість, мораль, смаки, манера поведінки 
пояснюються її становищем. їй відмовлено в трансцен
дентності, й тому їй заказано нормальний підхід до 
найвищих людських вчинків: героїзм, обурення, бай
дужість, винахід, творчість; проте навіть у чоловіків 
вони не є такі загальні. Трапляється багато чоловіків, 
котрі, як і жінка, приречені на роль посередника, а не 
головної діючої особи. Робітник позбувається такого 
становища, вдаючись до тих чи інших революційних 
дій, але чоловіки «середнього» класу почуваються 
в цій ролі досить невимушено. Присвятивши себе, як 
жінка, щоденному повторенню одних і тих самих 
операцій, відчужені в готові цінності, шанобливі до 
думки, дбаючи тільки про комфорт, службовець, ко
мерсант, бюрократ не виявляють у своїх товариствах 
жодної вищості. Готуючи страву, перучи білизну, за
клопотана домашнім господарством, виховуючи дітей, 
жінка протестує з більшою ініціативою й незалежніс
тю, ніж чоловік, зашорений правилами. Він мусить 
з дня у день підкорятися начальству, носити пристіб
ний комірець і домагатися певного соціального стано
вища. Жінка може тинятися в пеньюарі своїм помеш
канням, співати, пліткувати зі своїми сусідками, вона 
може чинити на власний розсуд, вдаватися до дрібних 
афер, шукати ефективних шляхів для розв'язання тих 
чи інших проблем. Вона набагато менше, ніж чоловік, 
залежить від середовища й зовнішнього вигляду. Бю
рократичний світ, як писав Кафка, світ ритуалів, без
глуздих манер, вчинків без мети, є головно чоловічий. 
Жінка більше прив'язана до реальності. Коли чоловік 
виписує колонку цифр або обертає на монети банки 
сардин, він закоханий лише в абстракцію. Сита дитина 
в колисці, чиста білизна, печеня — все це є речі відчут
ніші. І саме тому, що в конкретному домаганні цих
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цілей вона відчуває їхню реальність — і співвідносно 
свою власну реальність,— вряди-годи трапляється, Що 
вона не відчужується в них: тоді вона залишається 
вільною. Справи чоловіка є водночас і як задуми, і як 
втечі: через свою кар'єру, через свою поважну особу 
він втрачає апетит, хоче поводитися статечно й серйоз
но. Заперечуючи логіку й чоловічу мораль, жінка не 
потрапляє в таку пастку: саме це Стендаль так сильно 
любив у ній. У своїй гордовитості вона уникає дво
значності свого становища, не ховається за машкарою 
людської гідності, сміливіше ділиться своїми непокір
ними думками, безпосередніша в своїх мимовільних 
порухах душі. Ось чому розмовляти з жінкою не так 
нудно, як з її чоловіком, коли тільки вона говорить від 
власного імені, а не як вірна половина свого пана. Він 
викладає ідеї, сказані загалом, одне слово — слова, 
формули, котрі раз по раз подибуються на шпальтах 
журналів або в суто фахових працях. Жінка ділиться 
хоч і обмеженим, але конкретним досвідом. Славнозві
сна «жіноча чулість» трохи міфічна й кумедна. Але 
факт лишається фактом: жінка уважніша, ніж чоловік, 
до самої себе й до світу. Сексуально вона живе в 
суворому чоловічому оточенні: як відшкодування, її 
наділено смаком до «гарних речей», вона може по
роджувати манірність від манірності, але також і ви
тонченість. Оскільки її володіння обмежені, цілі, яких 
вона досягає, здаються дорогоцінними: не ховаючи їх 
ні В' загальні ідеї, ні в плани, вона в них відкриває 
багатства. Її бажання втечі виражається через її від
чуття свята: вона зачаровується подарованим букетом 
квітів, пирогом, добре накритим столом, їй подобаєть
ся перетворювати порожнечу свого дозвілля на вели
кодушну пожертву. Закохана у веселощі, пісні, при
краси, гарні дрібнички, вона готова також сприйняти 
все те, що вирує життям довкола неї; як, наприклад, 
вуличну виставу просто неба. Запрошення, гостини 
відкривають перед нею нові обрії. Чоловік зазвичай 
відмовляється брати участь у цих розвагах. Коли він 
заходить у дім, радісні голоси вмовкають, жінки при
бирають знудьгованого вигляду — саме такого, якого 
він чекає від них. З глибини самотності, розлуки жінка 
похоплює відчуття химерності свого життя: минуле, 
смерть, плин часу — тут вона має досвід глибший, ніж 
чоловік. Жінка віддається пригодам свого серця, тіла,
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духу, оскільки знає, що живе на землі лише раз. 
Внаслідок своєї пасивності вона підкоряється реаль
ності, яка її затоплює палкішим, зворушливішим чи
ном, ніж поглинутий честолюбством чи справою інди
від. Вона має час, аби занурюватися в свої почуття 
й діставати від них насолоду, вивчати свої враження 
й дошукуватися в них якогось сенсу. Коли уява жінки 
не губиться у марнотних мріях, вона викликає симпа
тію. Вона намагається зрозуміти іншого через свою 
своєрідність і відтворювати його в ній. Щодо свого 
чоловіка, коханця, то жінка спроможна до справжньо
го ототожнення з ним: вона робить своїми його заду
ми, турботи таким чином, що він сам не зміг би 
зробити саме так. Всю тужливу увагу узгоджує з 
цілим світом, він їй здається загадкою: кожна істота, 
кожен предмет може їй щось відповісти, й вона жадіб
но запитує. Коли жінка старіє, її ошукане чекання 
обертається в іронію й часто в смакуючий цинізм. Вона 
відкидає чоловічі містифікації й бачить зворотню сто
рону величної будівлі, зведеної чоловіками — випад
ковість, безглуздість, невмотивованість. Залежність 
жінки не допускає байдужості, але вона інколи вдаєть
ся до самопожертви, яка наділяє її справжньою 
шляхетністю. Тоді вона забуває про себе, турбуючись 
лише про чоловіка, коханця, дитину й стає цілковитою 
жертвою, дарунком. Погано пристосована до чоловічої 
спільноти, жінка часто змушена чинити на свій страх* 
і ризик. У цьому разі вона менше вдається до готових 
рецептів, кліше; якщо вона є охочою, то неспокій у ній 
ближчий до достовірності, ніж велика впевненість її 
чоловіка.

Проте вона матиме на чоловіка ці виключні права 
тільки за умови, що відкине містифікації, які він їй 
пропонує. У вищих класах жінки робляться палкими 
спільницями своїх хазяїв, тому що вони користуються 
прибутками, якими їх забезпечують чоловіки. Відомо, 
що заможні жінки, аристократки завжди захищають 
свої класові інтереси з більшою затятістю, ніж їхні 
чоловіки: вони не вагаються, коли доводиться жертву
вати ради них своєю незалежністю людської істоти. 
Вони притлумлюють у собі всяку думку, всяке критич
не міркування, будь-яке мимовільне зусилля. Вони 
повторюють, мовби папуги, загальноприйняті думки, 
зливаються з ідеалом, і чоловічий кодекс викликає
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в них повагу. В їхньому серці, навіть на їхньому 
обличчі немає й сліду щирості. Домогосподарка знахо
дить незалежність у своїй роботі, в клопотах з дітьми: 
тут вона черпає досвід, хоча й обмежений, зате кон
кретний: та, яка «змушує служити», не має жодного 
впливу на світ; вона живе в мрії, абстракції, в порож
нечі. Вона не розуміє значення ідей, які проголошує; 
слова, які вона викладає, втратили в її вустах весь свій 
сенс. Фінансист, промисловець, інколи навіть генерал, 
долають якісь труднощі, переймаються якимись турбо
тами, врешті-решт ризикують. Вони купують свої 
привілеї завдяки несправедливій угоді, але принаймні 
платять своїм робітникам. їхні жінки в обмін на все, 
що вони отримують, не дають нічого, не роблять ні
чого; і ще більш сліпо вірять у свої непорушні права, 
їхня марнотна зухвалість, цілковита незалежність, за
тяте неуцтво роблять із них найнепотрібніших, найнік- 
чемніших, що коли-небудь породжував людський рід.

Безглуздо також говорити про «жінку» взагалі, як 
про вічну «людину». І зрозуміло, чому всі порівняння, 
коли намагаються вияснити, чи вища жінка від чолові
ка, чи нижча, чи рівна йому, є марними: їхнє станови
ще є зовсім різне. Якщо порівняти ці становища, то 
очевидно, що становище чоловіка є, безумовно, краще, 
інакше кажучи, він має значно більше конкретних 
можливостей демонструвати в світі свою свободу. 
З цього неодмінно випливає, що чоловічі досягнення 
незмірно більші, ніж у жінок, адже жінці майже 
заборонено щось р о б и т и .  Тим часом порівнювати 
досвід правокорисгування, що в межах чоловіка і 
жінки робить їхню свободу, є апріорі безглуздим на
маганням, бо саме чоловіки користуються ним вільно. 
Під усілякими формами пастки, лицемірства, серйозні 
містифікації цідстерігають і одних, і других. Почуття 
свободи закладено в кожному. Тільки тому, що вона 
залишається абстрактною й порожньою жінкою, вона 
може достовірно реалізуватися лише в бунті, й це 
єдиний відкритий шлях саме для тих, хто не має 
жодної можливості творити. їм треба вийти за рамки 
свого становища й шукати шляхів до майбутнього. 
Покірливість — це тільки капітуляція і втеча; жінка не 
має жодного іншого виходу, як працювати на свою 
свободу.

Ця свобода може бути тільки колективною й тому
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передусім вимагає, щоб завершилася економічна ево
люція жіночого становища. Тим часом були і є безліч 
жінок, котрі намагаються самотужки знайти свій шлях 
до порятунку. Вони прагнуть виправдати своє існуван
ня всередині власної іманентності, інакше кажучи, 
реалізувати трансцендентність в іманентності. Це ос
таннє зусилля — інколи кумедне, часто піднесене — 
ув'язненої жінки, яка намагається перетворити свою 
в'язницю в небо слави, свою покірливість — у найвищу 
свободу, яку ми подибуємо в нарциски, коханки, чак
лунки.



Друга частина 

ВИПРАВДАННЯ

Перший розділ 

НАРЦИСКА

Інколи твердять, що в основі поводження всякої 
жінки 1 лежить нарцисизм, але, надто розгортаючи це 
почуття, його руйнують, як Ларошфуко свого часу 
зруйнував її егоїзм. Насправді ж нарцисизм є процес 
відчуження більш визначений: «я» поставлено як абсо
лютна мета і суб'єкт втікає в нього. Для жінки харак
терні інші типи поведінки, як, скажімо, автентичний 
або неавтентичний: деяких з них ми вже торкалися. 
Але насправді обставини спонукають жінку в більшій 
мірі, ніж чоловіка, повернутися до себе й присвятити 
себе коханню.

Будь-яке кохання вимагає подвійності суб'єкта й 
об'єкта. Жінка йде до нарцисизму двома шляхами, що 
сходяться, проте, в одній точці. Як суб'єкт вона почу
вається ошуканою. Дівчинкою її було позбавлено 
a l t e r  ego,  яким для хлопчика є пеніс. І пізніше її 
агресивна сексуальність залишилася невдоволеною. 
І, що найважливіше,— чоловічі сфери діяльності їй 
заказані. Вона чимось клопочеться, але не р о б и т ь  
нічого. Виконуючи обов'язки дружини, матері, домо
господарки, вона не реалізовується як особистість. 
Суть чоловіка проявляється в будівлях, що він зводить, 
в деревах, котрі корчує, у хворих, яких лікує. Не 
маючи змоги здійснитися в задумах і цілях, жінка 
намагатиметься збутися в іманентності своєї особи. 
Перефразовуючи слова Сьєйєс, Марія Башкирцева пи
сала: «Хто я? Ніщо. Ким я хочу бути? Усім». Це, власне, 
тому, що жінка є нічим, як і більшість жінок, котрі 
вперто обмежують свої інтереси у своєму єдиному 
«я», що вони його перебільшують, змішуючи його 
з Цілим. «Я — героїня в собі»,— казала Марія Башкир-

1 Порівняйте Гелену Дейч «Psychology of Women».
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цева. Чоловік, котрий діє, неодмінно порівнює самого 
себе. Бездіяльна, розлучена, жінка не може ні знайти 
своє місце, ні глянути на себе збоку; вона себе обожує, 
оскільки жоден інший значний об'єкт їй не доступний.

Якщо жінка може таким чином з а п р о п о н у в а 
ти с е б е  своїм власним бажанням, то саме після 
років дитинства вона проявляється як об'єкт. Вихован
ня спонукало жінку цілком відчужитися в своє тіло, 
статева зрілість відкрила їй це тіло, як пасивне й 
бажане: до нього, атласного чи оксамитного, вона 
може торкнутися рукою і споглядати закоханим погля
дом. Дістаючи втіху на самоті, жінка роздвоюється на 
чоловічий суб'єкт і жіночий об'єкт. Дальб'єз 1 вивчив 
випадок з Ірен, яка так зверталася до себе: «Я зараз 
себе покохаю», або ще палкіше: «Я зараз оволодію 
собою», або «Я зараз себе заплідню». Марія Башкир- 
цева також є водночас суб'єктом і об'єктом. Вона 
пише: «Однак шкода, що ніхто не бачить цих рук 
і цього стану, всю оцю свіжість і всю оцю молодість».

Насправді не можна бути д л я  с е б е  позитивно 
іншим і усвідомити себе як об'єкт. Саме у ляльці 
матеріалізується дитяча мрія: вона пізнає себе в ній 
конкретніше, ніж у власному тілі, тому що відокрем
лена одна від другої. Цю потребу бути другим, щоб 
встановити між собою і собою чулий діалог, пані де 
Ноай виразила, між іншим, у «Книзі мого життя».

«Я любила ляльки, я їх бавила, втішала своєю влас- 
ною присутністю; я не могла заснути під теплою 
ковдрою, щоб і їх не прикрити сукном і пухом... 
Я мріяла по-справжньому відчути чисту самотність 
роздвоєння. Потребу бути непохитною, цілою, двічі 
самою собою я пожадливо відчула ще з раннього 
дитинства... Ох! Як я бажала в ті трагічні миті, коли 
моя ніжна мрійливість була іграшкою образливих сліз, 
мати пруч себе іншу маленьку Анну, яка обніме мене 
за шию, втішить і зрозуміє... Упродовж всього життя 
я ношу її в своєму серці і не розлучаюся з нею: вона 
мене не втішала, як я сподівалася, а надавала відваги».

Дівчинка вкладає спати своїх ляльок. Але протягом

1 «Психоаналіз». У  роки свого дитинства Ірен любила пісяти, як 
хлопчики; вона часто бачила себе в сні русалкою, що підтверджує 
Гавлок Елліс,—  це зв'язок між нарцисизмом і тим, що він називає 
«русалізм», інакше кажучи, певна сечова еротика.
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усього свого життя жінка докладатиме чималих зу
силь, розлучаючись і з'єднуючись завдяки магії дзер
кала. Ранк помітив зв'язок між дзеркалом і копією 
в міфах і снах. Особливо у випадках із жінкою, коли 
віддзеркалення уподібнюється «я». Чоловіча краса є 
показником трансцендентності, як у жінки пасивність 
є показником іманентності: досить однієї миті, щоб 
зупинити погляд, який може потрапити в нерухому 
пастку цинкової амальгами дзеркала. Чоловік, який 
почувається й бажає собі активності, суб'єктивності, 
не пізнає себе в заціпенілому образі. Жінка майже не 
має до нього потягу, тому що тіло чоловіка не видаєть
ся їй бажаним об'єктом. Тим часом як сама вона, 
роблячи із себе об'єкт, думає справді д и в и т и 
ся на с е б е в  дзеркало: пасивне й дане, відбиття 
є, як і вона сама,— річчю. А оскільки вона жадає 
жіночого тіла, своєї плоті, то оживляє своїм захоплен
ням, своїм бажанням бездіяльні чесноти, які вбачає 
в собі. Пані де Ноай, яка пізнала саму себе, звіряється нам:

«Я майже не пишалася дарунками духу, такими 
могутніми в мені, і навіть не піддавала сумніву, що 
відбитий дзеркалом образ раз по раз зирив на себе.,. 
Лише фізична втіха цілковито вдовольняє душу».

Слова «фізична втіха» надто невиразні й не відобра
жають суті. Те, що вдовольняє душу, є водночас як 
дух, який проявляє себе, підтверджуючи, що спогляду- 
ване обличчя є тут, тепер, дане і безперечне. Все 
майбутнє зосередилося на цьому шматочку світла, 
рамка якого творить всесвіт. Поза цими вузькими 
межами — лише безнадійний хаос. Світ, зменшений до 
шматочка скла, в якому сяє образ: Єдиний. Кожна 
жінка, поринувши в своє віддзеркалення, панує над 
простором і часом, над чоловіками, над долею, славою, 
любощами. Марія Башкирцева була такою захмелілою 
від власної краси, що захотіла увіковічнити її у марму
рі, щоб стати безсмертною.

«Повертаючись додому, я роздягалася догола й за
вмирала, вражена красою свого тіла, ніби ніколи його 
й не бачила. Треба зробити із себе статую, але як? Без 
одруження це майже неможливо. А це треба конче 
зробити, інакше буду лише спотворена, зіпсована... 
Треба виходити заміж тільки задля того, щоб зробити 
з себе статую». Сесіль Сорель, яка готується до любов
ного побачення, змальовує сама себе так:
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«Я перед дзеркалом. Я хочу бути найкрасивішою. 
Я б'юся зі своєю гривою левиці. З-під мого гребінця 
сипляться іскри. Моє обличчя — ніби сонце посеред 
здибленого волосся, що сяє золотавим промінням».

Пригадується також одна молода жінка, яку я зу
стріла вранці в умивальній кімнаті якогось кафе. Вона 
тримала в руці троянду й виглядала мовби сп'янілою. 
Вона майже припадала губами до люстра, ніби хотіла 
випити свій образ, і бурмотіла всміхаючись: «Чарівна, 
яка я чарівна!» Жриця й ідол водночас, нарциска витає 
в позахмарних високостях, осяяна німбом слави в 
осерді вічностігй дивиться звідтам на створіння, котрі 
колінкують перед нею, обожують її: вона має себе за 
Бога, коли споглядає своє відображення в дзеркалі. 
«Я кохаю себе, я Бог!» — казала пані Маєровська. Ста
ти Богом — це реалізувати неможливий синтез у собі 
самій і для себе самої: хвилини, коли індивід уявляє, 
що він досяг омріяного успіху, сповнені радістю, зво
рушливістю, повнотою щастя. Одного дня дев'ятнадця
тирічний Руссель відчув довкола своєї голови ауру 
слави: він від цього більше не видужав. Дівчина, яка 
похопила в глибині дзеркала красу, бажання, кохання, 
щастя, знову набуває властивих їй рис — пожвавле
них, як вона гадала, завдяки своїй власній свідомос
ті,— намагатиметься впродовж усього свого життя 
черпати обіцянки цього яскравого одкровення. «Саме 
тебе я кохаю»,— признається одного разу Марія Баш- 
кирцева своєму віддзеркаленню. Іншого разу вона 
пише: «Я себе так люблю, віддаюся собі з такою 
радістю, що під час обіду почувалася просто божевіль
ною». Навіть якщо жінка і не надто вразлива, вона 
бачить на своєму обличчі відбиття рідкісного багатст
ва своєї душі, й цього достатньо, аби вона сп'яніла. 
В романі пані Крюденер зображає подібну жінку в 
образі Валері таким чином:

«У  ній було щось незвичайне, чого я ще не бачила 
в жодній жінці. Можна мати стільки ж чарівності, ще 
більше краси — однак не наблизитися до неї. Нею, 
можливо, й не замилуєшся, але вона має щось ідеальне 
й чарівне, що не залишає байдужим. Побачивши її, 
казали — така тендітна, така струнка, як думка...»

Тож не слід дивуватися, що навіть не наділені спад
ковою вродою можуть інколи відчути захват від спо
глядання себе в дзеркалі: вони зворушені самим фак
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том того, що є плоттю. Як і чоловіків, їх вражає чиста 
шляхетність юної жіночої плоті. А  оскільки дівчат 
розглядають як особливий суб'єкт, з якимось лукав
ством, то вони наділяють чарівною своєрідністю свої 
специфічні властивості. Вони віднаходять у своєму 
обличчі або в своєму тілі якусь привабливу, рідкісну, 
збудливу рису і вважатимуть себе гожими тільки 
тому, що почуваються жінками.

А втім, дзеркало, хоч і найпоширеніший, проте не 
єдиний засіб роздвоєння. Вдаючись до внутрішнього 
діалогу, кожен може спробувати створити собі двійни
ка. Нудьгуючи на самоті більшу частину дня, жінка 
має досить вільного часу, аби вимріяти своє друге 
обличчя. Юна дівчина мріє про майбутнє. Обмежена 
теперішнім невизначеним часом, вона вигадує про себе 
всілякі історії, підправляє їх, намагаючись надати есте
тичного лоску, перетворюючи задовго до смерті своє 
можливе життя в долю.

Між іншим, дуже багато жінок надто прив'язані до 
спогадів про своє дитинство. Жіноча література — це, 
по суті, релігія. В чоловічих автобіографіях дитинство 
посідає загалом лише другорядне місце. Жінки, навпа
ки, обмежуються часто розповіддю про свої дитячі 
роки, котрі є особливим матеріалом їхніх романів та 
оповідань. Жінка, яка розповідає про себе подрузі, 
коханцеві, майже всі історії починає такими словами: 
«Коли я була дівчинкою...» Вони носять у собі постій
ну ностальгію за цими роками, коли відчували на своїй 
голові добру й велику руку батька, насолоджуючись 
радощами незалежності. Захищені й виправдані дорос
лими, вони були автономними індивідами, перед кот
рими відкривалося вільне майбутнє. Тим часом нині 
вони недостатньо захищені шлюбом і коханням і стали 
служницями або об'єктами, заточеними в сьогоденні. 
Жінки панували над світом, день при дні підкоряючи 
його: і ось тепер вони відділені од світу, приречені на 
іманентність і вторинність. Вони почуваються занедба
ними. Але найбільше вони страждають від того, що 
в більшості випадків змушені залишатися тільки дру
жиною, матір’ю, домогосподаркою, жінкою серед мі
льйонів інших таких як вона. Кожна дитина, навпаки, 
перемогла своє життя особливим чином: вона не знає 
аналогій, існуючи між власним пізнанням світу і 
своїми друзями. Завдяки своїм батькам, учителям,
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друзям вона втвердилася в своїй особистості, вважає 
себе незрівнянною, єдиною у своєму роді, якій напро
рочені унікальні можливості. Жінка в спогадах знову 
повертається до тієї дівчинки, якою вона колись була, 
але потім, відрікшись од свободи, потреб, панівного 
становища, зрадила і її. Жінка, якою вона стала, шко
дує за тією людською істотою, якою була, і намагаєть
ся знову ввійти в той образ, оживити його. «Маленьке 
дівча»,— ці слова її розчулюють, але ще більше ось ці: 
«Дивовижне мале дівча», які знову повертають втраче
ну самобутність.

Жінка не обмежується своїм захопленням цього 
такого рідкісного дитинства: вона намагається оживи
ти його в собі. Вона знову й знову пересвідчується, що 
її смаки, думки, почуття зберегли незвичайну свіжість. 
Загнана в кут, волаючи до порожнечі, бавлячись на
мистом або покручуючи каблучку, вона бурмоче: «Це 
дивовижно... я, така як є... Змалюйте: вода мене заво
рожує... Ох, я в захопленні від поля!» Кожна перевага 
здавалася ексцентричною, всяка думка — викликом 
світу. Дороті Паркер змалювала з життя цю таку 
загальновідому рису. Ось як вона описує пані Велтон:

«Вона любила думати про себе як про жінку, яка не 
могла відчувати себе щасливою, якщо не була оточена 
розпуклими квітами... Вона легко звірялася, як любила 
квіти, майже вибачливим тоном, так ніби просила 
своїх слухачів не судити її надто суворо. Вона, здавало
ся, чекала, що її співрозмовник, упавши навзнак, вра
жено кричатиме: «Неправда! До чого ми дійдемо!?» 
Час од часу вона сповідалася в інших дрібних гріхах, 
завжди трохи нерішуче, оскільки в своїй вишуканості 
відчувала огиду до повної відвертості; жінка розпові
дала, як вона любить колір, поле, розваги, справжні 
красиві речі з барвистих тканин, гарно пошитий одяг, 
сонце. Але частіше вона говорила про свою любов до 
квітів. І їй здавалося, що це різнить її від звичайних 
смертних».

Жінка охоче шукає підтвердження, аналізуючи свої 
вчинки. Вона добирає колір: «Я зелена —  це моя бар
ва». Вона має улюблені квіти, парфуми, музику, забо
бони, пристрасті, до яких ставиться із шанобою. А  він 
не має потреби, щоб вона була красивою й виражала 
свою особу через свої туалети і свій інтер'єр. Роль, 
в яку вона безоглядно входить, має більш чи менш
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тісний зв’язок з її самобутністю, розумовими здібнос
тями, відданістю й глибиною відчуження. Деякі жінки 
тільки змішують свої риси, які стають ще розрізненіші 
й заплутаніші. Інші творять якийсь певний образ, який 
вони постійно грають: жінка не проводить межі між 
грою й правдою. Життя цієї героїні перетворюється на 
сумний або веселий роман, але завжди трохи незви
чайний. Інколи це роман, який уже кимось був написа
ний. Скільки юних дівчат пізнали себе в Жюді з 
«Праху»! Мені пригадується літня пані, дуже бридка, 
яка мала звичку казати: «Читайте «Лілею в долині» — 
це моя історія»; дитиною я дивилася із заціпенінням 
на цю зів'ялу лілею. Інші ще невиразніше бурмотіли: 
«Моє життя — це цілковитий роман». їхнє чоло зав
жди позначене зіркою — осяйливою або тьмяною. «Та
кі речі трапляються тільки зі мною»,— кажуть вони. 
Невдача наступає їм на п’яти чи посміхається щастя, 
але в кожному разі в них є доля. Сесіль Соваж 
з наївністю, з якою вона не розлучається впродовж 
усіх своїх «Спогадів», пише: «Саме таким чином я 
входила в світ. Мої перші друзі звалися — геніальніс
тю й красою». І в «Книзі мого життя», яка є незвичай
ним монументом нарциски, пані де Ноай пише: 

«Одного дня гувернантки зникли: їхнє місце зайняла 
доля. Доля образила її в такій мірі, в якій вона схвалю
вала її, істоту могутню й немічну, вона підтримувала її 
поверх корабельних катастроф, де з’являлася, як во
йовнича Офелія, рятуючи свої квіти, голос якої постій
но лунав. Вона вимагала в неї надіятися, що її остання 
обіцянка була по-справжньому точна: греки викорис
товують смерть».

Варто ще процитувати, як літературний приклад 
нарцисизму, такий уривок:

«Міцною маленькою дівчинкою, якою я була, з ніж
ними округлими формами й рум’яними щоками, я 
набула фізичної властивості тендітнішої, туманнішої, 
яка зробила з мене зворушливу дівчину всупереч дже
рела життя, яке може зробити з мого бажання, з мого 
голоду, з моїх коротких і таємничих смертей таке саме 
диво, як гора Мойсея. Я не звеличуватиму свою відва
гу, оскільки матиму на неї право. Я її прирівняю 
у відносність зі своїми силами, зі своїми можливостя
ми. Я її зможу описати, як кажуть: «Я маю зелені очі, 
чорне волосся, руки, маленькі й дужі...»
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І ще такі рядки:
«Сьогодні він мені дав зрозуміти, що, підтримувана 

душею і її силами гармонії, я прожила в звукові свого 
голосу...»

Коли жінка обділена вродою, блиском, щастям, вона 
обирає роль жертви: захоплюється втіленням Mater 
dolorosa, жінками, котрих не розуміють, і сама собі 
здаватиметься «найнещаснішою жінкою в світі». Випа
док такої меланхолії описав Стекель 1 :

«Щоразу під Новий рік пані Г. В., бліда, в одязі 
похмурих барв, приходила до мене, щоб поскаржитися 
на свою долю. Вона розповідала сумну історію свого 
життя, проливаючи гіркі сльози. Змарновані роки, на
бридле домашнє господарство! Коли вона прийшла 
вперше, я був зворушений до сліз і мало не заплакав 
разом з нею. Тим часом спливли два довгі роки, а вона 
так і живе в руйновшцах своїх безнадій, оплакуючи 
своє втрачене життя. Її риси обличчя свідчили про 
перші ознаки занепаду, що послужило ще однією 
підставою для нарікань. «На кого я стала схожа, я, 
краса якої колись так вражала!» Такі ремствування 
ллються безконечним потоком, підкреслюючи повну 
безнадію жінки. Наріканнями на нещасливу долю вона 
надокучила всім своїм друзям. Це стало для неї черго
вим приводом відчути себе щасливою, самотньою й 
ніким не зрозумілою. Вона не бачила виходу з цього 
лабіринту страждань... Жінка знаходила єдину втіху 
в усвідомленні т р а г і ч н о с т і  с в о є ї  р о л і .  Вона 
буквально п'яніла від думки, що вона найупосліджені- 
ша жінка на світі. Всі її зусилля взяти активну участь 
у житті, очевидно, були приречені на невдачу».

Спільна риса маленької пані Велтон, гордовитої пані 
Анни де Ноай, прикрої хвороби Стекеля, безлічі жі
нок, позначених винятковою долею, саме та, що вони 
залишилися незрозумілими. їхнє оточення не розгледі
ло й не оцінило їхньої своєрідності. Жінки виражають 
позитивно це незнання, цю байдужість інших через 
думку, в якій криється таємниця. Відомо, що багато 
людей замовчують епізоди дитинства, юності, які мали 
для них велике значення. Вони чудово розуміють, що 
їхня офіційна біографія не повинна змішатися зі 
справжньою. Але особливо через неможливість реалі-

1 «Фригідна ж інка».
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зуватися в своєму житті героїня, ніжно кохана нарцис- 
кою,— це тільки щось уявне; її єдність не дарована їй 
конкретним світом: це приховане начало, вид «сили», 
«чесноти», затемнене, як флогістон. Жінка думає про 
свою присутність, але якщо вона хотіла її відкрити 
в іншому, то також почуватиметься пригніченою, як 
психастенік, домагаючись визнання невідчутних зло
чинів. В обох випадках «таємниця» зводиться до по
рожнього переконання володіти в глибині себе клю
чем, який дає змогу розгадувати й виправдовувати 
почуття й поведінку. Це їхнє безвілля, інерція, що 
надає психастенікам цю ілюзію. Через неспроможність 
виразити себе в щоденній діяльності жінка також 
вважає, що вона сповнена незбагненної таємниці: 
славнозвісний міф про жіночу таїну її підбадьорює 
й знаходить своє підтвердження.

Багата своїми невизнаними скарбами, коли вона бу
ла позначена щасливою чи згубною зіркою, жінка 
заявляє своїм власним поглядом про необхідність тра
гічних героїв, якими керує доля. Її життя перетворю
ється на священну драму. Під ошатною сукнею можна 
розгледіти водночас жрицю, зодягнену в жрецьку то
гу, та ідола, прикрашеного відданими руками, жерт
воприношення в палкій любові віруючих. Внутрішній 
світ жінки стає храмом її культу. Марію Башкирцеву 
покидають усі клопоти, коли вона розкладає довкола 
себе свої одежі:

«Біля письмового столика стоїть старовинне крісло, 
і коли хтось заходить, я маю тільки ледь помітним 
рухом вказати на це крісло, щоб опинитися віч-на-віч 
з ним..., біля педантичного письмового столика з книж
ками, по суті, між картинами й рослинами, голінками 
й ступнями, які видніються, замість того щоб бути 
розділеними навпіл, як перше, цим чорним деревом 
столу. Над канапою висять дві мандоліни й гітара. 
А  серед усього цього білявка й білошкіра дівчина із 
зовсім маленькими й витонченими руками з блакитни
ми прожилками».

Коли жінка статечно походжає салонами, коли від
дається коханцеві, вона лише виконує свою місію: це 
Венера, яка обдаровує світ скарбами своєї краси. Це 
вже, власне, не жінка, а Краса, яку Сесіль Сорель 
захищала, коли розбила скло з карикатурою Біб. З її 
«Спогадів» видно, як упродовж усього свого життя
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вона закликала смертних до культу Мистецтва. Так 
само Айседора Дункан описує в книзі «Моє життя»: 

«Після вистав,— писала вона,— зодягнена в хітон і 
з зачіскою, увінчаною трояндами, я була такою го
жою! Чому б не скористатися з цієї краси? Чому 
чоловікові, який весь день заклопотаний розумовою 
працею... чому б йому не кинутися в її розкішні обій
ми й не вдатися до втіх після своєї праці на кілька 
годин краси й забуття?»

Щиросердість нарциски їй на користь: краще, ніж 
у люстрах, у сповнених захоплення очах іншого вона 
бачить своє відображення, осяяне німбом слави. 
За браком уваги суспільства, вона відкриває своє сер
це духівникові, лікареві, психоаналітикові, звертається 
до хіромантів, ясновидців. «Це не те, в що я вірю,— ка
же одна початкуюча кіноактриса,— але я так люблю, 
коли говорять про мене!» Жінка розповідає про себе 
своїм подругам. У коханцеві жадібніше, ніж у комусь 
іншому, вона шукає свідка. Закохана жінка легко 
забуває своє «я», але багато жінок нездатні по-справж
ньому кохати саме тому, що вони ніколи не забувають 
про свою вигоду. Вони віддають перевагу широкій 
сцені перед затишком алькова. Тому світське життя 
важить для них дуже багато: жінки відчувають постій
ну потребу в зачарованих поглядах, у вдячних слуха
чах. їхня роль вимагає якнайбільше публіки.

Описуючи одного разу свою кімнату, Марія Башкир- 
цева зізнається:

«Я поводжуся як на с цен і ,  коли хтось заходить, 
то неодмінно мусить застати мене за писанням».

І трохи далі:
«Я вирішила дозволяти собі б а г а т о з н а ч н і  

і н с ц е н і в к и .  Я скоро збудую особняк, набагато 
красивіший, ніж той, що в Саразі, з набагато більшими 
робітнями...»

У свою чергу пані де Ноай пише:
«Я покохала й просто обожую його... Чи могла 

я також часто підбадьорювати друзів, котрі в більшос
ті своїй відмовлялися од гостей, оскільки боялися, що 
я набридну їм своїми зізнаннями: «Я не люблю 
г р а т и  п е р е д  п о р о ж н і м  з а л о м » .

Туалет, бесіда здебільшого задовольняють цю жіно
чу схильність до виставляння. Але честолюбна нарцис- 
ка бажає виставлятися найрідкіснішим і найрізномані-
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тнішим чином. Роблячи зі свого життя виставу, яку 
виносить на суд глядача, вона задовольняється звичай
ною грою на сцені. Пані де Сталь докладно описала 
в «Корінні», як вона чарувала натовпи італійок, читаю
чи вірші, акомпануючи собі на арфі. В Копле однією 
з її улюблених розваг було декламування трагічних 
ролей. Вона охоче поставала перед молодими коханця
ми в образі Федри, коли перевдягалася на Іпполіта, то 
чула довкола палкі зізнання. Пані Крюденер танцюва
ла із шаллю, про що так написано у «Валері»:

«Валері попросила шаль з темно-голубого мусліну, 
відкинула волосся з чола й пов'язала нею голову. Шаль 
спадала вздовж скронь і плечей. Чоло було мов у 
античної статуї, волосся заховане, вії опущені, звична 
усмішка потроху згасла: голова нахилилася, шаль 
м'яко лягла на схрещені руки, і цей голубий одяг, це 
обличчя, чисте й лагідне, ніби намальоване Корреджі, 
виражало тиху покірність долі. А  коли вона підвела 
очі і в її устах зажевріла усмішка, здалося, що це сам 
Шекспір її причесав. Терпіння всміхається Скорботі 
поблизу надгробка.

...Валері треба бачити. Боязка, благородна, чутлива, 
схвильована, палка, зворушена водночас, вона викли
кає сльози й змушує калататися серце. Саме вона 
володіє тими чарами, яким не можна навчити, але 
якими природа таємно наділяє деякі вищі істоти».

Якщо обставини дозволяють, нарциска присвячує 
себе театрові, бо лише він може дати їй найглибше 
задоволення:

«Театр,— казала Жоржетта Леблан,— дав мені тег 
чого я шукала: взірець екзальтації. Нині він мені 
нагадує к а р и к а т у р у  на в ч и н о к ;  щось незмі- 
ниме в надмірних характерах».

Експресія, якою вона послуговується, є разючою: за 
браком справжньої діяльності, жінка вдається до суро
гатів дії, театр для неї є своєрідним ерзацом. Актриса 
може вдатися до тієї чи іншої мети. Для одних сце
на — це спосіб заробити на прожиття, просто профе
сія. Для інших — нагода зажити слави, яку можна 
буде використовувати в любовних цілях. Для третіх — 
це тріумф їхнього нарцисизму. Найвідоміші з них — 
Рашель, ля Дюз — є справжніми актрисами, котрі 
трансцендуються в роль, яку вони творять. Мандруюча 
акторка, навпаки, переймається не стільки тим, що
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вона грає, скільки славою, якої вона завдяки цьому 
заживе. Вона дбає насамперед про те, аби надати собі 
якоїсь вартості. Затята нарциска не досягне успіху 
в мистецтві, як і в коханні, оскільки не вміє відда
ватися.

Ця вада серйозно відчувається у всіх її діяльностях. 
Нарциска може йти різними шляхами, котрі ведуть до 
слави, але ніколи не піде безоглядки. Малярство, 
скульптура, література вимагають серйозного навчан
ня й наполегливої праці на самоті. Багато жінок пробу
ють свої сили на цьому терені, але швидко відступаю- 
ться, якщо повністю не віддаються бажанню творити. 
Серед них багато таких, котрі цілком поринають у 
творчість. Марія Башкирцева, така жадібна до слави, 
багато годин проводила перед мольбертом, але вона 
надто любила себе, щоб по-справжньому полюбити 
малярство. Сама Марія про це пише так: «Так, я не 
докладаю зусиль, малюючи. Сьогодні я спостерігаю 
за собою... Я шахрую. . . »  Коли жінка досягає 
успіху в творчості, як пані де Сталь, пані де Ноай, то 
це тому, що вона не повністю поглинута культом своєї 
особи. Одна з вад багатьох письменниць є поблажли
вість щодо самих себе, яка заважає їхній щирості, 
обмежує їх і ослаблює.

Багато жінок пройняті почуттям власної вищості, 
однак не здатні продемонструвати свою вищість перед 
світом. їхню амбіцію використовуватиме якийсь посе- 
редник-чоловік, якого вони переконують у своїх чес
нотах. Вони не мають на меті, завдяки вільним заду
мам, досягти своєрідних цінностей. Вони хочуть приєд
нати до свого «я» цінності цілком готові. Вони повер
нуться все ж до тих, котрі зберігають вплив і славу 
в надії,— стаючи музами, натхненницями, мавками,— 
ототожнюються з ними. Разючим прикладом цього 
слугують стосунки Мабель Додге з Лавренцієм:

«Я хотіла,— казала вона,— спокусити його дух, зму
сити творити... Я мала потребу в його душі, в його 
волі, в його творчій уяві і його світлому погляді. Щоб 
знову стати їхньою господинею, треба було переважи
ти його кров... Я завжди намагалася замовляти речі 
іншим, навіть не силкуючись зробити щось самій. 
Я набула почуття якоїсь активності, плодючості завдя
ки довіреності. Це було щ о с ь  на з р а з о к
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к о м п е н с а ц і ї  за н е в т і ш н е  в і д ч у т т я  н е 
р о б с т в а » .

І трохи далі:
«Я хотіла, щоб Лавренцій здобув перемогу завдяки 

мені ,  щоб він послугувався м о ї м  досвідом, м о 
їм и  спостереженнями, м о ї м  Дао і щоб він досте
менно виразив усе це в прекрасному мистецькому 
творінні».

Навіть Жоржетта Леблан хотіла стати для Метерлін- 
ка «поживою і вогнем», але бажала також бачити 
й своє ім'я в книжці, написаній поетом. Тут не йдеться 
про переслідування власних цілей і використовування 
чоловіків, щоб їх досягнути,— як це робила принцеса 
ведмедів, пані де Сталь,— а жінок, натхнених бажан
ням цілком умовного з н а ч е н н я ,  котрі не мають на 
увазі жодної об'єктивної мети і хочуть лише присвоїти 
трансцендентність іншого. І не так часто вони досяга
ють успіху, але вміють спритно приховати свою невда
чу і можуть уявляти, що наділені непереможною зваб
ливістю. Маючи себе за приємних, чарівних, вони 
впевнені, що будуть коханими, обожуваними, прекрас
ними. Всяка нарциска є Беліз. Навіть невинна Бретт, 
віддана Лавренцію, вигадує незначний образ, який 
вона обдаровує значною спокусою:

кЯ піднімаю очі й помічаю, як ви на мене дивитеся 
з лукавством, поглядом розпусника, у ваших очах 
світить нахабний вогник Пана. Я дивлюся на вас пиль
но урочистим і гідним поглядом, доки вогник не згасне 
у ваших очах».

Такі ілюзії можуть породжувати справжні манії; не 
без підстав Клерамбаль розглядає еротоманію як «вид 
професійної манії». Бути жінкою — це означає почува
тися бажаним об'єктом, вважати себе жаданою й коха
ною. Знаменно, що з десяти хворих, які досягли 
«ілюзії, що їх кохають», дев'ять жінки. В своїх уявних 
коханцях вони шукають апофеозу власного нарцисиз- 
му. Вони прагнуть звабити безумовною своєю цінністю 
священика, лікаря, адвоката, начальника, всіма своїми 
діями намагаючись переконати їх у власній винятко
вості, вищості над іншими жінками в безумовних своїх 
чеснотах.

Еротоманія м:оже з'явитися як наслідок різних пси
хозів, але її суть завжди та сама. Суб'єкт є осяяний 
і прославлений через кохання поважного чоловіка,
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який був раптово зачарований її принадами — зовсім 
несподівано для неї і який виявляв їй свої почуття 
прихованим, але владним способом. Цей маніакальний 
зв'язок залишається інколи ідеальним, а інколи набу
ває сексуальної форми. Для всіх цих марень характер
но те, що чоловіка змальовують могутнім і славетним, 
напівбогом, який кохає так, як ніколи не кохав, і 
досить неординарно виявляє своє почуття. Серед 
великої кількості описаних психіатрами випадків хочу 
навести типовий, почерпнутий у Фердьєра ‘ . Мовиться 
про сповідь сорокавосьмилітньої жінки, Марі-Івон:

«Ідеться про хазяїна Ахіла, старого депутата й дер
жавного секретаря, члена Колегії адвокатів і Ради 
правопорядку. Я з ним познайомилася 12 травня 
1920 року; напередодні намагалася зустріти його в 
Палаці; ще здалеку помітила міцну статуру, але не 
знала, що це був він; у мене аж мурахи забігали по 
спині... Так, між ним і мною існує якийсь зв'язок, 
взаємне почуття: наші погляди зустрілися. Одразу ж, 
як тільки я його побачила, в моїй душі ворухнулося 
якесь почуття, в нього також... Він, у всякому випадку, 
заявив про це перший: це було на початку 1922 року. 
Він приймав мене в своїй приймальні, завжди сам. 
Одного разу навіть випровадив свого сина... А  ще 
іншого разу... встав і підійшов до мене, не перепиняю
чи розмову. Це був порив почуттів... Він дав мені 
зрозуміти це. Він люб'язно натякнув, що наші почуття 
збіглися. Іншого разу, це теж сталося в його кабінеті, 
наблизився до мене, мовлячи: «Ви, ви єдина, і немає 
іншої, крім вас, пані, ви це добре розумієте». Я була 
заскочена зненацька й не знайшлася що відповісти, 
а тільки спромоглася сказати: «Дякую, пане!» Ще 
іншого разу він провів мене зі свого кабінету на 
вулицю. Він навіть відправив одного пана, який супро
воджував його, дав двадцять су на сходах і сказав: 
«Залиште мене, мій хлопче, ви бачите, що я з панною!» 
Все це було вчинено задля того, аби провести мене 
й залишитися зі мною на самоті. Він завжди міцно 
тиснув руку. Під час свого першого захисту в суді він 
заводив розмову, натякав, що неодружений.

Він послав одного співака надвір, щоб засвідчити 
своє кохання до мене... той співав під моїми вікнами.

1 «Еротоманія».
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«Я так само хотів би вам заспівати цей романс...» Він 
примусив пройтися перед моїми дверима оркестр об
щини. Я була дурна. Я мала б відповісти на такі його 
залицяння. Я стала холодною, пане Ашіль... тоді він 
подумав, що я його відштовхнула, й почав діяти; 
краще він говорив би відкрито; він помстився за себе. 
Пан Ашіль думав, що я закохана в Б.г а він був такий 
ревнивий.,. Він завдав мені страждань, чаклуючи над 
моєю фотографією. Ось те, що я відкрила для себе 
цього року за допомогою книжок і словників. Він 
добре попрацював над цим фото: всі нещастя звідти...»

Ця справжня манія легко переходить у манію пере
слідування. Цей хід розвитку стосунків простежується 
навіть у нормальних людей. Нарциска може визнати 
лише іншого, не дуже палко цікавлячись собою. Якщо 
в неї є підстави гадати, що вона не жадана, їй починає 
здаватися, що її ненавидять. Усі критичні закиди вона 
пояснює через ревнощі, досаду. Її невдачі — результат 
підступних темних задумів: і через це вони її ут
верджують у думці своєї значущості. Вона легко впа
дає в манію величі або в манію переслідування, від 
чого просто міняється на обличчі: власний центр світу 
і невизнання іншого світу, крім свого,— це і є для неї 
абсолютним центром світу.

Нарциська комедія розгортається на шкоду реально
му життю: уявний персонаж викликає захоплення 
в уявного глядача. Жінка стає жертвою власного «я», 
цілком втрачає цінність конкретного світу, вона не 
прагне встановити з іншим жодних реальних стосун
ків. Пані де Сталь не декламувала б так охоче «Фед- 
ру», якби могла передбачати ці кпини на свою адресу, 
що їх «шанувальники» записували до своїх щоденни
ків. Але нарциска відмовляється визнавати, що зі сто
рони вона може виглядати не так, як їй це здається: 
власне,такий перебіг речей і пояснює, що, надто закло
потана спогляданням себе, вона не може як слід оціни
ти себе і тим більше щось протиставити кпинам. Вона 
вже не слухає, а тільки говорить, і коли говорить, то 
виконує свою роль:

«Це мене тішить,— писала Марія Башкирцева.— 
Я не розмовляю з ним, я граю,  почуваючи себе 
перед обраним глядачем. З дитячими і ледь химерни
ми інтонаціями я виглядаю просто чудово».

Вона надто захоплюється собою, аби помічати щось
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довкола. Вона розуміє а іншого тільки те, що хоче 
в ньому пізнати; те, що не може засвоїти в його справі, 
розповіді, залишається для неї дивним. їй подобається 
громадити свій досвід: вона хоче спізнати п'янке за
хоплення й муки кохання, чисті радощі материнства, 
дружби, самотності, сліз, сміху. Позбавлена такої мож 
ливості, вона вигадує почуття та емоції. Без сумніву, 
Айседора Дункан оплакувала своїх мертвих дітей по- 
справжньому. Та коли вона розвіяла їхній попіл по 
морю у величному театральному жесті, то була наразі 
лише комедіанткою. Не можна байдуже читати уривок 
з книжки «Моє життя», де вона згадує про свою 
журбу:

«Я відчуваю млявість власного тіла. Я переводжу 
погляд на свої голі випростані ноги, на ніжні груди, на 
руки, які ніколи не бувають спокійними, які пливуть 
без кінця в лагідних хвилеподібних рухах, і я бачу, як 
за ці дванадцять років я стомилася, стільки ці груди 
ховають невичерпного страждання, ці руки позначені 
сумом, а коли залишаюся сама, ці очі рідко бувають 
сухими».

У культі свого «я» дівчина-підліток може черпати 
відвагу, вступаючи в тривожне майбутнє. Та саме цей 
етап потрібно якомога швидше пройти, інакше майбут
нє зачиниться перед нею. Закохана, ув'язнюючи кохан
ця в іманентності подружжя, вона прирікає його разом 
із собою до смерті. Нарциска, відчужуючись у свою 
уявну копію, знищує саму себе. Її спогади звертаються 
до одного й того ж, її манери застигають, вона пере
жовує ті самі слова, вдається до тих самих жестів, які 
поступово втрачають усякий зміст: звідси враження її 
убогості, що так часто натрапляємо в «інтимних жур
налах» або «жіночих автобіографіях». Цілком погли
нута восхвалянням самої себе, жінка, яка нічого не 
робить, стане нічим і розхвалюватиме ніщо.

Лихо жінки в тому, що, незважаючи на все лицемі
рство, вона розуміє свою нікчемність. Вона не матиме 
тут реального зв'язку між індивідом та її копією, бо ця 
копія не існує. Нарциска зазнає повної поразки. Вона 
не може розглядатися як сукупність, цілісність, не 
може зберігати ілюзію бути в собі — для себе. Її са
мотність, як будь-якої людської істоти, зазнає горя як 
випадковість і покинутість. І ось чому — легше ніж 
навертання до нової віри — вона приречена без пере
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починку втікати до натовпу, до галасу, до іншого. 
Великою помилкою буде думати, що, обравши це за 
вищу мету, вона вислизне від залежності: навпаки, 
вона присвятить себе обмеженішому рабству. Жінка 
не спирається на свою свободу, а робить із себе об'єкт, 
який почувається в небезпеці у світі і в чужих свідо
мостях. І тіло, і її обличчя — це лише вразлива плоть, 
яку руйнує час. Але це невдячна й дорога справа — 
прикрашати ідола, підносити його на п'єдестал і буду
вати йому храм. Щоб втілити свої форми в безсмертно
му мармурі, Марія Башкирцева погодилася б навіть на 
шлюб задля грошей. Чоловічі багатства сплачувалися 
золотом, фіміамом, миррою, що їх Айседора Дункан 
або Сесіль Сорель покладали до підніжжя їхнього 
трону Через те, що саме чоловік визначає для жінки 
долю, саме через багатство й становище в суспільстві 
чоловіки покірні своїй владі, оскільки жінки зважають 
на їхній успіх. Але взаємність тут має не другорядне 
значення. «Священицька мантія», яка намагається зро
бити з чоловіка свій інструмент, не може звільнитися 
від нього, бо для того, щоб поневолити його, вона 
повинна йому сподобатися. Американська жінка, по
требуючи ідола, стає рабою своїх залицяльників: вона 
одягається, живе, дихає тільки завдяки чоловікові й 
задля нього. Насправді нарциска є також залежна, як 
і гетера. Якщо вона вислизає з-під верховенства яко
гось впливового чоловіка, це сприймається як тиранія 
думки. Її зв'язок з іншим не містить в собі взаємності: 
якщо вона намагатиметься визнати себе через свободу 
іншого, цілком пізнаючи її також як мету через вчин
ки, то перестане бути нарцискою. Парадокс її станови
ща саме в тому, що вона хоче штучно набити собі ціну 
в світі, за яким не визнає будь-якої вартості, оскільки 
покладається на власні очі. Чуже схвалення є нелю
дською силою, таємною, примхливою, його можна здо
бути тільки завдяки чарам. Хоч яка нарциска зовні 
пихата, на неї постійно чигають загрози. Ось чому 
вона неспокійна, вразлива, дратівлива, щохвилини на 
сторожі. Її гонор ненатлий, що більше вона старіє, то 
з більшою тривогою шукає похвали та успіхів і чимраз 
більше вбачає довкола себе змов. Введена в оману, 
з настирливою думкою про переслідування, вона зану
рюється в сутінки й закінчує часто тим, що впадає
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у параноїчну манію. їй особливо пасують слова. «Хто 
хоче врятувати своє життя, втратить його».

Другий розділ 

КОХАНКА

У слово «кохання» жінки й чоловіки вкладають 
різний зміст, і саме в цьому джерело найбільших 
непорозумінь, які виникають поміж ними. Байрон ціл
ком слушно зауважив, що кохання для чоловіка — це 
тільки одна із сторін життя, тим часом як для жінки 
воно є самим життям. Таку ж думку висловив Ніцше 
у «Веселій науці»:

«Те саме слово «кохання»,— каже він,— означає на
справді дві різні речі для чоловіка й для жінки. Для 
жінки кохання — це щось світле: не тільки самопо
жертва, а й цілковитий дар душі й тіла, незважаючи ні 
на що. Саме така відсутність умови, яка робить зі свого 
кохання в і р у 1, єдине, що вона має. Щодо чоловіка, 
якщо він кохає жінку, то саме такого кохання він 
х о ч е  від неї. Він досить далекий від того, аби домага
тися для себе того самого почуття, що в жінки. Якби 
нагодилися чоловіки, котрі зазнали також цього ба
жання цілковитого забуття, слово честі, це не були б 
чоловіки».

Чоловіків у певні етапи їхнього життя можна вважа
ти палкими коханцями, але серед них нема жодного, 
про кого б варто було говорити як про «великого 
коханця». В своїх найнесамовитіших пориваннях вони 
ніколи не втрачають глузду. Навіть якщо вони колін- 
кують перед своєю коханкою, єдине, чого вони праг
нуть,— це володіти нею, привласнити її. В глибині 
душі чоловіки залишаються незалежними суб'єктами. 
Кожна жінка є лише однією а кількох інших ціннос
тей. Чоловіки допускають жінок до свого життя, нама
гаючись не втрачати своєї незалежності. Жінка, навпа
ки, в коханні цілковито відмовляється од прав на 
особисте життя.

«Коли жінка кохає,— писала Сесіль Соваж,— то по

1 Слова виділені Ніцше.
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винна забути про себе. Це закон природи. Без хазяїна 
вона — розсипаний букет».

Насправді це не закон природи. Тут дається взнаки 
різниця в їхньому становищі, що, в свою чергу, спри
чинює і їхні різні погляди на кохання. Індивід, котрий 
є суб'єктом,» тобто самим собою, якщо він володіє 
шляхетною схильністю до трансцендентності, то нама
гається поширити цю схильність на довколишній світ: 
він честолюбний, він діє. Але несуттєва істота не може 
відкрити абсолюту всередині своєї суб'єктивності. 
Істота, приречена на іманентність, не буде здійснюва-' 
тися через вчинки. Ув'язнена в умовному середовищі, 
призначена чоловікові ще з свого дитинства, жінка 
звикла бачити в ньому суверена. Для неї нема іншого 
виходу, як віддатися йому тілом і душею, визнати його 
абсолютом, сенсом життя. Оскільки жінка в кожному 
разі приречена на залежність, то воліє не підкорятися 
тиранам — батькам, чоловікові, покровителеві, а слу
жити Богові. Жінка так палко домагається свого рабст
ва, що сприймає його як вияв свободи. Вона намагаєть
ся подолати своє становище несуттєвого об'єкта, ціл
ком беручи його на себе. Своєю плоттю, почуттями, 
вчинками вона так прославлятиме чоловічу любов, що 
возведе його у вищу реальність і цінність: вона само- 
знищиться перед ним. Кохання стане для неї релігією.

Відомо, що дівчина-підліток починає з бажання пе
ревтілитися в чоловіка. Коли вона відмовляється од 
цього, тоді намагається набути чоловічих рис і вдачі, 
закохуючись в одного з них. Вона закохується не 
в індивідуальність того чоловіка, який її спокушає, а 
в чоловіка взагалі. « І вас, чоловіки, котрих я кохати
му, як я на вас чекаю! — пише Ірен Ревельйотті.— Як 
я радію, що незабаром запізнаюся з вами. Особливо
з тобою, з першим». Треба усвідомити, що чоловік 
належить до того самого класу, до тієї самої раси, що 
й вона: винятковість статі діє лише в цьому середови
щі. Щоб він став напівбогом, йому насамперед слід 
бути людською істотою. Для дочки колоніального офі
цера тубілець не є чоловіком. І якщо молода дівчина 
віддається нижчому за становищем чоловікові, то це 
тому, що вона прагне принизитися, оскільки не вваїжає 
себе гідною кохання. Зазвичай вона шукає чоловіка, 
в якому втілюється чоловіча вищість. Жінка швидко 
приходить до висновку, що багато представників
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сильної статі є жалюгідними приземленими істотами. 
Але попервах вона ще плекає якісь ілюзії щодо чолові
ків. Чоловіки мають менше доводити свою вартість, 
ніж надто грубо викрити її: саме цим пояснюється 
більшість помилок, часто нікчемних. Наївна юна дів
чина є оцінена в дзеркалі з ознакою чоловічої статі. 
Відповідно до обставин чоловічі чесноти матимуть в її 
очах певну цінність завдяки фізичній силі, витонченос
ті, багатству, освіченості, мудрості, авторитетові, соці
альному становищу, військовому строю обранця. Але 
в кожному разі жінка завжди прагне, щоб у коханцеві 
зосередилася вся чоловіча сутність. Часто досить 
дрібної фамільярності, щоб зруйнувати свій престиж; 
чоловік провалюється в першому поцілунку, або на 
побаченні, або під час першої шлюбної ночі. Кохання 
на відстані тим часом є тільки марево, нереальний 
досвід. Якщо бажання має плотське підтвердження, то 
кохання стає палким. І навпаки, обійми можуть роз
будити кохання в жінки, в якої переважає сексуаль
ність,— вона збуджується чоловіком, який здавався їй 
спочатку не вартим уваги. Проте часто буває так, що 
жінка не досягає жодного успіху і неспроможна пере
творити чоловіка, з яким запізнається, в божество. 
Кохання займає в жіночому житті менше місця, ніж 
про це часто говорять. Чоловіки, діти, домашнє вогни
ще, втіхи, світська марнота, гонор, сексуальність, 
кар'єра є набагато важливішими. Майже всі жінки 
мріяли про «велике кохання», але спізнали в ньому 
тільки ерзаци, вони схожі на них; під незавершеними, 
скривдженими, облудними, кумедними обличчями чо
ловік відвідував їх, але по-справжньому ніколи не 
присвячував їм свого життя. Найвідомішими коханка
ми є здебільшого жінки, котрі не розтратили своїх 
почуттів у юнацьких любовних пригодах. Вони змири
лися з традиційною жіночою долею: чоловік, дім, діти; 
або ж зазнали мук самотності; або їх спостигла невда
ча в якомусь починанні. Коли вони бачать найменший 
шанс врятувати своє нікчемне життя, присвятивши 
його якомусь чоловікові, то одразу ж хапаються за 
нього. Пані Аїссе, Жульєтта Друе, пані д'Аголь на 
початку свого любовного життя мали близько тридця
ти років, Жюлі де Деспінасс — не більше сорока років. 
Вони не бачили в житті жодної мети, перебували
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в стані початкуючих, який їм здавався прийнятним 
для них не було іншого виходу, крім кохання.

Навіть якщо незалежність дозволена чоловікові, то 
цей шлях є той, який для більшості жінок здається 
найпривабливішим, бо, беручи відповідальність за своє 
життя, він сповнений тривоги. Підлітком він охоче 
звертається до набагато старших жінок, вбачаючи в 
них наставницю, виховательку, матір; але виховання, 
мораль, правила поведінки, які закладені в ньому, 
забороняють перейти ці межі; він розглядає такі любо
щі лише як певний етап. Щастя чоловіка — в доросло
му віці, як і в роки юності,— полягає саме в тому, що 
його примушують іти найважчими, зате найпевнішими 
шляхами. Нещастя жінки в тому, що вона оточена 
спокусами, майже нездоланними; все її підштовхує до 
рішення обрати легший шлях у житті — тобто згори 
вниз. Її не закликають боротися за себе, а радять 
скотитися вниз, де на неї нібито чекає рай. Коли вона 
помічає, що стала жертвою обману, вже надто пізно; 
на цьому шляху її сили вичерпалися.

Психоаналітики запевняють, що жінка в своєму ко
ханцеві шукає риси свого батька. Але не тому, що він 
є батько, а тому, що він чоловік, саме це спокушало 
дитину, отже, будь-який чоловік може брати участь 
у цій своєрідній магії. Жінка зовсім не бажає перевті
лювати одного індивіда в іншого. Вона лише хоче 
відновити ті роки й почуття, яких вона зазнала малень
кою дівчинкою під покровительством дорослих. Жінка 
глибоко інтегрується в родинне вогнище, тут вона 
насолоджується спокоєм пасивності. Кохання заміни
ло їй матір і батька, воно повернуло їй дитинство. Вона 
бажає мати дах над головою й стіни, які б ховали її 
безпосередність серед суворого світу законів, котрі б 
захищали її від власної свободи. Ця дитяча мрія не
відступно переслідує чимало закоханих жінок. Жінка 
почувається щасливою, коли коханець називає її ма
ленькою дівчинкою, любим дитям. Чоловіки здатні 
тільки на слова: «У тебе вигляд маленької дівчинки», 
проте є серед них і такі, котрі розчулюють жіночі 
серця. Відомо, скільки серед жіноцтва таких, що натер
пілися, ставши дорослими. Багато з них не хочуть мати 
дітей, аби безконечно втішатися своїм власним дитин
ством, марнуючи своє дозвілля на туалети й забави. їх 
переповнює бажання знову відчути себе дитиною в
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руках чоловіка. Саме про це співається в давній попу
лярній пісеньці:

Я почуваюся в твоїх обіймах такою маленькою,
Такою маленькою, о мій коханий...

Ця тема раз у раз повторюється в розмовах і любов
ному листуванні. «Крихітко, моя крихітко»,— шепоче 
коханець; і жінка називає себе «твоя маленька, твоя 
малесенька». Ірен Ревельйотті запитує: «Коли ж при
йде він, той, хто буде моїм паном?» Мріючи про 
зустріч з ним, вона пише: «Я люблю відчувати тебе 
чоловіком і вищим, ніж я».

Одна психастенічка, яку спостерігала Жане у вра
жаючий спосіб ілюструє цей настрій:

«Хоч і було це давно, але пригадую: всі дурні 
й добрі справи, котрі я вчинила, мали одну й ту ж 
причину — прагнення бездоганного, ідеального кохан
ня, якому б я змогла віддатися цілком, довіривши всю 
себе іншій істоті, Богові, чоловікові або жінці, настіль
ки вищим за мене, щоб я більше не думала, як поводи
тися або забезпечити себе. Знайти того, хто б мене 
кохав достатньо, щоб узяти на себе турботу примусити 
мене жити, хтось такий, якому б я сліпо й беззасте
режно корилася, вірячи, що він мене підтримає в час 
раптового знесилення й поведе прямо, ніжно і з вели
кою любов'ю до довершеності. Я так жадала ідеально
го кохання, яке було в Марії Магдалини та Ісуса 
Христа: бути палким послідовником обожуваного по
велителя, який вартий того. Жити й померти заради 
свого ідола, вірити в нього без жодного сумніву, на
решті здобути остаточну перемогу Янгола над звіром, 
почуватися в його руках такою сповитою, такою ма
ленькою, скрученою калачиком під його покровитель- 
ством, і настільки його, що мене ніби й не існує».

Численні приклади свідчать, що ця мрія про впоко
рення є насправді жадібним бажанням бути. В усіх 
релігіях поклоніння Богові змішується з турботою ві
руючого про своє власне спасіння. Жінка, цілком від
даючись ідолові, сподівається, що він її наділить вла
дою над собою самою і над світом, який зосереджений 
у ньому. Найперше вона вимагає від свого коханця 
звеличення свого ego. Багато жінок віддаються тільки

1 «Манії переслідування та психастенія».
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взаємному коханню, і кохання інколи спроможне по
вернути їм закоханих. Дівчина мріяла очима чоловіка: 
саме в його очах вона мріє нарешті опинитися.

«Іти поруч тебе,— пише Сесіль Соваж,— просувати
ся вперед своїми маленькими ніжками, які ти любив, 
відчувати їх такими мацюпусенькими у своїх високих 
чобітках з повстяними халявками мені надавало любо
ві до всього кохання, яким ти їх оточував. Найменші 
порухи моїх пальців у муфті, обличчя, відтінки голосу 
переповнювали мене щастям».

Жінка почувається впевненою і великою цінністю, 
має нарешті дозвіл леліяти себе через кохання, яке 
вона запалює. В коханцеві вона сподівається віднайти 
свідка. Саме в цьому зізнається героїня з «Гулящої» 
Колетт:

«Я поступилася і це визнаю, я поступилася, дозво
ливши цьому чоловікові знову прийти завтра, бажаю
чи зберегти в ньому не коханого, не друга, а жадібного 
глядача мого життя й моєї особи... Треба неабияк 
постаріти,— сказала мені якось Марго,— щоб зректися 
марнотності жити перед кимось».

В одному з листів до Міддлетон Маррі Катрін Манс- 
фільд розповідає, що, купуючи чудовий рожево-ліло
вий корсет, вона шкодувала, що ніхто його н е п о б а -
ч и т ь! Нема більшої гіркоти, ніж почуватися лише 
квіткою, запахом, скарбом, якого ніхто не хоче й не 
вимагає: що це за багатство, яке не збагачує мене саму 
і якого ніхто не бажає в подарунок? Кохання — це 
проявник, який змушує проявитися тьмяний негатив
ний образ у позитивних і світлих рисах, такий же 
марнотний, як і негатив. Завдяки йому обличчя жінки, 
вигини її тіла, дитячі спогади, давні сльози, сукні, 
звички, світ — усе, чим вона є, все, що їй належить, 
уникає випадковості й стає необхідним: вона є чудо
вим подарунком коло вівтаря свого бога.

«До того, як він лагідно поклав свої руки на її плечі, 
до того, як він глянув на неї, вона була не вельми 
красивою жінкою в безбарвному й тьмяному світі. 
Відколи він її обійняв, вона засяяла в багряному світлі 
безсмертя»

Ось чому чоловіки, котрі здобули громадський авто
ритет і вміють лестити жінці, збуджуватимуть її жагу

1 М. Вебб, «Тягар мороку».

302



навіть тоді, коли самі не мають жодної фізичної спо
куси. Завдяки своїй вищості чоловіки втілюють Закон, 
Істину: їхня свідомість викриває незаперечну реаль
ність. Жінка, яку вони вихваляють, почувається безцін
ним скарбом. Саме в цьому криються, наприклад, за 
словами Айседори Дункан успіхи д'Аннунціо.

«Коли д’Аннунціо кохає жінку, його душа підно
ситься над землею до небес, де оживає й сяє образ 
Беатріче. Він примушує кожну жінку по черзі брати 
участь у божественній сутності, він її підносить так 
високо, що вона уявляє собі, ніби й справді стала 
Беатріче... Він оповивав кожну чергову фаворитку сяйли
вим серпанком. Вона піднімалася над іншими смертни
ми й ступала, оточена дивним сяйвом. Та коли поетова 
примха миналася і він її полишав, захоплюючись ін
шою, серпанок сяйва розвіювався, ореол згасав, і жін
ка знову ставала звичайною глиною... Зачарована по
хвалами д'Аннунціо, жінка відчуває не меншу радість, 
ніж Єва, слухаючи голос змія в Раю. Д'Аннунціо може 
кожну жінку запевнити в тому, що вона є центром 
всесвіту».

Лише в коханні жінка здатна гармонійно поєднувати 
свою еротику й нарцисизм. В усіх інших випадках між 
цими двома системами існує антагонізм, що заважає 
жінці пристосуватися до своєї сексуальної долі. Стаю
чи хтивим об'єктом, жертвою, вона звергає культ, 
якому поступалася: їй здається, що обійми ганьблять 
і оскверняють тіло або спустошують її душу. Ось чому 
деякі жінки вибирають фригідність, гадаючи зберегти 
таким чином цілісність свого ego. Інші розрізняють 
тваринні любощі й піднесені почуття. Дуже характер
ний випадок трапився з пані Д. С., про який розповів 
Стекель:

«Фригідна зі своїм шанованим чоловіком, після його 
смерті вона зустріла молодого чоловіка, також артис
та, великого музиканта, й стала його коханкоіо. Її 
кохання таке всеохоплююче, що вона почувається щас
ливою тільки біля нього. Все її життя наповнилося 
Лотаром. Але, палко кохаючи його, вона залишалася 
фригідною в його обіймах. їй зустрівся інший чоловік. 
Це був лісоруб, кремезний і брутальний, який одного 
разу взяв її без зайвих церемоній. Вона була цим так

1 А. Дункан, «М оє життя».
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вражена, що поступилася йому. Але в його обіймах 
вона відчувала найсильніший оргазм. «В його обій
мах,— казала вона,— я відновлююся на цілі місяці. Це 
як шалене сп'яніння, але супроводжується неописан
ною огидою, як тільки я згадую про Лотара. Я нена
виджу Поля і люблю Лотара. Проте Поль вдовольняє. 
В Лотара мене приваблює все. Але мені здається, що 
я стаю повією, аби зазнати насолоди, тому що як жінці 
з вищого світу мені було заказано пізнавати цю втіху». 
Вона відмовляється вийти заміж за Поля, але продов
жує з ним спати; в ці хвилини вона «перетворюється 
в іншу істоту — з її вуст вириваються грубі слова, які 
вона ніколи б не наважилася вимовити».

Стекель додає: «Для багатьох жінок стан оргазму 
є проявом тваринної суті». Вони вбачають у фізичному 
коханні приниження, яке не може узгоджуватися з 
почуттями поваги й любові. Для інших, навпаки, це 
приниження можна подолати саме завдяки повазі, 
ніжності, захопленню чоловіком. Вони не віддаються 
чоловікові, якщо не кохають його. Жінка повинна бути 
надто цинічною, байдужою або гордою, щоб розгляда
ти фізичні стосунки як обмін втіхами, де кожний 
партнер має рівні права. Чоловік, можливо, навіть 
у більшій мірі, ніж жінка, повстає проти того, хто хоче 
його сексуально експлуатувати 1; але сама жінка, як 
правило, відчуває, що партнер користується нею як 
засобом. Лише палке захоплення може компенсувати 
приниження від того акту, котрий вона розглядає як 
поразку. Відомо, що акт кохання вимагає од жінки 
глибокого відчуження; вона купається в млості пасив
ності; очі заплющені, безіменна, непомітна, жінка ніби 
пливе на хвилях утіхи, подолана шквалом, огорнута 
ніччю: ніччю плоті, матки, могили; знищена, вона 
зливається з Цілим, її «я» знищується. Та коли чоловік 
розлучається з жінкою, вона відчуває себе покинутою 
на землі, на ліжку, в світі. Вона знову повертає своє 
ім'я, обличчя: переможена, жертва, об'єкт. І це тоді, 
коли кохання стає для неї необхідним. Як дитина після 
відлучення шукає заспокійливого погляду своїх бать
ків, так і жінка завдяки очам коханця, який її спогля

1 Порівняйте з «Коханцем леді Чаттерлей». Вустами Меллора 
Лавренція говорить страх перед жінками, які роблять з нього засіб 
утіхи.
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дає, почувається знову прилученою до Цілого, од 
якого її тіло болісно відірване. Жінка рідко буває 
задоволеною, навіть якщо зазнала втіхи, не буває оста
точно звільненою від хтивих чарів. Вона в сум'ятті: 
звільняючи себе від любощів, чоловік прив'язує її до 
себе й не звільняє її. Він не відчуває більше бажання: 
жінка пробачає йому цю тимчасову байдужість лише 
тоді, коли він має до неї почуття абсолютне й непід
владне часові. Тоді іманентність миті перевершена. 
Пекучі спогади перестають бути тугою, а стають скар
бом; вгасаючи, любощі стають надією і обіцянкою; 
втіха є виправданою; жінка може з гордістю вдаватися 
до своєї сексуальності, тому що вона її трансцендує; 
неспокій, втіха, бажання — це вже не стан, а дарунок. 
Її тіло більше не є об'єктом: це гімн, полум'я. Тоді 
вона палко віддається чарам еротики; день приходить 
на зміну ночі; коханка може розплющити очі, розгля
дати чоловіка, який її кохає і погляд якого прославляє 
її. Завдяки йому небуття стає цілковитим буттям, 
а жінка — перетворена в цінність. Вона не тоне більше 
в морі пітьми, а піднята на крилах у прагненні неба. 
Розлука стає священним екстазом. Коли жінка п р и 
й н я л а  коханого чоловіка, то вона вже заселена, 
відвідана, як Діва Марія Святим Духом, як віруючий 
через жертву. Саме цим пояснюють непристойну схо
жість набожних гімнів і сороміцьких пісеньок. Та це 
аж ніяк не означає, що потаємне кохання завжди 
сексуальне, хоча сексуальність коханки мариться в 
містичних барвах. «О мій Боже, мій жаданий, мій 
володарю...» — ці самі слова злітають з вуст святої, що 
стоїть на колінах, і коханки, котра спить у ліжку. Одна 
пропонує свою плоть Христові, вона простягає руки, 
щоб отримати стигмати, викликає вогонь божистого 
Кохання. Інша є також пожертвою й сподіванням: 
кепкування, ущипливі слова, стріли кпинів — все це 
втілюється в чоловічому сексі. Обох полонить та сама 
мрія, дитяча мрія, мрія містична, мрія закоханого: 
знищуватись усередині іншого, щоб існувати у вищій 
мірі.

Інколи твердять *, що це бажання упокорення про
являється в мазохізмі. Та оскільки я про нього згадува
ла в зв'язку з еротикою, то можна говорити про

1 Це, між іншим, теза Г. Дейч «Psychology of women».
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мазохізм тільки в тому разі, коли я намагаюся «сило
міць причарувати саму себе через свою неупередже
ність до іншого» інакше кажучи, коли свідомість 
суб'єкта повертається до ego, щоб похопити його за
вдяки своєму принизливому становищу. Таким чином, 
коханка є не тільки нарцискою, відчуженою в своє 
«я»: вона відчуває палке бажання перейти свої власні 
межі й стати безконечною через посередника, іншого, 
який досягає нескінченної реальності. Спершу вона 
віддається коханню, щоб п о р я т у в а т и с я ;  але па
радокс ідолопоклонницького кохання полягає в тому, 
що задля порятунку вона доходить до цілковитого 
самозречення. Її почуття набирає містичного забарв
лення. Вона не просить більше Бога змилуватися над 
нею, прийняти її. Вона хоче зануритися в нього, зану
ритися в його обійми. «Я б хотіла бути святою через 
кохання,— писала пані д’Агуль.— Я заздрила страдни
кові у хвилини екзальтації й несамовитої аскетичнос- 
ті». В цих словах проступає бажання вщент зруйнува
ти саму себе, знищити межі, котрі відділяють її од 
коханого: йдеться не про мазохізм, а про мрію екста
тичного єднання. Ця сама мрія надихала й Жоржетту 
Леблан: «У цей період, якби мене запитали, чого я 
найбільше бажала в світі, я б, не вагаючись, відповіла: 
бути поживою і полум'ям для його духу».

Щоб здійснити це єднання, жінка насамперед бажає 
служити, вдовольняти всі забаганки коханця, щоб по
чуватися необхідною йому. Вона буде інтегрована в 
його життя, братиме участь у його чеснотах, її існу
вання буде оправданим. Навіть містикам подобалося 
вірити, на думку Ангелуса Сілезіуса, що Бог має 
в чоловікові потребу. Інакше жертва, яку вони роблять 
самі собі, буде марною. Чим більші запити чоловіка, 
тим більше жінка почувається вдоволеною. Хоча ув'яз
нення, накладене Гюго на Жульєтту Друе, вельми 
обтяжувало молоду жінку, відчувається, що вона за
знавала щасливої миті, коли підкорялася йому: зали
шаючись у закутку домашнього вогнища, вона дбає 
про щастя хазяїна. Жульєтта прагне бути якнайбільше 
йому корисною: готує вишукані страви, облаштовує 
домашнє вогнище. «Наш маленький весь «у  тебе»,— 
казала вона лагідно; стежить за його одягом.

1 Порівняйте Ж.-П. Сартр «Буття і небуття».
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«Я хочу, щоб ти бруднив, рвав свій одяг, як твоїй 
душі заманеться, бо для мене величезна втіха — лаго
дити його й чистити»,— пише вона.

Жульєтта читає йому газети, вирізає статті, класифі
кує листи, переписує рукописи. Вона журиться, коли 
поет довіряє частину цієї роботи своїй дочці Лео- 
польді.

У всіх закоханих жінок є щось спільне. При необхід
ності вона мучить себе в ім'я кохання. Кожну мить 
свого життя, все, що вона є, все, що має, вона ладна 
віддати йому, аби її життя набуло якогось сенсу. Вона 
хоче володіти ним безроздільно. Жінка не зазнає щас
тя з тим, хто від неї нічого не вимагає, і доходить до 
того, що чулий коханець змушений вигадувати різні 
вимоги. Насамперед вона шукала в коханні під
твердження того, ким вона була, свого минулого, свого 
образу; але тут вона прилучає також своє майбутнє: 
щоб виправдати його, вона це майбутнє призначає 
тому, хто зберігає всі вартості. Саме таким чином 
жінка звільняється від своєї трансцендентності: вона її 
підпорядковує іншому, головному, васалом і рабинею 
якого стає. Власне, находячи себе, рятуючи себе, вона 
починає втрачати себе в ньому: фактом є те, що 
потроху жінка втрачає себе; вся її реальність пере
йшла в іншого. Кохання нарциски, яке спочатку здава
лося апофеозом, виникає в суворих радощах самопо
жертви, яка часто веде до самоспотворення. В перші 
дні великого палкого почуття жінка стає красивішою, 
елегантнішою: «Коли Адель мене причісує, я дивлюся 
на своє чоло, тому що ви його любите»,— писала пані 
д'Агуль. Обличчя, тіло, кімната, «я» — в них вона 
вбачає підставу свого існування, дорожить ними як 
посередниками між собою й коханим чоловіком. 
Однак трохи згодом жінка зрікається будь-якого ко
кетства. Якщо коханець бажає, вона видозмінює своє 
обличчя, яке було для неї попервах дорогоціннішим, 
ніж саме кохання. Вона стає до нього байдужою. Те, 
що вона є, те, що має, вона з нього робить вотчину 
своєї пам'яті; те, чим він гордує, вона відкидає. Жінка 
хотіла б йому присвячувати кожен удар свого серця, 
віддати кожну краплину крові, всю глибину душі. 
І саме той, хто самовиражається через страдництво, 
доводить самопожертву до тортур, до смерті, стає 
землею, яку він закохано топче, стає його відлунням.
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Усе, що потрібне для його кохання, вона, не задумую
чись, відкидає. Якщо чоловік приймає подарунок, який 
закохана жінка кладе йому до ніг, то підгрунтя для 
мазохізму не буде: такі характерні риси в Жульєтти 
Друе. В коханні, Що переповняло її, Жульєтта інколи 
опускалася на коліна перед портретом поета й просила 
в нього прощення за помилки, яких могла припустити
ся; вона не поверталася з гнівом супроти самої себе. 
Але скотитися від шляхетного ентузіазму до шаленого 
мазохізму надто легко.

Коханка, котра почувається перед коханцем, як ди
тина перед своїми батьками, теж переймається комп
лексом вини. Вона не намагається збунтуватися, оскі
льки кохає його: тоді жінка бунтує супроти себе. 
Якщо він кохає її менше, ніж вона цього бажає, якщо 
вона не може цілком заволодіти ним, дати йому щастя, 
вдовольнити його, весь її нарцисизм обертається на 
огиду, зневагу, ненависть до себе й спонукає жінку до 
самобичування. Під час кризи, яка триває більший або 
менший час, інколи впродовж усього її життя, вона 
стає добровільною жертвою й жорстоко мучить саму 
себе, що не зуміла обдарувати коханця. В цьому разі 
поведінка жінки перетворюється на чистий мазохізм. 
Але не треба плутати ці випадки, де закохана шукає 
свого власного страждання, щоб помститися за себе 
собі самій, і ті, коли шукає підтвердження чоловікової 
свободи і влади. їх об'єднує— і здається очевидним — 
те, що повія відчуває гордість, коли її лупцює чоловік, 
але це не є думка побитої і поневоленої особи, яка 
восхваляє його, це прояв сили, влади, панівного стано
вища чоловіка, від якого вона залежить. їй подобаєть
ся, коли він грубо поводиться з іншим чоловіком, 
і часто підбурює його до небезпечних змагань: вона 
хоче, щоб її хазяїн здобув загальне визнання в середо
вищі, до якого вона належить. Жінка, котра залюбки 
підкоряється чоловічим примхам, захоплюється наяв
ністю вищої свободи, яка проявляється в тиранії щодо 
неї. Треба пильнувати, щоб з якоїсь причини не зруй
нувався престиж коханця, а то вчинки й потреби 
стануть огидними: вони не мають ціни, якщо виража
ють божество коханого. В цьому разі жінку перепов
нює п'янка радість: вона почувається жертвою чужої 
свободи. Саме для екзистента найгідніша подиву при
рода, щоб почуватися обгрунтованим через різний і
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владний вияв волі іншого. Втомливо жити постійно 
в одній і тій самій шкурі; сліпа покірливість є єдиною 
можливістю до корінної зміни, яку може зазнати лю
дська істота. Жінка-рабиня, королева, квітка, лань, 
вітраж, підстилка, служниця, куртизанка, муза, дру
жина, мати, сестра, дитя залежна від швидкоплинних 
сновидінь і залежна від власних наказів коханця: вона 
із захватом піддається цим метаморфозам до того 
часу, доки не усвідомить, що її вуста завжди зберіга
ють присмак покори. На рівні кохання, як і на рівні 
еротики, нам здається, що мазохізм є одним із шляхів, 
на який стає невдоволена жінка, розчарована в чолові
кові й сама в собі; але це не є природною схильністю 
щасливої капітуляції. Мазохізм зберігає присутність 
«я» в понівеченому, занепалому образі. Кохання праг
не самозречення на користь головного суб'єкта.

Вища мета людського кохання, як кохання таємно
го — це ототожнення з коханим. Міра цінностей, істи
на світу міститься в його свідомості, в ньому. Жінка 
сприймає світ через призму його поглядів: вона читає 
ті книжки, які читає він, віддає перевагу тим карти
нам, музиці, які подобаються йому, милують око лиш 
ті пейзажі, які вона споглядає разом з ним, цікаві ті 
думки, котрі йдуть від нього. Вона приймає його 
дружні й ворожі стосунки, міркування. Коли вона 
запитує себе про щось, то намагається почути саме 
його відповідь. Вона хоче дихати тим повітрям, яке він 
видихнув. Фрукти, квіти, котрі вона отримала не з його 
рук, не мають ні запаху, ні смаку. Навіть її одонтологі
чний простір є перевернутий: центр світу більше не 
там, де вона стоїть, а там, де перебуває коханий; всі 
дороги ведуть до нього. Вона послуговується його 
словами, повторює його рухи, переймає його дивацтва 
й звички. «Я є Хескліфф»,— каже Катрін у «Васерінг 
Хайтс»; це крик кожної закоханої; вона є втіленням 
коханого, його віддзеркаленням, його копією: вона 
є він. Жінка зрікається свого власного світу, занурюю
чись у випадковість: вона може жити тільки в його 
світі.

Вище щастя закоханої — це бути визнаною коханим 
чоловіком, як частиною його самого. Коли він каже 
«ми», вона зливається й ототожнюється з ним, розді
ляє його престиж і панує з ним над рештою світу. 
Жінка не втомлюється повторювати — хоч це було
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надто — це соло»дке «ми». Закохана необхідна тій істо
ті, яка є необхідним абсолютом, що проектується в 
світі до необхідних цілей і яка їй відновлює світ 
в образі необхідності. Вона знає, що в її капітуляції 
велична одержимість абсолюту. Саме ця впевненість 
і приносить найбільшу радість. Жінка почувається 
екзальтованою, правою рукою Бога. їй байдуже, що 
цосідає лише другорядне місце, головне, що це її місце 
в розкішно облаштованому світі, довіку. Коли жінка 
кохає, коли вона кохана й необхідна коханому, то 
почувається цілковито виправданою: вона втішається 
спокоєм і щастям. Такою була, можливо, доля пані 
Аїсси поруч з лицарем д'Айді до того, як релігійні 
сумніви розбурхали її дудіу, або в Жульєтти Друе 
в тіні Гюго.

Проте рідко буває, щоб таке блаженство тривало 
довго. Жоден чоловік не є Богом. Стосунки, які місти
ка підтримує з відсутнім божеством, залежать єдино 
від її заповзятливості: але обожуваний чоловік, який 
не є Богом,— присутній. Саме тут слід шукати витоки 
страждань коханої. Її доля надзвичайно стисло викла
дена у знаменитих словах Ж. де Леспінасс: «Кожної 
миті мого життя, мій друже, я вас кохаю, я страждаю 
й чекаю на вас». Звичайно для чоловіків кохання 
також пов'язано зі стражданням, але їхні муки або 
швидкоминущі, або не такі загрозливі. Бенжамен 
Констан хотів померти через Жульєтту Рекам'є: минув 
рік і він забув про неї. Стендаль протягом багатьох 
років жалкував за Матільдою, але це страждання його 
життя бальзамувало швидше, ніж він його руйнував. 
Тим часом, прирікаючи себе на другорядну роль, на 
цілковиту залежність від чоловіка, жінка терпить пе
кельні муки. Кожна закохана жінка може впізнати 
себе в Русалочці Андерсена, яка задля кохання позбу
лася свого риб'ячого хвоста. Отримавши навзамін жі
ночі ноги, вона ступала ними, мов по голках і по 
розпеченому вугіллі. Неправда, що люблячий чоловік 
був необумовлено необхідний, а вона йому не є необ
хідною. Він неспроможний виправдати ту, яка присвя
чує себе своєму культу, тож не припиняє володіти 
нею.

Справжнє кохання візьме на себе можливість іншо
го, інакше кажучи, його вади, його межі і його первіс
ну несерйозність; воно не намагатиметься бути поря
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тунком, а просто зв'язком між людьми. Ідолопоклон
ницьке кохання дарує коханому абсолютну цінність: 
саме в цьому криється перша фальш, яка спалахує 
у всіх подивованих поглядах: «Він не гідний такого 
кохання»,—  шепочуть з усіх боків закоханій. Нащадки 
всміхаються з жалем, коли вона викликає в уяві бліде 
обличчя графа Гюїбера. Саме для жінки жахливе роз
чарування розкриває вади, посередність її ідола. Ко
летт часто натякала —  в «Гулящій», в «Моїх навчан
нях» —  на цю їдку агонію. Розчарування ще жорстокі
ше, ніж у дитини, яка бачить, як руйнується батьківсь
кий престиж, тому що жінка сама обрала того, кому 
принесла в дарунок усю себе. Навіть якщо обранець 
гідний такої відданості, його істина є земна: це вже не 
той, перед ким любляча жінка колінкує, як перед 
вищою істотою. Вона ошукана цим серйозним духом, 
який відмовляється помістити цінності «мимохідь», 
одне слово, усвідомлювати, що вони мають своє дже
рело в людському існуванні. Його лукавство зводить 
перепони між нею і тим, кого вона жадає. Вона —  ла
дан, вона стелеться перед ним, але не стає для нього 
подругою, оскільки усвідомлює, що на нього в світі 
чигає небезпека, що його плани й цілі хисткі, як і він 
сам. Розцінюючи його як закон, Істину, вона зрікається 
своєї свободи, нерішучої і боязкої. Відмова поширюва
ти на коханця людське почуття міри пояснює багато 
жіночих парадоксів. Жінка вимагає від коханця ласки, 
і коли чоловік дає їй цю ласку, тоді він —  великодуш
ний, багатий, величний, як король, божистий; якщо ж 
ні —  він скнара, дріб'язковий, жорстокий, істота де
монічна, схожа на звіра. Спробують заперечити: якщо 
одне «так» зловживається як зарозуміле дивацтво, то 
чи треба дивуватися з одного «ні»? Якщо «ні» вимагає 
такого ницого егоїзму, то навіщо так захоплюватися 
«так»? Між надлюдиною і нелюдиною чи є місце для 
людини?

Ось чому занепалий бог не людина, а самозванець; 
полюбовник не має іншої альтернативи, крім як довес
ти, що він є справді королем, якому лестять або 
коряться як якомусь узурпатору. Тільки-но переста
ють перед ним схилятися, його починають топтати 
ногами. В ім'я слави, якою жінка, мов німбом, оповила 
чоло коханця, вона забороняє йому будь-яку слабість. 
Вона стає розчарованою й дратівливою, якщо він не
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зважується прийняти на себе ту роль, яку жінка йому 
накидає. Якщо він утомився, злегковажив, якщо голод 
чи спрага його недоречні, якщо він помиляється, супе
речить собі, то жінка ухвалює вирок: він «нижче 
самого себе» і цим його, по сутігтаврує. Завдяки цьому 
виверту жінка доходить до того, що дорікає чоловікові 
за всі ті почини, які, на її думку, не мають жодної 
цінності. Вона судить свого суддю, і для того, щоб він 
заслуговував лишитися її хазяїном, вона в ньому не 
визнає своєї свободи. Культ, яким вона його наділяє, 
задовольняється інколи скоріше відсутністю, ніж при
сутністю. Є жінки, як відомо, котрі присвячують себе 
мертвим або недосяжним героям, аби ніколи не стика
тися з істотами з крові і плоті, бо ті неминуче б 
зруйнували їхні мрії. Звідси й виникають позбавлені 
ілюзій думки: «Не варто мріяти про Прекрасного При
нца. Чоловіки — це лише «жалюгідні істоти». Вони б 
не здавалися карликами, якби від них не вимагали 
бути людьми.

Саме тут криються прокляття, які переслідують пал
ку жінку: її щирість швидко обертається на вимогу. 
Будучи відчуженою в іншого, вона хоче відшкодувати 
свої збитки: їй треба анексувати цього другого, який 
володіє собою. Вона цілком віддається йому, але при 
умові, щоб він був абсолютно вільний, гідний такого 
дару. Вона йому присвячує весь свій час: він кожної 
миті мусить бути присутній. Вона хоче жити тільки 
ним: але ж хоче жити, тому він повинен присвятити 
себе задля її життя.

«Я люблю вас часом по-божевільному, і в ті хвилини 
я не розумію, що не зможу, не зумію і не повинна бути 
для вас всепоглинаючою думкою, якою ви є для ме
не»,— пише пані д'Агуль до Ліста.

Вона намагається приборкати мимовільне бажання 
жити лише для нього. Вчувається той самий клич 
у воланні пані де Леспінасс:

«О Господи! Якби ви знали, що таке дні, що таке 
життя, позбавлене інтересу і втіхи вас бачити! Мій 
друже, неуважності, зайнятості, діяльності вам виста
чає; а я, моє щастя — це ви, це тільки ви; я не хотіла б 
жити, якби не мала можливості бачити й кохати вас 
щомиті мого життя».

Спочатку закохана прагнула щедро вдовольнити ба
жання свого коханця; потім — як той легендарний
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пожежник, котрий через любов до своєї професії роз
палював усюди пожежі,— вона намагається збудити 
це бажання, щоб мати чим його втамувати. Якщо не 
досягає в цьому успіху, то почувається приниженою, 
зайвою настільки, що коханець удавав палкість, яку 
він не відчуває. Стаючи рабинею, вона знаходить най- 
певніший засіб поневолити його. Це друга вигадка 
кохання, яку багато чоловіків, в тому числі й Лоурєнс, 
і Монтерлан, їдко розвінчали: насправді чоловік є 
жертвою, а жінка — тираном. Бенжамен Констан в 
«Адольфі» змалював ланцюги, якими обплутує чолові
ка надто шляхетне почуття жінки. «Вона не підрахову
вала свої пожертви, тому що була заклопотана тим, як 
мене з ними примирити»,— казав він гнівно Елеонорі. 
Згода — це справді зобов'язання, яке зв'язує коханця, 
без того, що він навіть має вигоду з'являтися, як той, 
хто дає; жінка вимагає, щоб він з вдячністю ніс ношу, 
яку вона йому накидає. І її тиранія — непогамовна. 
Коханий чоловік — владний, та коли він досяг того, 
чого прагнув, то стає вдоволений, тим часом як вимог
ливій жіночій самопожертві немає меж. Коханець, 
який довіряє своїй полюбовниці, легко згоджується на 
її відлучки, навіть тривалу відсутність: впевнений, що 
вона належить лише йому, він хоче володіти радше 
свободою, ніж річчю. І навпаки, відсутність коханця 
завжди для жінки є тортурами: він — це погляд, суддя, 
як тільки він зупиняє око на чомусь іншому, крім неї, 
це їй завдає болю; все, що він бачить, він ніби викра
дає в неї. Далеко від нього вона позбавлена водночас 
самої себе й світу. Навіть сидячи поряд з нею — чита
ючи чи пишучи — він її покидає, зраджує. Вона нена
видить свій сон. Бодлер розчулювався від вигляду 
сплячої жінки: «Твої прекрасні очі стомлені, бідолаш
на кохана». Пруст зачаровувався, дивлячись на сплячу 
Альбертину \ Чоловічі ревнощі є просто бажанням 
виняткової власності. Кохана жінка, коли сон надає їй 
вигляду безборонної простодушної дитини, не нале
жить нікому: для чоловіка цієї певності достатньо. 
Але бог, хазяїн не повинен пройматися спокоєм іма
нентності. Жінка вороже споглядає цю приголомшли
ву трансцендентність. Вона ненавидить свою тваринну

1 Якби Альбертина була Альбертом, нічого б не змінилося; 
думка Пруста є в кожному разі чоловічою думкою.
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інертність; своє тіло, яке існує не для не ї ,  а с а м е  
по  с о б і ,  занурена у випадковість, де її власна ви
падковість—  це кара. Віолетта Ледюк сказала про це 
так-.

«Я ненавиджу сплячих. Я схиляюся над ними зі 
своїми лихими намірами. їхня покірність мене дратує. 
Я ненавиджу їхню несвідому безтурботність, їхню об
лудну анестезію, їхні обличчя з такою ретельною 
сліпотою, їхнє помірковане сп'яніння, їхню невмілу 
запопадливість... Я вичікувала, довго чекала рожеву 
бульку, яка виходила з рота мого сплячого. Я вимагала 
від нього лише бульку присутності. Я і її не мала... 
Я завважила, що його повіки сну були повіками смер
ті... Я жвавішала від його повік, коли цей чоловік був 
непоступливий. Коли він лягає спати, сон його міцний. 
Він усе поцуплює, забирає з собою. Я ненавиджу 
цього сплячого, який може поринути в несвідомий 
спокій, який для мене чужий. Я ненавиджу його мідя
ний лоб... Він занурений у самого себе, клопочеться 
задля свого відпочинку. Він перебирає в пам'яті не 
знаю що... Ми полетіли щодуху. Ми хотіли покинути 
землю, використовуючи нашу вдачу. Ми відривалися 
од землі, піднімалися, підстерігали, готувалися, муги
кали, вивершували, охкали, здобували і водночас втра
чали. Це була серйозна школа прогулювання уроків. 
Ми виявили певний вид небуття. Тепер ти спиш. Твоє 
зникання—  непорядне... Тільки-но мій сплячий ворух
неться, моя рука торкається, попри її волю, сімені. Це 
комора з п'ятдесятьма торбами зерна, задушлива й 
деспотична. Інтимні гаманці сплячого чоловіка впали 
на мою руку... Я тримаю маленькі торбинки із сім’ям. 
Я тримаю в своїй руці поля, що будуть зорані, сади, 
котрі будуть виплекані, могуття води, яка буде транс
формована, чотири дошки, що будуть збиті цвяхами, 
надземні небесні парними. Я тримаю в руці плоди, 
квіти, добірних тварин. Я тримаю в руці скальпель, 
сікатор, зонд, револьвер, акушерські кліщі, і все це не 
робить мої руки наповненими. Зернятко світу, яке 
спить,—  це лише зайва велика інертна маса продов
ження душі...

Коли ти спиш, я тебе ненавиджу» ‘ .
Не можна, щоб бог засинав, інакше він стає глиною,

1 «Я ненавиджу сплячих».
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плоттю. Не можна, щоб бог був відсутнім, інакше його 
творіння порине в небуття. Для жінки сон чоловіка — 
це скупість і зрада. Коханець інколи будить свою 
коханку, аби міцно її обняти. Вона ж його будить 
лише задля того, щоб не спав, щоб не віддалявся, щоб 
думав тільки про неї, був тут, поруч у кімнаті, в ліжку, 
в її обіймах, як Бог в дарохранильниці. Саме цього 
бажає жінка — тюремна наглядачка.

А  тим часом жінку також не влаштовує, щоб чоло
вік був тільки в'язнем. Саме в цьому один із болючих 
парадоксів кохання: обранець, бог віддаляється од 
свого божества. Жінка рятує свою трансцендентність, 
призначаючи її чоловікові, але при цьому необхідно, 
щоб він її захопив у світ цілком. Якщо обох закоханих 
поглинає абсолют жаги, то вся свобода деградує в 
іманентність. Тоді єдиний вихід — у смерті: це одне 
з тлумачень міфа про Трістана та Ізольду. Двоє зако
ханих, котрі призначають себе лише одне одному, 
є мертвими; вони помирають з нудьги. Цю повільну 
агонію кохання, яке пожирає само себе, описав Мар
сель Арлан у «Чужих землях». Жінка чудово розуміє 
таку небезпеку. Тільки в нападах шалених ревнощів 
вона сама вимагає чоловіка, котрий був би задумом, 
дією: він більше не герой, якщо не здійснив жодного 
подвигу. Лицар, котрий вирушає за новими подвигами, 
ображає свою даму; але вона його зневажає і тоді, 
коли він залишається біля неї. Саме в цьому трагедія 
неможливого кохання: жінка хоче безроздільно в о- 
л  о д і т и чоловіком, цілком, але вона вимагає від 
нього, щоб він перевершив усе дане. Вона хоче зачини
ти т у т  екзистента, котрий, за словами Гайдеггера, 
є «істотою віддалей», вона добре знає, що це намаган
ня приречене. «Мій друже, я вас кохаю, як треба 
кохати, з надмірностями, несамовито, нестямно й без
надійно»,— пише Жюлі де Леспінасс. Ідолопоклон
ницьке кохання, якщо воно чисте, може бути тільки 
безнадійним, оскільки коханка, котра хоче бачити ко
ханого героєм, надлюдиною, напівбогом, не здатна 
прив'язати його до себе, а щастя для неї можливе лише 
за умови, щоб він належав тільки їй.

«Жінка в полоні жаги, цілковито зрікаючись влас
них прав, наполегливо домагається такого самого по
чуття, такого самого з р е ч е н н я  в і д  і н ш о ї  с т а 
ті ,— каже Ніцше у «Веселій науці»,— і якщо обоє
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самозреклися в коханні, то з цього випливає, я не знаю 
навіть що, правду кажучи, можливо, страх порожнечі? 
Жінка хоче бути здобиччю... вона вимагає когось, хто 
«володіє» нею, хто не віддається сам собі, хто не за
нурюється в себе, хто являє собою цілковиту проти
лежність збагачувати своє «я» в коханні... Жінка відда
ється, чоловік звеличується з нею...»

У крайньому разі, жінка може знайти радість у 
цьому збагаченні, яке вона приносить коханому. Вона 
не є Усім для нього, але намагається думати про себе 
як про необхідність, не знаючи ступеня цієї необхід
ності. Якщо він «не може обійтися без неї», вона 
вважає себе підвалиною його дорогоцінного існування 
й намагається видобути з цього якусь для себе ко
ристь. Вона ставить свою радість йому на службу: але 
важливо, щоб він прийняв цю допомогу із вдячністю; 
пожертва стає потребою відносно з в и ч а й н о ї  діа
лектики самопожертви { . Одна жінка з тонким розу
мом запитувала себе: «Чи справді він має потребу 
в мені?» Чоловік ніжно кохає її, жадає її з особливою 
ніжністю й жагою: чи не матиме він для іншої почут
тя, яке буде також особливим? Багато коханок дозво
ляють себе обдурювати. Вони не хочуть визнати, що 
головне знаходиться в єдиному і чоловік сприяє їхній 
ілюзії, тому що передусім він її поділяє. В його жа
данні часто прозирає захват, який, здається, кидає 
виклик часу. Тієї миті, коли коханець хоче оволодіти 
жінкою, він палко жадає її, і тільки її; і, звичайно, 
мить є абсолютом, але водночас і абсолютом миті. 
Ошукана жінка переходить у вічність. Обожувана в 
міцних обіймах хазяїна, вона мріє бути завжди божис- 
тою й призначеною богові: вона єдина. Але чоловіче 
бажання є настільки скороминущим, наскільки влад
ним: одного разу наситившись, воно досить швидко 
вгасає, тим часом найчастіше саме після акту кохання 
жінка стає бранкою чоловіка. Це вічна тема 
низькопробної літератури й низькопробних пісеньок. 
«Молодий чоловік проходив, дівчина співала... Моло
дий чоловік співав, дівчина плакала». І якщо чоловік 
досить довго прив'язаний до якоїсь жінки, це аж ніяк 
не означає, що вона йому необхідна. Проте саме цього 
вона домагається: її самозречення рятує її тільки за

1 Про це йдеться в книжці «Пірр і Сінея».
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умови повернути йому владу; не можна втекти в грі 
від взаємності. Треба жг щоб вона страждала або об
дурювала саму себе. Здебільшого жінка хапається за 
вигадку. Вона уявляє кохання чоловіка, як достеменну 
протилежність того, що вона йому приносить. Жінка 
з хитрістю вдається до бажання задля кохання, до 
ерекції задля бажання, до кохання задля релігії. Вона 
примушує чоловіка брехати їй: «Ти мене любиш? Так, 
як учора? Ти мене завжди кохатимеш?» Вона засипає 
чоловіка запитаннями тієї миті, коли в нього обмаль 
часу, щоб щиро відповісти на них, або в зовсім непід
ходящий момент. Такі запитання жінка задає якраз під 
час любовних обіймів або на пероні вокзалу; вирвані 
відповіді вона перетворює на свої трофеї; коли чоловік 
не спроможеться на відповідь, вона шукає її в мовчан
ні. Всяка по-справжньому закохана жінка є в більшій 
чи меншій мірі параноїком. Я пригадую одну свою 
подругу, яка перед тривалим мовчанням коханця довго 
виголошувала: «Коли хочуть розірвати стосунки, пи
шуть, щоб повідомити про розлучення»; потім, отри
мавши недвозначного листа: «Коли хочуть справді 
розірвати стосунки, то не пишуть». Часто після одвер- 
тих відповідей буває важко вирішити, де починається 
патологічна манія. Поведінка чоловіка, поганьбленого 
коханою, завжди здається безглуздою: він нагадує 
хворого на невроз, садиста, скритника, мазохіста, де
мона, немічного, боягуза або все це разом; він не 
боїться найтонших психологічних пояснень. «X... мене 
обожує, він несамовито ревнивий, він хоче, щоб я 
одягала маску, коли виходжу; але він такий дивний 
і так остерігається кохання, що коли я дзвоню до 
нього, то стрічає мене на сходах і навіть не запрошує 
ввійти». Або ще:

«...Мене обожував. Але він був надто гордий, щоб 
попросити мене прийти до нього жити в Ліон, де він 
мешкав: я там була, я оселилася в нього. В кінці 
тижня, без жодного приводу, він мене прогнав. Я з 
ним знову бачилася двічі. Втретє, коли я йому зателе
фонувала, він повісив трубку, урвавши розмову. Він 
страждає неврозом». Ці таємничі історії прояснюють
ся, коли чоловік розтлумачує: «Я її зовсім не кохав» 
або: «Я підтримував з нею дружні стосунки, але не 
зміг би прожити з нею й місяця». Надто затяте лицемі
рство приводить до божевільні: однією з характерних
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рис еротоманії є та, що вчинки коханця здаються 
загадковими й парадоксальними. Через цей виверт, 
маячіння хворої майже завжди розбивається об мур 
реальності. Нормальна жінка примириться з очевид
ною істиною, що її не кохають. Та оскільки вона не 
була присилувана до цього зізнання, то завжди трохи 
обдурює. Навіть у взаємному коханні між почуттями 
коханців є велика різниця, яку вона намагається при
ховати. Добре було б, щоб чоловік був здатний ви
правдовуватися без неї, тому що вона сподівається 
бути виправданою ним. Якщо чоловік необхідний жін
ці, то вона зрікається своєї свободи, але якщо він бере 
на себе свободу, без якої не може стати ні героєм, ні 
просто людиною, то ніхто йому не буде потрібен. За
лежність, на яку прирікає себе жінка, йде від її сла
бості: яким чином вона знайде взаємну залежність 
у тому, кого кохає за його силу?

Палка, вимоглива душа не шукатиме відпочинку 
в коханні, тому що має на увазі суперечливу мету. 
Розірвана, розтривожена, вона ризикує стати тягарем 
для того, кому мріяла служити рабою. Не відчуваючи 
себе необхідною, жінка стає набридливою, ненавис
ною. Саме в цьому полягає велика трагедія кохання. 
Надто поміркована, менш прямолінійна, закохана жін
ка змиряється зі своєю долею. Вона не є вс і м,  вона 
не є необхідною: їй досить бути корисною. Інша може 
зайняти її місце, але вона щаслива бути тою, якою є. 
Вона усвідомлює своє поневолення, не домагаючись 
взаємності. Тоді жінка втішається невибагливим щас
тям, та навіть у цих межах воно не буде безхмарним. 
Ще прикріше, коли дружина, коханка чекає. Якщо 
дружина є лише коханою, в цьому разі домашні, ма
теринські клопоти, її захоплення, втіхи не мають жод
ної цінності в її очах: тільки присутність чоловіка 
вириває її з певного полону нудьги. «Якщо тебе нема 
біля мене, тоді кожний день — найбільший тягар, і все, 
що довкола мене,— мертве. Я почуваюся тоді малень
кою дівчинкою, халатиком, покинутим на стільці»,— 
пише Сесіль Соваж у перші дні свого заміжжя !. Як

1 Трапляються поодинокі випадки, коли жінка знаходить у 
заміжжі незалежність; тоді кохання між подружжям може стати 
вільним обміном почуттями між двома істотами, де кожен вдо
волений.
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відомо, дуже часто саме поза шлюбом народжується 
й розквітає палке кохання. Життя Жульєтти Друе — 
один із надзвичайних прикладів життя, цілком при
свяченого коханню, це життя, яке стало безконечним 
чеканням. «Треба завжди повертатися до початкової 
точки, інакше кажучи, в твоє вічне чекання»,— пише 
вона Гюго. «Я чекаю на вас, як білка в клітці»; «Боже 
мій! Як все-таки сумно для такої вдачі, як моя, чекати 
упродовж усього свого життя»; «Який день! Я подума
ла, що він не прийде, так я на тебе чекала, і тепер бачу, 
що він минув надто швидко, тому що я тебе не 
бачила...»; «Мені здається, що день вічний...»; «Я чека
ла на вас, тому що мені ліпше чекати на вас, ніж 
думати, що ви не повернетеся зовсім». Гюго примусив 
Жульєтту порвати зі своїм багатим покровителем — 
принцем Демідоффом, який ув'язнив її в маленькому 
помешканні й протягом дванадцяти років зобороняв 
виходити самій, щоб вона не відновила стосунків із 
жодним зі своїх колишніх друзів. Та навіть після того, 
коли доля Жульєтти, яка називала себе «нещасною 
жертвою, ув'язненою в монастирі», зм'якшилася, вона 
продовжувала жити тільки зі своїм коханим, хоч і 
бачила його дуже рідко. «Я кохаю тебе, мій любий 
Вікторе,— писала вона 1841 року,— але моє серце 
сповнене сумом і гіркотою; я тебе бачу так рідко,— 
однак чим менше я тебе бачу, тим менше ти мені 
належиш, оскільки всі оці «мало» утворюють суцільну 
печаль, яка полонить моє серце й розум». Вона мріє 
примирити незалежність і кохання. «Я б хотіла бути 
водночас незалежною і поневоленою, незалежною за
вдяки фахові, який би мене годував, і поневоленою 
моїм єдиним коханим». Але зазнавши невдачі як акт
риса, Жульєтта зобов'язалася «упродовж усього свого 
життя» залишатися тільки коханкою. Незважаючи на 
всі зусилля служити лише ідолові, в неї було надто 
багато вільного часу; 17 000 листів, які вона написала 
Гюго, від 300 до 400 щороку, свідчать про це. Час між 
візитами хазяїна вона могла лише марнувати. Найжах- 
ливіше в становищі жінки з гарему — саме такі порож
ні дні, оповиті нудьгою. Коли чоловік забуває про 
жінку, яка йому належить, вона стає цілковитим ніщо. 
Становище закоханої аналогічне: вона хоче бути тіль
ки коханою жінкою, ніщо інше не має ціни в її очах. 
Щоб існувати, їй треба, аби коханець був біля неї,
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клопотався нею; вона чекає його повернення, його 
бажання, його пробудження; і як тільки він кидає її, 
вона одразу починає його чекати. Саме таке прокляття 
тяжіє над героїнями з книг Фанні Гурст «Закуток» та 
Р. Легманн «Негода» — це жриці і жертви чистого 
кохання. Для тих, хто не взяв свою долю у власні 
руки,— це і є суворе покарання.

Інколи чекання переростає в радість. Для тієї, яка 
виглядає коханого, впевнена, що він неодмінно при
йде, знаючи, що він її кохає, чекання стає осяйною 
обіцянкою. Але минає довірливе сп'яніння коханням, 
яке міняє навіть відсутність у присутність, воно змішу
ється з порожнечею відсутності страждань і неспо
кою: чоловік може більш ніколи не повернутися. 
Я знала одну жінку, яка, приймаючи свого коханця, 
щоразу дивувалася: «Я думала, що більше не повер
нешся». І якщо він запитував про причину, вона відпо
відала: «Ти м о ж е ш  не повернутися. Коли я тебе 
чекаю, то мені завжди здається, що я тебе більше не 
побачу». Він може розлюбити і покохати іншу жінку. 
Вона шаленіє і впадає у самообман, навіюючи собі: 
«Він мене кохає жагуче, він може кохати лише мене», 
в цьому випадку не виключені муки ревнощів. Так 
само божевільному, який затято запевняє, що він На
полеон, зовсім не заважає усвідомлювати себе, що він 
водночас і помічник перукаря. Рідко жінка наважуєть
ся запитати себе: «Чи справді він мене кохає?» Але сто 
разів вона запитує себе: «Чи не кохає він якусь іншу?» 
Жінка й гадки не припускає, щоб почуття коханця 
могло поволечки вгаснути, або він надає меншої ціни 
коханню, ніж вона; тоді закохана вигадує своїх супер
ниць. Жінка розглядає кохання як вільне почуття і як 
магічні чари водночас і вважає, що «її»  чоловік про
довжує кохати її у своїй свободі, тим часом як він 
є «пошитий в дурні», «пійманий у клітку» спритною 
інтриганкою. Чоловік бере жінку в якості прирівняної 
до нього, в своїй іманентності: ось чому він легко грає 
Бубуроша. Йому клопітно уявляти, що вона була б 
також іншою, якби уникла його. Ревнощі для нього — 
це лише звичайний скороминущий напад, як і саме 
кохання: напад буває несамовитим і навіть смертель
ним, але він трапляється надто рідко, щоб неспокій 
оселився в чоловікові на тривалий час. Ревність для 
нього — це своєрідний вихід: коли його справи йдуть
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кепсько, коли він почувається пригніченим життям, 
тоді вважає себе осміяним власною дружиною На
впаки, жінка, кохаючи чоловіка в його вищості, транс
цендентності, щомиті почувається в небезпеці. Немає 
великої різниці між зрадою відсутності й невірністю. 
Відколи жінка почувається обділеною в коханні, вона 
стає ревнивою: виходячи зі своїх вимог, вона завжди 
перебуває в такому стані. Її докори, скарги, хоч які б 
там були приводи, вихлюпуються в сценах ревнощів: 
саме в такий спосіб вона виражає нетерпіння й муки 
чекання, гірке почуття своєї залежності, жаль, що має 
тільки спотворене існування. Вся її доля пов'язана 
з кожним поглядом закоханого чоловіка на іншу жін
ку, тому що вона відчужилась у нього цілком. Жінка 
дратується, коли погляд її коханця якоїсь миті зупиня
ється на незнайомці. Якщо ж він зауважує, що вона 
надто приглядається до незнайомця, та переконано 
відповідає: «Це не одне й те ж». І вона має рацію. 
Чоловік, на якого накинула око жінка, нічого від цього 
не отримує: пожертва починається тільки тієї миті, 
коли тіло жінки стає жертвою. Тоді як жадана жінка 
стає бажаним і жаданим об’єктом, то зневажена коха
на «перетворюється в звичайну глину». Тому вона 
постійно насторожена. Що він робить? На кого дивить
ся? З ким розмовляє? Бажання, яке викликало усміш
ку, може її в нього знойу забрати, однієї миті до
статньо, щоб скинути її з п'єдесталу «перламутрового 
сяйва безсмертя» в сутінки щоденності. Кохання дало 
їй все, і вона може втратити все, втративши його. 
Невизначено або чітко, необгрунтовано або обгрунто
вано, ревність для жінки — це катування, що викликає 
розгубленість, оскільки є основним запереченням ко
хання: якщо зраду доведено, треба або не робити 
з кохання релігії, або зректися цього кохання. Саме 
в такій радикальній зміні міститься те, що закохана, 
сумніваючись і помиляючись раз по раз, буде охопле
на бажанням і страхом відкрити згубну істину.

Виходить часто так, що без кінця ревнива й водночас 
зухвала й тривожна, жінка завжди буде недоречною: 
Жульєтта Друе зазнавала жахів підозри стосовно всіх 
жінок, які підходили до Гюго, не маючи жодних упе-

1 Це те, що випливає, між іншим, із праці Лагаша «Природа та 
форми ревнощів».
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реджень тільки до Леоні Біард, яка була його кохан
кою протягом восьми років. Всяка жінка здається 
коханці небезпечною суперницею. Кохання вбиває 
дружбу, оскільки закохана обмежує своє життя рам
ками світу коханого чоловіка. В цій самотності рев
ність доводить жінку до нестями й робить ще більшою 
її залежність. Тут вона знаходить притулок від нудьги: 
охороняти чоловіка — це робота; охороняти кохан
ця — це вид жертовництва. Жінка, яка віддалася пал* 
кому щасливому коханню, занедбує власну особу й 
знову починає турбуватися про себе, як тільки їй 
загрожує якась небезпека. Туалет, домашні клопоти, 
світські прийоми перетворюються на хвилини справ
жньої битви. Боротьба — це тонізуюча діяльність: ос
кільки жінка майже впевнена в перемозі, войовничість 
тут знаходить неабияку втіху. Але її охоплює страх 
перед поразкою перетворення в принизливе понево
лення шляхетно відданої пожертви. Людина, щоб 
захиститися,— нападає. Навіть горда жінка змушена 
стати лагідною й пасивною; хитрощі, обережність, 
лукавство, усмішки, чарівність, покірливість — це її 
найкраща зброя. Я ніби знову бачу цю молоду жінку, 
з якою прощалася дві години тому, кепсько нафарбо
вану, одягнену з несмаком, із тьмяним поглядом. Те
пер вона чекала йо г о .  Коли вона побачила мене, її 
обличчя знову набуло звичайнісінького вигляду, але 
якусь мить я мала можливість спостерігати її в чеканні 
свого коханого, в полоні страху й лицемірства, ладну 
на всі страждання, з награною усмішкою на вустах. 
Вона була дбайливо причесана, рум'яна й помада 
оживляли її щоки й губи, блуза з мереживом огортала 
її білим сяйвом. Святковий одяг — зброя в боротьбі. 
Масажисти, фахівці з косметики, «естетики» знають, 
якого серйозного, навіть трагічного значення надають 
їхні відвідувачки дрібницям, зовсім нікчемним. Треба 
вигадувати для коханця нові спокуси, щоб стати тією 
жінкою, яку він бажає зустріти і якою прагне оволоді
ти. Але будь-яке зусилля є марним, і їй не воскресити 
цього образу, який так його спочатку приваблював, 
а тепер приваблює в іншій. В коханця та сама двоїста 
й неможлива вимога, як і в чоловіка: він хоче, щоб 
його коханка цілковито належала йому й водночас 
залишалася чужою. Він хоче, щоб її образ узгоджував
ся з його мрією й водночас був відмінним од усього,
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що зринає в його уявленні, вона повинна відповідати 
його сподіванням і бути разом з тим сюрпризом. Це 
протиріччя роздирає жінку й прирікає її на поразку. 
Вона намагається пристосуватися до бажання коханця. 
Багато жінок, які розквітали в перші дні кохання, яке 
утверджувало їхній нарцисизм, лякались манікального 
раболіпства, коли почувалися менш коханими; затяті, 
виснажені, вони дратують коханця. Сліпо віддаючись 
чоловікові, жінка втрачає той простір свободи, який її 
спочатку зачаровував. Він шукає в ній своє відобра
ження, та якщо й знаходить його, то починає нудьгува
ти. Одне з лих закоханої полягає в тому, що кохання 
спотворює й навіть знищує її. Вона тепер не тільки 
рабиня, служниця, а й дзеркало, надто покірне, відлун
ня, надто точне. Коли вона зважає на це, її лихо 
позбавляє її ще й ціни; заплакана, протестуюча, влаш
товуючи сцени, вона втрачає всяку поблажливість. 
Екзистент є те, що він робить; щоб бути, вона поклада
ється на чужу свідомість, а сама вирішує нічого не 
робити. «Я знаю тільки одне — кохати»,— пише Жулі 
де Леспінасс. «Я — цілковите кохання» — ця назва ро
ману Домініки Ролен може слугувати девізом 
закоханої. Вона є цілковитим коханням; коли кохання 
минає, залишається порожнеча, яка її поглинає й пере
творює на ніщо.

Якщо жінка усвідомлює свою похибку, то намагаєть
ся повернути втрачену свободу, знову стати гордою 
й кокетливою. Викликаючи бажання в інших чоловіків, 
вона одразу починає цікавити пересиченого коханця. 
Саме цій темі був присвячений не один роман. На 
віддалі жінка здається престижнішою. Альбертина, 
коли була поруч Пруста й корилася йому, то здавалася 
зовсім не цікавою і не вартою уваги, а на віддалі 
ставала таємничою, й ревнивий Пруст оцінював її 
по-новому. Але ці хитрощі є надто прозорими, і якщо 
чоловік їх зрештою розгледить, вони слугуватимуть 
йому сміховинним підтвердженням рабської залеж
ності коханки. І навіть їхній успіх таїть небезпеку: це 
тому, що вона є його, що коханець ставиться до своєї 
коханки з погордою, а також, що вона є його, що він 
до неї прив'язаний; чи то зневага, чи то прив'язаність 
руйнують невірність? Можливо, в розпачі чоловік від
вернеться од байдужості: він хоче, щоб жінка була 
вільною, але водночас хоче, щоб вона йому належала.
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Вона розуміє такий ризик, і це сковує її кокетство. 
Дуже важко вдало зіграти цю роль; надто велика 
небезпека вскочити в пастку. І чим більше вона шанує 
свого коханця, тим більшу огиду відчуває до обману: 
як він може залишитися в її очах богом? Якщо вона 
виграє партію, то руйнує свого ідола, а якщо ж про
грає— занапащує себе. Порятунку нема.

Розсудлива закохана — хоча ці два слова вельми 
важко поєднати — намагається перетворити почуття 
коханого на ніжність, дружбу, звичку або ж стрино
жити його міцними путами — дитиною або заміжжям. 
Бажання одружитися спонукає до численних стосун
ків: саме в ньому порятунок. Спритна коханка корис
тується шляхетністю нового коханця, аби забезпечити 
своє майбутнє. Та якщо жінка вдається до цих спеку
ляцій, вона більше не гідна називатися коханою. Вона 
божевільно мріє здобути хитрощами назавжди свобо
ду коханця, але не знищити її. І ось чому, за винятком 
поодиноких випадків, коли не зв'язані шлюбними уза
ми почуття зберігаються протягом усього життя, обо
жування веде до катастрофи. З паном Мора пані де 
Леспінасс вдалася першою порвати зв'язок: вона поли
шила його, оскільки зустріла Гюїбера, котрому взамін 
сама набридла. Кохання пані д'Агуль і Ліста померло 
від цієї безжалісної діалектики: захоплення, життє
дайність, честолюбство, які надавали Лістові такого 
чару, прирікали його іншим коханням. Португальська 
черниця могла тільки бути покинутою. Палкість, з 
якою віддавався Аннунціо так звабливо \ була як 
плата за його невірність. Розрив може глибоко вразити 
чоловіка: але зрештою він має продовжувати своє 
життя чоловіка. Покинута жінка є лише нічим, позбав
лена всього. Якщо її запитують: «Як вам жилося рані
ше?», вона навіть і не згадає. Свій власний світ вона 
спопелила, щоб знову бути зненацька впольованою 
іншим чоловіком. Вона зреклася всіх цінностей, перед 
якими схилялася, розірвала всі дружні стосунки, знову 
залишилася без даху над головою, й довкола неї — пус
теля. Як їй наважитися розпочати своє нове життя, 
якщо поза коханим нема нічого? Вона обирає притулок 
або, як це було раніше, йде в монастир. Якщо ж вона 
надто поміркована, то їй залишається тільки померти:

1 За словами Айседори Дункан.
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дуже швидко, як пані де Леспінасс, або згораючи на 
повільному вогні: агонія може тривати довго. Коли 
впродовж десяти, двадцяти років жінка віддає чолові
кові тіло й душу, коли він залишився на п'єдесталі, 
куди вона його воздвигла, самотність стає для неї 
жахливою катастрофою. «Що я можу вдіяти,— запи
тує сорокарічна жінка,— що я можу вдіяти, коли Жак 
Чмене більше не кохає?» Вона вдягалася, причісувалася, 
ретельно чепурилася, але її скам'яніле обличчя вже 
поцяткували ознаки старіння, і вона вже не могла 
збудити нового кохання. Та й сама вона після двадцяти 
років, проведених у тіні чоловіка, чи могла покохати 
іншого? Попереду ще багато років життя, коли тобі 
тільки сорок. Я знову бачу цю жінку з гарними очима, 
зі шляхетними рисами обличчя, ще не спотворене 
припухлістю від пролитих сліз, яких вона не помічала, 
як і нічого довкола, зостаючись сліпою, глухою. Тепер 
її бог говорить іншій слова, котрі призначалися їй; 
розвінчана королева, вона не знає більше, чи панувала 
вона колись у справжньому королівстві. Якщо жінка 
молода, в неї ще є шанс видужати: її вилікує нове 
кохання. Вона віддається йому вже не з такою палкіс
тю, розуміючи, що кохання не може бути ні унікаль
ним, ні абсолютним. Проте часто зазнає тут поразки 
ще швидше, ніж першого разу, тому що їй треба 
спокутувати також свою минулу поразку. Невдача 
абсолютного кохання є тільки плодотворне випробу
вання, якщо жінка здатна взяти себе в руки. Розлучена 
з Абеляром, Елоїза не стала уламком корабельної 
катастрофи; керуючи монастирем, вона забезпечила 
собі автономне існування. Героїні Колетт мають надто 
гордості й засобів, щоб не потрапити в халепу: Рене 
Мере рятується роботою. І «Сідо» казала своїй дочці, 
що вона не дуже тривожилася своєю сентиментальною 
долею, оскільки знала, що Колетт була ще чимось 
іншим, ніж коханою. Але мало злочинів, котрі спричи
няють гірше покарання, ніж ця великодушна помилка: 
віддатися цілком в руки інших.

Справжнє кохання могло б народитися у взаємному 
визнанні обох свобод. Кожен із коханців завдаватиме 
тоді страждань і собі самому, й іншому: жоден не 
відречеться од своєї трансцендентності, жоден не спо
творить себе; обоє визначатимуть цінності світу і свої 
цілі. Для них обох кохання буде відкриттям самого
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себе через самопожертву й збагачення світу. В своїй 
праці про «Пізнання себе» Георг Гюсдорф робить дуже 
слушний висновок з того, що л ю д и н а  вимагає від 
кохання.

«Кохання відкриває нам самих себе, даючи нам 
вихід із нас самих. Ми підтверджуємо в єднанні те, що 
в нас є дивне й невідоме. Кохання як форма пізнання 
відкриває нові небеса й нові землі на тому самому 
материку, де ми завжди жили. В цьому криється вели
ка таємниця: світ інший, я сам і нший .  І я вже не 
сам-один знаю це. Більш того: це хтось мене навчив 
цього. Жінка ж грає роль необхідну й головну в тому, 
як чоловік усвідомлює сам себе».

Звідси приходить значимість, що прагнути для моло
дого чоловіка є навчання закоханого: відомо, як Стен- 
даль, Мальро захоплювалися чудом, яке робило з них 
інших. Але Гюсдорф не має рації, коли пише: «І 
о д н а к о в о  чоловік є для жінки необхідним посе
редником між нею самою і її самою», бо сьогодні її 
становище з м і н и л о с я .  Чоловік, хоч і став іншим, 
але все одно залишився самим собою, і його нова 
подоба невіддільна од його суті. З жінкою могло б 
статися щось подібне, якби вона існувала також в 
основному для себе, це вважалось би, що вона здобула 
економічну залежність, досягла власних цілей і піднес
лася без посередника до спільноти, тоді рівноправне 
кохання можливе, як те, яке Мальро описав між Кіо та 
Мей. Трапляється навіть, що жінка бере на себе роль 
чоловіка й господаря, як пані де Варан у парі з Руссо, 
Меа — з Шері. Але здебільшого жінка визнає себе 
тільки як іншу: її друге «я» розчиняється у власній 
істоті. Кохання не стає для неї посередником між 
собою й собою, тому що вона більше не існує суб'єк
тивно. Вона цілком поглинута роллю коханки, яку 
чоловік не просто відкрив, а створив. Її порятунок 
залежить від цієї деспотичної свободи, яка її створила 
і яка може однієї миті знищити її. Дні жінки прохо
дять у страху перед тим, хто тримає її долю в своїх 
руках, навіть не знаючи його як слід і не дуже його 
бажаючи. Вона в небезпеці, в іншому, сповнений три
воги свідок, безсилий перед своєю власного долею. 
Тиран і кат усупереч власній волі, ця інша всупереч 
йому і собі має вороже обличчя: замість щастя в 
бажаному шлюбі закохана здобула найгіркішу із са-
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мотностей, замість спільних дій вона приречена на 
боротьбу й часто — ненависть. Кохання жінки є найви
щим намаганням подолати залежність, на яку її за
суджено. Та навіть примирившись із залежністю, жін
ка існуватиме в страху й рабстві.

Чоловіки один поперед одного запевняли, що лише 
в коханні жінка здобуває найвище виправдання. «Жін
ка, яка любить жінку, стає від цього тільки ще жіноч
нішою»,— каже Ніцше; а Бальзак: «Вищий життєвий 
стан чоловіка — це слава, жінки — кохання. Жінка мо
же жити рівною з чоловіком, тільки роблячи зі свого 
життя постійну жертву, як чоловік робить зі свого 
постійну дію». Але тут криється жорстока містифіка
ція, оскільки те, що пропонує вона, чоловіки не поспі
шають приймати. Чоловік не має потреби в самопо
жертві жінки. Він вимагає не ідолопоклонницького 
кохання, яке, щоправда, лестить його самолюбству. Він 
приймає цю жертву тільки за умови, коли його потре
би не задовольняються, коли ці стосунки переплітаю
ться взаємно. Він привчає жінку приносити себе в 
дарунок, але дуже швидко її пожертви набридають. 
Тоді жінка знову мучиться від безплідності свого 
існування. Того дня, коли чоловік кохатиме жінку 
через її силу, а не через слабкість, не для того, щоб 
уникати одне одного, а щоб зустрічатися, не усувати
ся, а утверджуватися, тоді кохання стане для жінки, як 
і для чоловіка, джерелом життя, а не смертельною 
небезпекою. Чекаючи, він підсумовує подумки із ще 
піднесенішим виглядом прокляття, яке тисне на жінку, 
ув'язнену в жіночому світі, жінку спотворену, не здат
ну обходитися власними засобами в собі самій. Чис
ленні муки кохання свідчать проти несправедливої 
долі, яка їм пропонує, як останній порятунок, безплід
не пекло.

Третій розділ 

МІСТИКА

Кохання дароване жінці як її найвище покликання, 
і коли вона віддає його чоловікові, то шукає в ньому 
Бога. Якщо обставини забороняють їй людське кохан
ня, якщо вона розчарована або надто вимоглива, то
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тільки в самому Богові вона знайде палку божисту 
любов. Звичайно, трапляються чоловіки, хоча й дуже 
рідко, котрі також запалюються цим вогнем, але їхній 
запал набував інтелектуального обличчя вельми вшля
хетненого. Натомість жінок, які віддаються втіхам 
небесних шлюбів, цілий легіон: і вони в них живуть 
надзвичайно зворушливим чином. Жінка привчена жи
ти на колінах. Звичайно, вона сподівається, що її 
порятунок прийде з неба, де панують чоловіки. Вони 
також окутані хмарами: саме по тбй бік покровів 
їхньої хтивої присутності розкривається їхня велич. 
Коханець є завжди більш або менш відсутній. Він 
спілкується зі своєю поклонницею через двозначні 
знаки. Вона пізнає його своїм серцем тільки через 
прояв вірності. І чим більше він з'являється їй як 
вищий, тим більше його вчинки здаються їй незбагнен
ними. Відомо, що в еротоманії ця вірність давала відсіч 
усім спростуванням. Жінка не має потреби ані бачити, 
ані доторкатися, щоб відчути поруч себе Присутність. 
Коли йдеться про лікаря, священика або Бога, вона 
пізнаватиме незаперечні очевидності, вона по-рабсько- 
му прийматиме в своє серце хвилі кохання, які падати
муть згори. Людська й Божа любов змішуються не 
тому, що перша є сублімацією другої, а тому, що 
перша є також рухом до трансцендентності, до абсо
люту. Йдеться, у  всякому разі, для закоханої про те, 
аби рятувати своє випадкове існування, об'єднавши 
його із істинним Цілим у  вищій Особі:

«1923 року я листувалася з журналістом із «Пресс». 
Щодня я читала його статті про мораль, і між рядками 
читала теж. Мені здавалося, що він відповідав мені, 
давав поради, я написала йому багато любовних лис
тів... 1924 року мені раптом здалося, що Бог шукає 
жінку, що він скоро заговорить до мене. В мені почало 
зріти відчуття, що він покладає на мене місію заснува
ти храм. Я уявила себе центром дуже важливого на
громадження, де були жінки, які опікувалися лікаря
ми... Саме в цей момент... я потрапила до притулку 
Клермен... Там були молоді лікарі, котрі хотіли виліку
вати світ: у палаті я відчувала їхні поцілунки на своїх 
пальцях, відчувала в своїх руках їхні статеві органи. 
Одного разу вони мені сказали: «Ти не чутлива, а 
хтива; повернися до себе»; я повернулася й відчула їх 
у собі: це було дуже приємно... Завідуючий лікар Д...

328



був як бог; я почувалася чудово, коли він заходив до 
кімнати й проходив повз моє ліжко; він дивився на 
мене поглядом, що ніби промовляв: я тут, біля тебе. 
Він мене кохав по-справжньому: одного разу надто 
пильно глянув на мене, аж ніби якось дивно... його 
зелені очі стали голубими, як небо; вони зробилися 
просто велетенськими... він бачив, як впливає на кож- 

і ного, розмовляючи з іншою хворою, і всміхався... а 
•- я завмирала на місці, втупившись поглядом у лікаря 

Д..., клин клином не вибивають, і, незважаючи на всіх 
моїх коханців (я їх мала п'ятнадцять чи шістнадцять), 
я не змогла розлучитися з ним; оскільки він винува
тий... Протягом понад двадцяти років я постійно 
подумки розмовляла з ним... коли я намагалася його 
забути, він знову являвся... він був інколи трохи іроні
чний... «Ти бачиш, я тебе лякаю,— казав він,— ти мог
ла б кохатися з іншим, але ти до мене повертатимешся 
завжди...» Я часто писала йому листи, навіть признача

л а  йому побачення, на які ходила. Торік пішла його 
провідати; він повівся відповідним чином; він зали
шився холодним; я відчула себе ошуканою й пішла... 
Мені сказали, що він одружився з іншою жінкою, але 
він мене кохатиме завжди... це мій чоловік, і все-таки 
акту, який би з'єднав нас, так ніколи й не було... 
«Залиш усе,— казав він інколи,— зі мною ти підноси
тимешся завжди, ти не будеш земною істотою». Тепер 
ви самі бачите: шукаючи Бога, я щоразу знаходжу 
чоловіка; і тепер я не знаю, до якої релігії мене 
приб’є».

Тут ідеться про патологічний випадок. Але в ба
гатьох віруючих спостерігається таке плутане сум'яття 
між людиною і Богом. Саме духівник між небом 
і землею посідає неоднозначне місце. Він вислуховує 
хтивими вухами грішницю, котра кається, котра від
криває йому свою душу, але світло, що сяє в погляді, 
яким він її окутує, є надприродним. Це Божий чоловік, 
це сам Бог втілився у смертного чоловіка. Пані Гюійон 
так описала свою зустріч з отцем Ля Комбе: «Мені 
здалося, що милосердя переходило з нього в мене 
найзадушевнішим чином з душі і поверталося з мене 
до нього у тому ж вигляді». Це посередництво ченця, 
який її вирвав із засухи, де вона страждала стільки 
років, і який знову роздмухав вогонь її душі. Вона 
жила поряд упродовж всього свого великого містично

329



го періоду. Жінка зізнається: «Це було чимось біль
шим, ніж цілковита єдність, і я в ж е  не м о г л а  
в і д р і з н и т и  й о г о  од  Бога» .  Було б надто лег
коважним вважати, що вона була кохана по-справж
ньому чоловіком і що вона вдавала себе коханою Бога: 
вона кохала цього чоловіка також тому, що він був у її 
очах чимось іншим, ніж був насправді. Кожна жінка, 
як і хвора де Фордьєр, марно намагалася досягти 
вищого джерела цінностей. Саме в цьому полягає вся 
містика. Чоловік-посередник інколи буває корисний, 
додаючи мандрівцеві до безлюдного неба наснаги; але 
без нього можна й обійтися. Погано відрізняючи ре
альність од гри, вчинок од магічної поведінки, об'єкт 
від уявності, жінка може легко представляти через 
своє тіло відсутність. Не таким вже й смішним здаєть
ся ототожнення, як це робили інколи, містицизму 
з еротоманією: еротоманка почувається вивищеною 
в ціні завдяки коханню вищої істоти. Саме він виявляє 
ініціативу в любовних стосунках, кохає тим палкіше, 
чим менше його кохають. Він розпізнає свої почуття 
через очевидні, але таємничі ознаки. Він ревнивий 
і гнівається, коли обраниця не відповідає йому взаєм
ністю. Тоді він, не вагаючись, карає її; він майже 
ніколи не з'являється під хтивим і конкретним вигля
дом. Такі характерні риси часто подивуються в місти
ків. Зокрема, Бог ніжно любить з усією вічністю душу, 
яку він оточує своєю любов'ю. Він пролив свою кров 
задля неї, він їй готує апофеози. Все, що вона може 
зробити,— це без спротиву забутися в його любові.

Можна допустити, що еротоманія набуває то плато
нічного образу, то сексуального. Те ж саме тіло має 
більш-менш схожі почуття, які містика приписує Богу. 
Її прояви скальковані з тих, котрі зазнали земного 
кохання. Тим часом як Анжель де Фоліньйо споглядала 
образ Христа, стискаючи святого Франсуа в своїх ру
ках, він сказав їй: «Ось як я тебе обійматиму, і 
набагато сильніше, щоб не могли його очі бачити тіла... 
я тебе ніколи не покину, якщо ти мене кохаєш». Пані 
Гюійон пише: «Коханий мене не покидає на жодну 
хвилину». Я йому казала: «О мій коханий, досить, 
облиш мене»,* «Я хочу кохання, яке протне мою душу 
дрожем неймовірним, кохання, від якого непритомні
ють...»; «О мій Боже! Якщо ти даси зазнати чутливішим 
жінкам те, що я відчуваю, вони покинуть невдовзі свої
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фальшиві втіхиг аби зазнати насолоди від справжнього 
блага». Свої відчуття свята Тереза змальовує так:

«Янгол тримав у руках довгий золочений спис. Час 
од часу він встромляв його в моє серце, сягаючи аж до 
самих нутрощів. Коли він витягував спис, у мене було 
враження, ніби він зараз вирве всі нутрощі і я залишу
ся охопленою полум'ям божистого кохання... Це зна
читься впевнена в цьому, що страждання проникає до 
самих нутрощів, і мені здається, що вони розривають
ся, коли мій духовний чоловік витягує списа, якого він 
встромив».

Інколи з побожністю прагнуть, щоб убогість мови 
спонукала містику запозичити цей еротичний словник. 
Та жінка має в своєму розпорядженні також тільки 
одне тіло й запозичає в земного кохання не лише 
слова, а фізичні способи дії. Вона має приносити себе 
в жертву Богові тими самими методами, що й чолові
кові. Проте це не зменшує сили її почуттів. Коли 
Анжель де Фоліньйо стає щораз «блідішою й змарнілі- 
шою» чи «огряднішою й червонощокішою», залежно 
від порухів її серця, коли вона проливає потоки сліз \ 
коли падає зі своєї висоти, то майже не можна розці
нювати ці явища природи як суто «духовні». Поясню
вати їх лише непомірною «емоційністю» — це посила
тися на «снотворну чесноту» маку. Тіло ніколи не 
є п р и ч и н о ю  суб'єктивних досвідів, тому що воно 
є під її об'єктивним образом, суб'єктом самого себе: 
така людина бачить своє поводження в єдності зі своїм 
життям. Супротивники й прихильники містики дума
ють, що надавати сексуального змісту екстазам святої 
Терези — це означає принизити її до рівня істерички. 
Але той, хто ігнорує істеричну причину, це ще не 
є фактом, що його тіло активно виражає свої наслання: 
саме тому він був під владою настирливої думки, саме 
тому його свобода була зачарована: володіння собою, 
як факір, що володіє своїм організмом і не робить 
через це з нього раба; тілесна міміка може бути 
окутана в поривання свободи. Тексти святої Терези 
майже не готові сприйматися двозначно, і це під
тверджує статуя з Вернена, яка показує нам знемагаю
чу святу в неймовірно надмірних любощах. Тут не

1 «Сльози обпікали її щоки так, що вона змочувала їх холодною 
водою»,—  повідомляє один з її біографів.
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менш фальшиво інтерпретують переживання як просту 
«сексуальну сублімацію». Спочатку не існує невислов- 
леного сексуального бажання, яке набирає образу без 
об'єкта, який фіксується потім на індивіді. Саме при
сутність коханця, який викликає в ній неспокій, безпо
середньо налаштований до нього. Таким чином, в єди
ному пориві свята Тереза шукає поєднання з Богом 
і бачить це поєднання в своєму тілі. Вона не є рабинею 
своїх нервів і гормонів: треба швидше захоплюватися 
в ній силою віри, яка проймає наскрізь її плоть. 
Насправді, як зрозуміла сама свята Тереза, цінність 
містичного досвіду вимірюється не тим способом, 
яким цей досвід був набутий суб'єктом, а відповідно 
до його об'єктивної цінності. Природні витоки екстазу 
святої Терези майже ті самі, що й у Марії Алакок, 
проте інтерес їхнього основного задуму вельми різ
ниться. Свята Тереза висловлює драматичну проблему 
щодо індивіда та трансцендованої істоти цілком інте
лектуальним способом. Ще жінкою вона нажила досві
ду, зміст якого перевершує будь-яку сексуальну спе
цифіку. Її треба поставити поряд Сюсо і Святого Іоана 
Хрестителя. Але вона є блискучим винятком. Те, що 
нам показують ці черниці,— це суто жіноче бачення 
світу й спасіння, це не є трансцендентністю, яку вони 
мають на меті: це спокутування їхньої жіночності '.

Жінка спочатку шукає в Божій любові те, що зако
хана вимагає від чоловіка: апофеоз її нарцисизму. Для 
неї це дивна красива знахідка, коли цей суверен зупи
нить свій уважний закоханий погляд на ній. Через своє 
життя юної дівчини, молодої жінки, пані Гюійон була 
завжди занепокоєна бажанням бути коханою і милою. 
Сучасна протестантка,містик пані Be пише: «Для мене 
нема більшого нещастя, як бути самотньою, не мати 
нікого, хто б поцікавився мною по-особливому і спів
чутливо, що ж відбувається в мені». Пані де Крюденер 
уявила собі, що Бог був без кінця перейнятий нею 
настільки, що, як розповідає Сент-Бев, «у  найвирі
шальніші хвилини зі своїм коханцем вона стогнала: 
«Мій Боже, яка я щаслива! Я прошу пробачення за 
надмірність мого щастя!» Зрозуміле п'янке захоплен
ня, яке полонить серце нарциски, коли небо цілком

1 В Катрін де Сьєнн теологічні упередження зберігають тим 
часом багато важливого. Вони є також досить чоловічим типом.
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стає її дзеркалом. Її обоготворений образ є безкінеч
ний, як сам Бог, він не вгасне ніколи. І тієї миті вона 
відчуває в собі всередині пекучу, животрепетну, запо
лонену коханням, власну народжену душу, спокутува- 
ну, ніжно любиму через чарівність Творця. Це її копія, 
це вона саму себе стискає в обіймах, безкінечно звели
чена через посередництво Бога. Ці тексти святої Ан- 
жель де Фоліньйо є показові лише частково. Ось як 
Христос промовляє до неї:

«Моя ніжна сестро, моя сестро, моя кохана, мій 
храме. Моя сестро, моя кохана, к о х а й  ме не ,  як 
я т е б е  к о х а ю ,  значно, значно більше, ніж ти мо
жеш кохати мене. Все твоє життя, твій харч, твоє 
питво, твій сон, все твоє життя мені до вподоби. 
Я прославлю тебе в очах народів. Я буду усвідомле
ний тобою, і завдяки тобі моє ім'я прославиться серед 
численних народів. Моя сестро, моя дружино, ніжна 
моя, я кохаю тебе безмежно».

І ще:
«Моя сестро, набагато ніжніша зі мною, ніж я з то

бою, моя втіхо, могутнє серце Бога тепер у твоєму сер
ці... Бог всемогутній бачить у тобі стільки любові, я к 
у ж о д н о ї  ж і н к и  ц ь о г о  м і с т а :  ти його втіха».

І далі:
«Я тобі даю таке кохання, що вже не турбуюся про 

твої слабості і мої очі їх більше не бачать. Ти мій 
безцінний скарб».

Обраниця відповідатиме з почуттям на такі палкі 
освідчення, що падають з такої висоти. Вона намагати
меться знову з'єднати коханого з коханою завдяки 
звичному навику: через упокорення. «В мене тільки 
одна справа — кохати, забуватися і впокорюватися»,— 
писала Марія Алакок. Тілесними рухами екстаз вира
жає це знищення «я»; суб'єкт не бачить, більше не 
відчуває, він забуває своє тіло, зрікається його. Через 
насильство цього знищення, через нестямне значення 
пасивності в порожнечі позначена осяйна й найвища 
Присутність. Квієтизм пані Гюійон звів цю пасивність 
у систему: щодо неї, вона провела велику частину 
свого життя у вигляді каталепсії: вона спала цілком 
пробудженою.

Багатьох містиків не задовольняє пасивне служіння 
Богові, вони намагаються знищити свою плоть. Так, 
серед ченців і черниць був популярний аскетизм. Але
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жорстокість, з якою жінка зневажає свою плоть, наби
рає особливих властивостей. Відомо, наскільки став
лення жінки до свого тіла двоїсте: саме через самопри
ниження, страждання вона перетворює його в славу. 
Віддана коханцеві як річ на втіху, вона стає храмом, 
ідолом. Пройшовши крізь муки пологів, вона дарує 
світові героїв. Жінка-містик катує свою плоть, щоб 
мати право відстоювати свої права. Знищуючи свою 
плоть, вона прославляє її як засіб свого спасіння. Саме 
так можна пояснити дивні надуживання, до яких вда
ються деякі святі. Свята Анжель де Фоліньйо розпові
дає, що вона з насолодою пила воду, в якій мили руки 
й ноги прокажені:

«Це пійло було нам таке приємне, що радість супро
воджувала нас, приводила до самих себе. Я ніколи не 
пила з такою насолодою. Воно застрягало в моєму 
горлі шматочком шкіри, що злущилася з виразки про
кажених. Замість виплювати її, я робила велике зусил
ля, аби проковтнути, й досягала успіху. Мені здавало
ся, що я сама причащаюся. Ніколи не зможу висловити 
насолоди, якої зазнала».

Відомо, що Марія Алакок злизувала нечистоти з-під 
хворої. У своїй біографії вона пише про щастя, 
якого зазнала, набиваючи рот екскрементами чоловіка, 
хворого на пронос. Христос її винагородив за це: тепер 
її губи припадали до його Святого Серця. В країнах, де 
люди жагучі й надто чутливі, як в Італії та Іспанії, 
набожність набуває особливо чутливого забарвлення: 
в селі Абруци жінки ще й досі деруть свої язики 
уздовж шляху на Голгофу, лижучи камінці обіч доро
ги. Вдаючись до цього, вони намагаються імітувати 
Спокутування, яке врятувало плоть через приниження 
своєї власної плоті: саме в такий спосіб, набагато 
конкретніший, ніж у чоловіків, жінки доводять, що 
вони є чулі до цієї великої таїни.

Саме в образі чоловіка Бог з'являється перед жін
кою. Інколи він відкривається у всій своїй славі, сяючи 
білизною й красою володаря. Він уявляє її в шлюбній 
сукні, він вінчає її, бере її під руку й провіщає її 
небесний апофеоз. Але здебільшого він є істотою з 
плоті: обручка, що дає Ісус святій Катрін, яку вона 
невидимою носила на своєму пальці, була «перснем із 
плоті», відтятої під час Обрізання. Зазвичай його тіло 
понівечене й закривавлене: вона найбільше перейма
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ється саме тоді, коли дивиться на Розп'ятого, вона 
ототожнює себе з Дівою Марією, яка тримає на руках 
прах свого Сина, або з Магдалиною, яка стоїть біля 
підніжжя хреста, зрошеного кров'ю Коханого. Таким 
чином, вона не вгамовує свої садомазохістські нахили. 
В приниженні Бога вона захоплюється падінням Чоло
віка; байдужий, пасивний, вкритий ранами, розп'ятий, 
є образом, перевернутим із чистого страдника і чер
воної пожертви, якого пропонують хижакам, кинджа
лам, чоловікам, з тими, з ким маленька дівчинка так 
часто ототожнювалася в душі, бачачи, що Чоловік-Бог 
взяв на себе свою роль. Саме вона зігнута перед 
хрестом, обіцяна розкошам Воскресіння. Саме вона, 
вона свідчить про нього. Його чоло закривавлене під 
терновим вінком, його руки, ноги, груди простромлені 
невидимими цвяхами. Із 321 засуджених, що їх налічує 
католицька церква, тільки 47 чоловіків; інші — Гелена 
де Гонері, Жанна де ля Круа, Г. д'Остен, Озан де 
Манту, Клер де Монтфалькон та інші — це жінки, 
котрі ще в Середні віки випередили менопаузу. Най- 
славетніша Катрін Еммеріх так проявила себе яскраво 
і передчасно. У двадцять чотири роки, бажаючи зазна
ти страждань від тернового вінка, вона побачила моло
дого осяйного чоловіка, який надів їй цей вінець на 
голову. На другий день на її скронях і чолі виступила 
кров. Через чотири роки, в екстазі, вона побачила 
Христа з ранами, звідки пробивались гострі промінці, 
які іскрилися краплинами крові на руках, ногах, гру
дях святої. Вона покрилася потом із крові і відкапілю- 
вала кров'ю. Ще й понині щоп'ятниці Тереза Неманн 
обертає до відвідувачів обличчя, омите кров'ю Христа. 
Стигматами завершується алхімія, яка заміняє тіло на 
славу, оскільки воно виражає страждання, присутність 
Божої любові. Звідси зрозуміло, чому жінки особливо 
прив'язуються до метаморфози з червоного виділення 
в чисте золоте полум'я. їх переслідує думка про кров, 
яка витікає з грудей короля чоловіків. Свята Катрін 
пише про це майже у всіх своїх листах. Анжель де 
Фоліньйо поринала в споглядання серця Христа і зяючу 
рану в його боці. Катрін Еммеріх зодягала червону 
сорочку для того, щоб бути схожою на Ісуса, коли він 
був подібний «на білизну, просочену кров'ю»; вона 
бачила всі речі «крізь Христову кров». Марія Алакок, 
як відомо, в деяких обставинах вгамовувала жагу
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протягом трьох годин із Святого Серця Христа. Вона 
запропонувала віруючим поклонятися велетенському 
червоному згусткові крові з німбом сяйливих променів 
кохання. Саме в цьому символі розкривається суть 
великої жіночої мрії: від крові — до слави через лю
бов.

Екстаз, видіння, розмови з Богом — цього деяким 
жінкам достатньо. Інші відчувають потребу спілкува
тися зі світом через діяння. Зв’язок між дією і спогля
данням набирає двох дуже відмінних форм. Є жінки 
дії, як Катрін, свята Тереза, Жанна д'Арк, котрі став
лять перед собою мету й обирають шляхи її досягнен
ня: їхні одкровення надають тільки об’єктивного обра
зу їхнім впевненостям; вони спонукають їх слідувати 
наміченими дорогами. Є жінки нарциски, як пані Гю- 
ійон, пані де Крюденер, котрі в кінці мовчазної завзя
тості почуваються раптом «в апостольському станови
щі» '. Вони самі не знають, чого хочуть; і — все одно, 
як творчі жінки, страждаючи в метушні — вони мало 
переймаються тим, що роблять, аби лиш щ о с ь  роби
ти. Саме після того, як пані де Крюденер постає як 
жінка посла, романістка, думка, яку вона ставила собі 
в заслугу, робиться глибшою. Якщо достатньо інколи 
трохи краси й розуму, щоб жінка почувалася знову 
зодягненою у священний образ із ще сильнішою під
ставою, усвідомлюючи себе обраницею Бога, то думає 
про себе, що на неї покладена місія: вона проповідує 
сумнівні вчення, заповзято засновує секти, що дають 
їй змогу діяти через членів спільноти, котрим вона 
навіває чарівне розмноження своєї особи.

Містична запопадливість, так само як кохання і 
навіть нарцисизм, можуть складати одне ціле з актив
ними й незалежними людьми. А  в собі ці зусилля 
індивідуального спасіння будуть досягнуті лише в па
діннях; або жінка вступає в стосунки з ірреальністю: її 
копія або Бог; або вона творить ірреальність відносно 
з реальним буттям. У будь-якому випадку жінка не 
має наміру підкорити світ, не втікає від своєї суб'єк
тивності, її свобода залишається містифікованою. 
Є лише один спосіб цієї свободи достеменно — спро
ектувати її через позитивну дію в людському суспі
льстві.

1 Пані Гюійон.
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Третя частина 

ДО ВИЗВОЛЕННЯ

Перший розділ 

НЕЗАЛЕЖНА ЖІНКА

Французьке законодавство більше не зараховує по
слух до числа обов'язків дружини; кожна громадянка 
стала виборцем. Однак ці політичні свободи лишають
ся абстрактними, якщо вони не підтримуються еконо
мічною автономією: утриманка — дружина чи курти
занка — не стане незалежною від чоловіка лише завдя
ки виборчому бюлетеню. Вольності зі знаком мінус, 
спричинені послабленням моралі, не змінюють докорін
но її становища васальної залежності. Завдяки праці 
жінка змогла значною мірою подолати відстань, яка 
відділяла її од чоловіка, і лише праця здатна гаранту
вати їй конкретну свободу. Відколи вона перестала 
вести паразитуючий спосіб життя, рушиться вся систе
ма, заснована на її залежності; у взаєминах із всесві
том їй більше не потрібен посередник чоловічої статі. 
Прокляття, котре тяжіє над залежною жінкою, заборо
няє їй будь-що робити: ото вона й затялася на безна
дійних спробах реалізувати себе через нарцисизм, лю
бов, релігію. Виробник, активна постать, вона знову 
виборює свою трансцендентність; утверджується кон
кретно як суб'єкт у своїх планах; піддає випробу
ванню свою відповідальність — ставленням до визна
ченої мети, через привласнені гроші та права. Багато 
жінок цілком свідомі своїх переваг: навіть з-поміж 
тих, котрі перебувають на найнижчому щаблі су
спільної драбини. Одного разу я чула, як поденниця, 
миючи підлогу в холі готелю, заявила: «Я ніколи ніко
го ні про що не просила. Я всього домагалася сама». 
Вона пишалася своєю самодостатністю, ніби Рокфел- 
лер. Однак не слід вважати, що саме лиш поєднання 
права голосу і професії спричиняє справжнє визволен
ня: праця сьогодні не є свободою. Хіба що в соціаліс
тичному світі жінці, котра має такі права, гарантовано
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повноцінне існування. Більшість трудящих сьогодні 
експлуатовані. З другого боку, із зміною умов існу
вання жінки соціальна структура не зазнала глибоких 
змін: світ, який завжди належав чоловікам, досі збері
гає звичний образ. Не слід випускати з поля зору ці 
факти, з якими безпосередньо пов'язана складність 
проблеми жіночої праці. Одна поважна й розумна 
дама нещодавно провела анкетування серед робітниць 
заводів Рено: вона стверджує, що останні залюбки 
лишалися б удома, коли б мали таку можливість.

Безумовно, вони досягають економічної незалежно
сті лише в межах економічно гнобленого класу, до 
того ж праця на підприємстві не звільняє їх від 
хатнього ярма. Коли б їм запропонували вибирати між 
40 годинами щотижневої праці на підприємстві або 
вдома, вони, звісно, дали б зовсім інакші відповіді і, 
можливо, навіть погодилися б з легким серцем на 
сумісництво, оскільки, як робітниці, ввійшли б у світ, 
який був би їхнім світом, у перетворенні якого вони 
брали б участь з радістю й гордістю. Нині більшість 
трудящих жінок — не кажучи вже про селянок — не 
можуть уникнути традиційних жіночих обов'язків; їх 
не визнають ні суспільство, ні власні чоловіки, чиєї 
допомоги вони потребують, щоб досягти справжньої 
рівності. Лише ті з них, які мають політичні переко
нання, беруть активну участь у профспілках, вірять 
у майбутнє, здатні надати етичного змісту стомливим 
невдячним будням. Однак цілком закономірно, що 
позбавлені відпочинку жінки, котрі успадкували тра
дицію підлеглості, щойно починають розвиватися в 
плані політичному й соціальному. Природно, що, не 
дістаючи за свою працю жодного морального й соці
ального відшкодування, вони мали б право жити «в 
кредит» і примус сприймають без ентузіазму. Зрозумі
ло також, що майстриня, службовка, секретарка не 
бажають відмовлятися од переваг, які надає чоловіча 
підтримка. Я вже казала, що існування привілейованої 
касти, прилучитися до якої можна,не роблячи нічого, 
лише продаючи своє тіло,— для молодої жінки споку
са майже невідпорна. Вона поступається чоловічим 
домаганням через те, що заробітки малі, а життєвий 
рівень, якого суспільство вимагає від неї, дуже висо
кий. Якщо жінка вдовольниться тим, що заробляє, то 
буде лиш парією: погане житло, поганий одяг, жодних
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розваг, вона буде позбавлена навіть кохання. Добро- 
дійники радять їй вдатися до аскетизму. І справді, 
раціон її харчування не менш убогий, ніж у кармелі
ток, але ж не всі дівчата здатні офірувати свою цноту 
Богові: аби успішно вибудувати своє жіноче життя, 
вона має подобатися чоловікам. Жінка сама собі дає 
раду: її добробут цинічно оплачує роботодавець, кот
рий прирік її на нужденну платню. Інколи таким 
шляхом вона поліпшує своє становище і досягає 
справжньої незалежності; інколи, навпаки, відмовля
ється од свого фаху і стає утриманкою. Нерідко жінка 
поєднує ці два варіанти: визволяється від свого кохан
ця завдяки роботі й уникає роботи завдяки коханцеві; 
а втім, вона зазнає також і подвійного гніту. Для 
заміжньої жінки заробітна платня — лише додаткова 
підтримка; для жінки, котра «сама собі дає раду», 
чоловіча допомога — щось другорядне, неосновне; 
однак ні перша, ні друга неспроможні досягти повної 
незалежності лише власними зусиллями.

А  проте, сьогодні існує доволі велике число приві
лейованих, чию економічну й соціальну незалежність 
забезпечує їхня професія. Саме на них посилаються, 
коли йдеться про можливості жінки та її майбутнє. 
Ось чому, хоча вони поки що становлять меншість, 
особливо цікаво детальніше поглянути на їхнє стано
вище; саме довкола них точаться суперечки між фемі- 
ністами й антифеміністами. Останні наполягають, що 
сьогочасні емансиповані жінки не домоглися в світі 
нічого суттєвого, а от внутрішню рівновагу майже 
втратили. Перші перебільшують досягнуті результати 
і заплющують очі на безлад. Насправді ніщо не дає 
підстав казати, що вони блукають манівцями, і водно
час вони безумовно — новачки на цьому шляху. 
У сферах моральній, соціальній, психологічній жінка, 
яка економічно визволилася від чоловіка, не почува
ється так упевнено, як він. Прилучення її до обраної 
професії, утвердження як фахівця залежать від загаль
ного контексту її життя. Тож коли вона вступає в своє 
доросле життя, то не має за плечима того минулого, 
що його має хлопець. Суспільство дивиться на неї 
інакшими очима, всесвіт вимальовується їй в інакшій 
перспективі. Той факт, що вона є жінкою, висуває 
сьогодні перед автономною людською істотою особли
ві поблеми.
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Привілей, яким володіє чоловік і який він відчуває 
з дитинства, полягає в тому, що його покликання як 
людської істоти не суперечить його чоловічій долі. 
Оскільки фалос розглядають як втілення трансцен
дентності, виявляється, що соціальні або інтелектуаль
ні успіхи надають йому вірильного престижу. Чоловік 
є одним цілим. Тоді як жінка, щоб реалізувати свою 
жіночність, мусить бути об'єктом і здобиччю, тобто — 
відмовитися од природних вимог суверенного суб'єкта. 
Саме цей конфлікт виразно характеризує становище 
визволеної жінки. Вона відмовляється замкнутися на 
ролі самиці, бо не хоче калічити себе, але ж зречення 
своєї статі — також каліцтво!

Чоловік — це людська істота з певними статевими 
ознаками. Жінка буде повноцінним індивідуумом, рів
ним чоловікові, лише тоді, коли її розглядатимуть 
також як людську істоту з певними статевими ознака
ми. Відмовитися од своєї жіночності означає відмови
тися од частини своєї людської сутності. Жінконена
висники часто дорікали раціональним жінкам, мовляв, 
ті «нехтують собою», і водночас радили: якщо хочете 
зрівнятись з нами, відмовтесь од макіяжу та манікюру. 
Остання порада абсурдна. Насамперед через те, що 
ідея жіночності означена штучно — звичаями й мо
дою, які накидаються кожній жінці іззовні і розвива
ються в напрямі, бажаному для чоловіків: так, на 
пляжах штани стали жіночим одягом. Це нічого не 
міняє в принципі: індивідуум не вільний моделювати 
за своїми уподобаннями. Жінка, котра не дотримуєть
ся приписів, знецінюється у сексуальному й відповідно 
соціальному плані, оскільки суспільство інтегрувало 
сексуальні цінності. Відмовляючись од атрибутів жі
ночності, не набуваєш вірильних атрибутів; навіть 
травесті не вдається зробити з себе чоловіка: травес
ті — вона і є травесті. Ми бачили, що гомосексуалізм 
також є явищем цілком специфічним: нейтральність 
тут неможлива. Немає жодної негативної позиції, 
якій би не відповідав позитивний еквівалент. Дівчина 
часто гадає, що може просто знехтувати умовності, 
однак вона тут-таки створює нову ситуацію, яку їй 
доведеться розплутувати. Той, хто зневажає чинне 
законодавство, стає інсургентом. Жінка, котра екстра
вагантно вбирається, бреше, коли простодушно каже, 
що їй просто подобається таке вбрання: вона добре
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знає, що жити за принципом «просто подобається» — 
якраз і є екстравагантність. І навпаки: жінка, котра 
не бажає прибирати ексцентричну позу, мусить дотри
муватися загальних правил. За винятком беззастереж
но позитивних вчинків, їй назагал варто, перш ніж 
обрати виклик, помізкувати, що вигідніше і чи не 
забагато така поза забере сил і часу. Жінка, котра не 
бажає шокувати і не боїться девальвуватися соціально, 
мусить нести свій хрест: дуже часто навіть її профе
сійний успіх вимагає великих зусиль. Однак, якщо 
конформізм цілком природний для чоловіка — звичай 
пристосовується до його потреб як незалежного й 
активного індивідуума,— жінка, котра також є суб'єк
том, активним началом, скрадається у світ, що прирі
кає її на пасивність. Кабала тим тяжча, що, дотикаю
чись до властиво жіночої сфери, жінки надають їй 
надмірного значення: з туалету, господарства вони 
витворили складне мистецтво. Чоловік анітрохи не 
мусить дбати про свій одяг. Його вбрання зручне, 
пристосоване до активного життя, він не потребує 
вишуканості, одяг заледве становить частину його осо
бистості. Крім того, ніхто не вимагає, щоб він сам дбав 
про свій одяг: завжди знайдеться жінка, котра доброві
льно або за гроші перебере на себе цей клопіт. Жінка, 
навпаки, знає, що коли на неї дивляться, то вирізняють 
лише її зовнішність, про неї судять, її шанують, її 
бажають з огляду на її туалет. Її вбрання було просто- 
таки призначене для бездіяльного способу життя й 
завше лишалося нетривким: панчохи дерлися, закаблу
ки збивалися, блузи й світлі сукні бруднилися, зборки 
розходилися. Однак вона здебільшого сама мусила 
латати свої дірки: подруги з власної волі на допомогу 
не прийдуть, а вона не може дозволити собі обтяжува
ти власний бюджет витратами на працю, яку здатна 
виконати сама,— перманент, плісе, рум'яна, нова су
кня й без того коштують доволі дорого. Повертаючись 
увечері додому, секретарка або студентка неодмінно 
мають підтягти спущене вічко на панчосі, випрати 
блузку, випрасувати спідницю. Жінка, котра з лишком 
заробляє на життя, вивільняє себе від невдячної 
хатньої праці, проте вона змушена дбати про елегант
ність вищого гатунку і витрачатиме час на кравчиню, 
перукарку, поїздки тощо. Традиція також змушує жін
ку, навіть самотню, потурбуватися про затишне житло.
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Приїхавши до нового міста, службовець-чоловік осе
литься в готелі, а його колега-жінка шукатиме «влас
не» помешкання; вона мусить скрупульозно упорядку
вати те помешкання, адже їй не пробачать жодної 
недбалості, такої природної в квартирі чоловіка. Однак 
не лише острах перед «громадською думкою» змушує 
її віддавати стільки часу й зусиль своїй зовнішності, 
господарству. Вона бажає— заради себе самої — лиша
тися справжньою жінкою. А  для цього належить поєд
нати теперішнє з минулим, життя, започатковане 
долею її матері, з її дитячими іграми та дівочими 
фантазіями. Вона вигодувала нарцистичні мрії, проти
ставляючи фалічній гордості самця культ свого образу; 
вона прагне виставлятися напоказ, чарувати. Мати 
і старші сестри прищепили їй смак до «тіздечка»: 
власна хата — це первісний вияв її мрій про незалеж
ність, вона не годна відмовитися од них, навіть якщо 
знайшла свободу на інших шляхах. Почуваючись до
сить незатишно у чоловічому світі, жінка потребує 
прихистку, що його звикла шукати в собі самій. Вірна 
жіночій традиції, вона натирає паркет, куховарить, 
замість того щоб за прикладом колег обідати в 
ресторації. Вона хоче жити водночас як чоловік і як 
жінка, збільшуючи таким чином кількість своїх 
обов’язків і — свою втому.

Якщо вона має намір лишатися повноцінною жін
кою, це означає, що вона має намір найрішучіше 
атакувати чоловічу стать. І саме у єексуальній сфері 
виникнуть найскладніші проблеми. Щоб бути повноцін
ним індивідуумом, рівним чоловікові, жінка мусить 
пробитися у чоловічий світ, доступитися до і н ш о- 
г о, але ж вимоги «і н а к ш о с т і» в цих двох випад
ках не симетричні. Одного разу здобуті статок, ім’я, 
постаючи як іманентні чесноти, можуть збільшити 
сексуальну привабливість жінки, але її існування як 
незалежної активної особистості суперечить її жіноч
ності: вона знає про це. Незалежна жінка, надто інте- 
лектуалка, котра усвідомлює своє становище, стражда
тиме як самиця від комплексу нижчості; їй бракує 
часу, аби дбати про свою зовнішність так само ретель
но, як дбає кокетка, котра не має іншого клопоту; вона 
виконуватиме поради фахівців, але завжди лишати
меться в царині жіночої елегантності лиш аматоркою. 
Жіночий шарм вимагає, щоб трансцендентність, при
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нижуючись до іманентності, прозирала лишень у не
вловимому тремтінні плоті; слід бути «дарунком до
лі», а інтелектуалка свідома того, що пропонує себе. 
Неможливо отак собі, з доброго дива, вбити її погляд, 
перетворивши очі на калюжку води чи два клаптики 
неба; неможливо безборонно зупинити порив її тіла, 
спрямованого в широкий світ, перетворивши його на 
нерухому статую, збуджену прихованим хвилюван
ням. Інтелектуалка докладатиме тим більших зусиль, 
оскільки боїться поразки, але це усвідомлене завзяття 
не досягає мети, постаючи лише ще одним різновидом 
діяльності. Вона робить помилки, подібні до тих, які 
провокує менопауза: силкується відкинути свою сек
суальну байдужість, як старіюча жінка — свій вік; 
вбирається по-дівочому, перевантажує свої туалети 
квітами, шлярками, зловживає яскравими барвами, 
вдається до дитячої міміки, кокетування. Вона пустує, 
стрибає, лепече, зображує невимушеність, легковаж
ність, імпульсивність. Творячи усе це дійство, жінка 
нагадує акторів, які вміють вольовим зусиллям «увімк
нути» ті чи ті м'язи, аби відтворити сміх, плач, відчай. 
Вона відчуває неприродність ситуації і дратується. На 
розпашілому по-дитячому обличчі раптом зблисне 
спалах надто гострого розуму,* багатообіцяючі звабливі 
губи раптом стискаються. Бажання спокусити, хай би 
яким сильним воно було, не притаманне їй внутріш
ньо; брак щирості і очевидну незграбність вона нама
гається компенсувати, вдаючись до чоловічої зброї: 
жінка починає говорити замість того, щоб слухати, 
виставляє напоказ потаємні думки, приховані почуття; 
заперечує своєму співрозмовникові, коли слід погоди
тися, себто всіляко силкується взяти гору над партне
ром. Пані де Сталь поєднувала обидва ці методи, 
досягаючи, як кажуть, приголомшливих результатів: 
мало хто з чоловіків був здатен чинити їй опір. Але 
виклична позиція, така поширена поміж американка
ми, найчастіше лиш роздрочує чоловіків; вони, до речі, 
нерідко самі провокують її своєю недовірою. Якщо 
чоловіки погоджуються кохати не рабиню, а вільну 
жінку (це вдається тим представникам сильної статі, 
котрі позбавлені зверхності й комплексу нижчості 
водночас), то їхня обраниця значно менше дбає про 
свою жіночність, поводиться природніше, простіше 
і зрештою стає справжньою жінкою.
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Незаперечний факт: чоловіки починають призвичаю
ватися до нового становища жінки; не почуваючи себе 
більше засудженою апріорі, остання поводиться віль
ніше, спокійніше: нині працююча жінка не занедбує 
свою жіночність і не втрачає сексуальної привабливос
ті. Цей успіх, хоч і позначає шлях до рівноправності, 
лишається неповним: жінці ще й тепер значно важче, 
ніж чоловікові, встановити з іншою статтю стосунки, 
яких вона прагне. Її еротичне й чуттєве життя утруд
нюють численні перешкоди.

З цієї точки зору жінка-рабиня не має жодних 
привілеїв, у плані сексуальному й чуттєвому більшість 
дружин і куртизанок повністю ошукані. Якщо трудно
щі очевидніші на прикладі незалежної жінки, то лиш 
тому, що вона обрала не покірливість, а боротьбу. Всі 
проблеми живих знаходять німотне розв'язання у 
смерті; жінка, яка прагне життя, потерпає більше за 
свою подругу, котра відмовляється од власної волі 
і власних бажань, а проте не погодиться на безпечну 
пасивність. Вона почувається ошуканою лише порівня
но з чоловіком.

Жінка, котра докладає зусиль, котра бере на себе 
відповідальність і пізнає суворість боротьби за місце 
під сонцем, має потребу — як і чоловік — не тільки 
вдовольнити фізичні бажання, а й розслабитися, відво- 
ліктися; найліпший рецепт тут — щаслива сексуальна 
пригода. Подекуди такої свободи за нею й досі не 
визнають: вона ризикує заплямувати свою репутацію 
і погубити свою кар'єру; щонайменше звинувачена 
у лицемірстві, вона неминуче страждатиме. Чим біль
ших успіхів досягне жінка в царині соціальній, тим 
охочіше заплющуватимуть очі на її «гріхи», однак, 
особливо у провінції, за нею здебільшого стежать, 
і дуже пильно. Навіть за найсприятливіших обставин, 
коли мовчить громадська думка, становище жінки не 
рівнозначне становищу чоловіка. До такої різниці 
спричиняються водночас традиція та особлива природа 
жіночого еротизму.

В обіймах, які ні до чого не зобов'язують, чоловік 
може легко і просто вгамувати свою плоть, зняти 
напругу. Бували жінки, щоправда^ебагато, які вимага
ли борделів для жінок; у романі під назвою «Номер 
17» героїня пропонувала створити заклади, де жінки 
могли б «сексуально вдовольнитися», скориставшись
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послугами таких собі «таксі-бой». Подібний заклад, 
здається, існував колись у Сан-Франціско; єдиними 
його відвідувачками були дівчата з борделю, котрі 
тішилися з того, що платили (адже зазвичай платять 
їм!): на вимогу сутенерів той будинок припинив існу
вання. Це утопічне і не найкраще рішення безперечно 
зазнало б краху: річ у тім, що жінка не досягає 
«задоволення» так легко, сказати б, механічним шля
хом, як чоловік, вона потребує певних умов для лю- 
босних поривань. А  тих умов якраз і нема. Рішення, 
яке полягає в тому, щоб підібрати на вулиці партнера 
на ніч або на годину,— якщо припустити, що обдаро
вана дужим темпераментом жінка, подолавши всі пси
хологічні бар’єри, уявить таке без відрази,— значно 
небезпечніше для неї, ніж для нього. Йдеться насампе
ред про ризик венеричного захворювання, а крім того, 
у стосунках між незнайомими людьми, стосунках, які 
розгортаються на брутальному тлі, багато важить різ
ниця у фізичній силі партнерів. Чоловік не має ваго
мих підстав боятися жінки, котру він веде до себе: 
досить звичайної пильності. Інша річ — коли жінка 
веде чоловіка додому. Мені розповідали про двох 
молодих жінок, «жадібних до життя» новоявлених 
парижанок, які запросили пообідати двох монмартрсь- 
ких звабників: тих шукачок пригод пограбували, згвал
тували, шантажували. Ще показовіший випадок стався 
з сорокарічною жінкою, розлученою, яка тяжко пра
цювала, щоб прогодувати трьох дітей і стареньких 
батьків. Ще гарна і приваблива, вона зовсім не мала 
часу для особистого життя — спілкування, знайомств, 
кокетування тощо,— всіх тих благопристойних спосо
бів зваблення, які їй до того ж здавалися нудними 
й непотрібними. Однак організм вимагав свого, і вона 
гадала, що має право, як і чоловік, задовольнити свої 
потреби. Інколи ввечері вона довго блукала вулицями 
і зрештою «підчеплювала» чоловіка. Та якоїсь ночі, 
після однієї чи двох годин, проведених у гущавині 
Булонського лісу, коханець не схотів відпускати її, 
зажадавши нового побачення, адреси, гарантій на май
бутнє; оскільки вона відмовила, він її по-звірячому 
побив і покинув. Що ж до постійного коханця, як це 
часто буває в чоловіків, які утримують чи підтриму
ють жінку, то такий варіант придатний лише для 
заможних. Виторгувавши собі чоловіка, жінка корис
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тується ним із зневажливою невимушеністю: він — ли
ше інструмент, знаряддя. А  втім, треба бути дуже 
немолодою, щоб так різко роз'єднувати еротизм і 
почуття,— дві сили, нерозривно пов'язані в жіночій 
молодості. Деякі чоловіки також ніколи не приймуть 
цього розподілу між плоттю й свідомістю. У платних 
стосунках між статями існує ошуканство, до якого 
жінка чутливіша, ніж чоловік. Клієнт повії — також 
інструмент, вона для нього — засіб існування. Чолові
ча гордість приховує перебіг еротичної драми самця, 
котрий сам себе дурить. Жінка уразливіша, але міцні
ше стоїть на землі, її нелегко ввести в оману. Думка 
про те, щоб купити собі чоловіка, здебільшого не 
надто вабить жінку, хай би вона і мала гроші.

Адже більшості жінок, так само як чоловіків, ідеть
ся не лише про те, щоб задовольнити свої бажання, але, 
задовольняючи їх, не втратити свою людську гідність. 
Дістаючи насолоду від жінки, даючи їй відчути насо
лоду, чоловік постає як владний переможець, велико
душний дарувальник, або і те, і те водночас. Жінка, 
в свою чергу, хоче показати, що партнер добровільно 
скорився їй, що вона щедро нагородила його. Коли 
жінка нав'язує себе чоловікові — обіцянками «журав
ля в небі» або провокуючи його залицяння,— вона 
почуває себе доброчинницею. Завдяки цьому вона мо
же продовжувати свої домагання з високо піднятою 
головою, н і б и т о  керуючись великодушністю. Від
так «дама у білому» з роману «Нестиглий плід», котра 
прагне Філових пестощів, каже йому зверхньо: «Я лю
блю тільки жебраків та голодних». Вона влаштовує все 
таким чином, що він і справді опиняється в ролі 
прохача.

Отож, пише Колетт, «вона поквапилася до непевного 
інтимного царства, прихистку її гордості, де острах 
засвідчував розгубленість або й тугу, а прошаки-каню- 
ки тішилися ілюзією щедрості». Пані де Варан нале
жить до того різновиду жінок, які вибирають коханців 
з-поміж молодих, безталанних, людей нижчого соці
ального стану, надаючи таким чином своїм ницим 
бажанням видимості благородства, великодушності. 
А  проте, існують також відважні жінки, котрі «атаку
ють» наймогутніших представників сильної статі і за
чаровують себе ілюзією «щедрого дарунку», тоді як 
насправді поступаються лише через ввічливість або
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страх. І навпаки: якщо жінка, котра ставить тенета на 
чоловіка, видає себе за доброчинну дарувальницю, то 
її подруга, котра віддається, прагне довести, що не дає, 
а бере. «Я належу до жінок, які беруть»,— сказала 
мені якось одна молода журналістка. Насправді в цій 
ситуації, за винятком випадків згвалтування, жоден не 
бере іншого по-справжньому, тільки ж жінка дурить 
саму себе подвійно. Нерідко чоловіка спокушає саме її 
шаленість, її агресивність: він радо підхоплює ініціати
ву партнерші. За окремими винятками (серед інших — 
вже згадувана пані де Сталь), жінка врешті-решт 
спроможна лише запропонувати себе. Оскільки біль
шість чоловіків ревниво обстоюють свою провідну 
роль, вони бажають передусім збудити в жінці особли
ве хвилювання, а не бути бранцем її великодушності: 
чоловік, якого обирають, почувається експлуатова
ним «Жінка, котра не боїться чоловіків, їх лякає»,— 
сказав мені один юнак. Від дорослих чоловіків я не 
раз чула: «Я вжахнувся б, коли б жінка перебрала 
ініціативу до своїх рук». Якщо жінка пропонує себе 
надто сміливо, чоловік ухиляється: він звик завойову
вати. Жінка може взяти, лише ставши здобиччю: па
сивною річчю, обіцянкою покірливості. Якщо їй це 
вдасться, вона вважатиме себе автором магічного за
клинання, почуватиметься суб'єктом. Водночас вона 
ризикує перетворитися на непотріб з огляду на чолові
чу зневагу. Ось чому жінка зазнає такого приниження, 
коли відштовхують її пропозиції. Чоловік також інко
ли гнівається, вважаючи себе ошуканим, однак у цьо
му разі йдеться лише про поразку у грі, не більше. 
Саме втілення плоті, що хвилюється, чекає, обіцяє, 
жінка може завоювати, лише втративши себе; вона 
приречена. Треба бути зовсім сліпим або винятково 
прозірливим, аби грати в ці ігри. Адже навіть якщо 
чари подіяли, перемога лишається непевною: гро
мадська думка віддає лаври переможця чоловікові. За 
нею не визнають «чоловічого» права на задоволення 
своїх бажань: вона здобич. Усі згодні, що чоловік 
володіє окремішністю, специфічною індивідуальністю, 
тоді як жінка — раба свого виду, ото й усе. Її виставля
ють насамперед як чисту пасивність. Щось на зразок:

1 Це почуття —  дублікат іншого, що, як зазначалося, притаманне 
молодій дівчині. Але ж вона зрештою кориться своїй долі.
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«Марі, ляж-но отам», або «Вона не спала хіба що 
з автобусом». Завжди готова до роботи, вона знаряддя, 
інструмент; м'яка, поступлива, зачарована чоловіком, 
достиглий плід, який йому належить зірвати. Інколи її 
розглядають як відчужену активність: диявол стуго
нить у її матці, а в глибинах піхви чатує змія, охоча до 
чоловічої сперми. В кожному разі їй відмовляють у 
звичайній свободі, надто у Франції, де настійливо 
плутають вільну жінку з жінкою легкої поведінки; 
ідея легкості передбачає відсутність опору і контролю, 
брак, навіть заперечення свободи. Жіноча література 
намагається подолати ці пересуди: наприклад, у «Грі- 
зелідісі» Клара Мальро наполягає на тому, що її 
героїня не поступилася чоловікові, а реалізувала, вті
лила свій намір. В Америці визнають право жінки на 
сексуальну активність, тим самим сприяючи її самови
раженню. Але зневага, яку виявляють у Франції щодо 
«жінок, з якими сплять» чоловіки, котрі якраз і сплять 
з ними, викликає заціпеніння у багатьох жінок. Вони 
жахаються зауважень, настанов, до яких мимоволі 
спричиняються.

Навіть якщо жінка нехтує анонімні пересуди, вона 
відчуває у взаєминах з партнером конкретні трудно
щі,— адже він уособлює громадську думку Ліжко для 
чоловіка дуже часто «поле бою», де він має утвердити
ся в своїй агресивній вищості. Він хоче взяти, а не 
прийняти; не обмінятися, а забрати силою. Він прагне 
здобути більше того, що вона йому дає; вимагає, щоб її 
згода була відступом, поразкою; а слова, які вона 
шепоче, лише відголосом навіяних партнером думок; 
щоб, задовольняючи його, вона визнавала своє рабст
во. Коли кмітлива Клодіна кидає виклик Рено, той 
випереджає її. Рено поквапився взяти її силоміць, тоді 
як Клодіна збиралася запропонувати себе. Він змушує 
її не заплющувати очей: хай бачить його тріумф. Так 
само владний Ферраль («Умови людського існування») 
наполягає на тому, щоб запалити світло, тоді як Валері 
хоче його загасити. Горда вимоглива жінка «атакує» 
чоловіка як супротивника. Однак у цьому двобої вона 
озброєна значно гірше за нього: насамперед він дуж
чий фізично, отже, має більше шансів накинути свою 
волю; ми бачили також, що його активність гармоній
но поєднується з еротизмом, тоді як жінка, відкидаю- 
чи пасивність, руйнує чари — джерело насолоди: біль
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шість жінок, які обрали горду зверхність, стали фригі- 
дними. Чоловіки рідко дозволяють коханці задоволь
нити владні або садистські нахили, але ще рідше 
зустрічаються жінки, котрі дістають від такої покірли
вості повне еротичне задоволення.

Для жінки існує ще один шлях, який здається не 
таким тернистим: шлях мазохізму. Коли цілоденно 
працюєш, воюєш, ризикуєш, береш на себе відпові
дальність, уночі можна розслабитися, вдаючись до 
різних химерних забаганок. Досвідчена коханка або 
наївна простачка, жінка справді не раз залюбки відда
ється на волю тирана. Але при цьому вона має почува
тися справді вивищеною. Постійно спілкуючись з чо
ловіками, живучи в чоловічому оточенні, жінці важко 
вірити у примат самця. Мені розповідали про одну 
особу, котра не була справжньою мазохісткою, але 
надмір «жіночності» змушував її розчинятися в чоло
вічих обіймах; починаючи від сімнадцятирічного віку 
вона мала кількох чоловіків і численних коханців, 
дістаючи від них усіх неабияку втіху; досконало на
вчившись керувати чоловіками, вона, однак, скаржила
ся, що стала фригідною, втратила безпосередність 
сприйняття через те, що звикла панувати над сильною 
статтю, чар якої розвіявся. Коли в жінки з'являються 
сумніви щодо чоловічої вищості, претензії партнера 
ще зменшують повагу, яку вона могла б попри все до 
нього почувати. У ліжку, в хвилини, коли чоловік 
особливо прагне виявити себе самцем, продемонстру
вати чоловічу міць, досвідчені сторожкі жіночі очі 
фіксують його інфантильність: тінь задавненого комп
лексу кастрації, тінь його батька, якийсь інший фан- 
тазм. Гордовита коханка не завжди відмовляється вдо
вольняти забаганки свого коханого, хоча безумовно 
бажає мати справу не з малим фантазером, а з дорос
лою людиною, котра живе в реальному світі. Мазохіст- 
ка вкінець розчарована: материнське потурання, виму
чене або поблажливе,— це зовсім не те забуття, про 
яке вона мріє. Перед нею вибір: або вдовольнитися 
незначними забавами, притлумлюючи своє прагнення 
панувати і коритися водночас, або до переможного 
кінця шукати «супермена», або стати фригідною.

Ми бачили, що уникнути проявів садизму й мазохіз
му можна лише тоді, коли обидва партнери визнають 
себе рівними. Якщо чоловік і жінка мають бодай
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дещицю скромності та великодушності, думки про 
перемогу й поразку не виникають: акт кохання стає 
вільним обміном. Парадоксально, але жінці важче 
погодитися на такий варіант, ніж чоловікові. Оскільки 
чоловіча каста займає панівні позиції, чоловік ладний 
пошанувати кількох окремих жінок. Жінку любити 
легко: спершу їй надається привілей ввести коханця 
у свій таємничий світ, який вони досліджуватимуть 
разом; якийсь час вона спокушає його, бавиться; її 
помилки можна пробачити, а успіхи привітати з огля
ду на безумовну жіночу підпорядкованість. Стендаль 
у захопленні від пані де Реналь і пані де Шатле попри 
їхні дурні забобони; що більше має жінка фальшивих 
ідей, тим менше в неї ясного розуму, відваги. Чоловік 
не звинувачує її: бідолаха — лишень жертва свого 
становища, думає він і часто-густо має рацію. Він мріє 
про те, якою вона могла б бути, якою вона, можливо, 
буде: чому ж не дати їй шанс, чому не пробачити 
недоречність, адже вона не є щось визначене, заверше
не. Коханець нудиться цією недоконаністю, а проте від 
неї віє таємницею, шармом, які зачаровують і схиля
ють до необтяжливої ніжності. Значно важче дово
диться жінці. Чоловік такий, яким створив себе,— тут 
нічим не зарадиш. І любити його мусиш сьогочасного, 
з його правдою, відповідального за свої вчинки, свої 
переконання — беззастережно, відкинувши обіцянки і 
неясні можливості. Близькість із ним можлива лише 
тоді, коли жінка схвалює його дії, цілі, упередження. 
Жюльєн може покохати легітимістку; Лам'єль не год
на віддати свою ніжність чоловікові, переконання яко
го зневажає. Навіть готова до компромісу жінка на
вряд чи займе поблажливу позицію. Зелений рай ди
тинства лишився позаду, коли в її житті з'являється 
чоловік: у них спільний світ, а на зустріч він прино
сить лише себе самого. Рішучий, упевнений, самодос
татній, він мало сприяє мріям; коли він промовляє, їй 
належить слухати; він ставиться до себе вельми 
серйозно; якщо йому не цікаво, він нудиться, жіноче 
товариство його гнітить. Лише дуже молоді люди ще 
дозволяють собі невимушеність, органічність спілку
вання, в них ще можна шукати таїну й обіцянку, 
знайти вибачення, пристерегти необачність: ці риси не 
випадково ваблять зрілих жінок. Проте найчастіше 
молоді віддають перевагу саме молодим. Тридцятиліт

350



ня жінка в цьому гурті чужа. Серед «дорослих» чоло
віків вона безумовно зустріне партнерів, гідних її пова
ги і дружби; можливо, їй навіть пощастить, якщо ті 
партнери не виявлятимуть жодної зверхності. Пробле
ма виникає тоді, коли жінка прагне «історії», пригоди, 
в якій могла б поєднати і серце, і тіло, а це означає 
зустріч з чоловіком, якого вона б мала за рівного собі 
і який би не вважав себе істотою вищого порядку.

Мені скажуть, що назагал жінки не так уже й 
прагнуть «історій»; вони «ловлять момент», не ставля
чи зайвих запитань, а потім якось дають собі раду зі 
своїми гордістю, чулістю, жагою. Певно, що так. Але 
інша правда полягає в тому, що вони ховають у  глиби
ні своїх сердець чимало розчарувань, принижень, жа
лів, злоби: зазвичай у чоловічому серці не знайдеш 
нічого подібного. Адже для чоловіка будь-яка приго
да — щонайменше втіха, а жінка таку втіху дістає 
далеко не завжди. Нерідко вона байдуже, проте щиро 
поринає в обійми, коли настає вирішальна хвилина: 
інколи коханець виявляється неспроможним до вико
нання чоловічого обов'язку, і вона страждає, почуваю
чи себе скомпрометованою кумедною ситуацією; якщо 
партнер не задовольнить її, то це сприймається як 
ошуканство; якщо задовольнить, вона схоче затримати 
коханця. Годі чекати від жінки щирості, коли вона 
змальовує чергову «пригоду» ніби таку собі миттєву 
розвагу без жодних перспектив на майбутнє: насолода 
припинає, а не звільняє; розрив, навіть полюбовний, її 
боляче уражає. Жінка значно рідше по-дружньому 
згадує колишнього коханця, ніж чоловік своїх коха
нок.

Природа її еротизму, труднощі вільного сексуально
го життя спонукають жінку до моногамії. Однак їй 
значно важче, ніж чоловікові, поєднати зв'язок чи 
шлюб з кар’єрою. Трапляється, коханець або чоловік 
вимагають, щоб вона відступилася: жінка вагається, як 
от Мандрьоха в Колетт, яка палко бажає чоловічого 
тепла, але лякається подружніх уз; відступившись, 
вона повернеться в рабство; незалежна, прирече себе 
на довічну самотність. Сьогодні чоловіки здебільшого 
не заперечують проти того, щоб жінка вибудовувала 
свою кар'єру. Романи Колетт, де молода героїня зму
шена офірувати свій фах на олтар родинної злагоди, 
дещо застаріли; спільне життя двох вільних істот зба-
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гачує обох, у заняттях подружжя кожен його член 
вбачає запоруку власної незалежності; самостійна жі
нка звільняє чоловіка від подружнього рабства — 
своєрідної кари за її власне рабство. Якщо чоловікові 
притаманна «добра воля», якщо він сумлінний, коханці 
та дружини зрештою досягають у царині шляхетності 
й щиросердя цілковитої рівності Чоловік інколи на
віть відіграє роль відданого слуги: як пише Дж. Еліот, 
Люїс подбав про затишок у хаті, що його зазвичай 
створює дружина довкола чоловіка-пана. Але пере
важно жінка і досі піклується домашнім вогнищем. 
Чоловікові здається цілком природним, що саме жінка 
порядкує в хаті, займається вихованням дітей. А  жін
ка своєю чергою вважає, що, виходячи заміж, мусить 
взяти на себе клопоти, сказати б, не пов'язані напряму 
з її особистим життям. Вона не хоче, щоб її чоловік 
був позбавлений переваг, які йому забезпечила б 
«справжня жінка», і намагається опанувати роль 
доброї господині, відданої матері, не втрачаючи при 
цьому жіночої чарівності. Дуже швидко виявляється, 
що цей тягар їй не під силу. Вона його тягне водночас 
з поваги до свого партнера і заради себе самої: прагну
чи випити до дна чашу жіночої долі. Вона стане 
чоловіковим двійником, візьме на свої плечі його кло
поти, поділятиме його успіхи й зацікавлення як свої 
власні, коли не більше. Вихована в дусі поваги до 
чоловіка як істоти вищого порядку, вона у всьому 
поступається своєму володареві; інколи побоюється 
власного вимогливістю зруйнувати шлюб. Розриваю
чись між бажанням утвердити себе і відійти набік, 
вона почувається непевно.

Однак навіть її принижене становище має певні 
переваги: оскільки стартові можливості жінки гірші за 
чоловічі, вона не почуває себе винною перед ним 
апріорі; компенсувати соціальну несправедливість не 
її клопіт. Добропорядний чоловік свідомий свого 
обов'язку берегти жінок; сумлінний, жалісливий, він 
ризикує потрапити в тенета, розставлені беззбройними 
представницями слабкої статі. Жінка, котра перемогла 
чоловічу незалежність, здобуває неабияку перевагу 
в сексуальному плані. Адже її партнер, попри свою

1 Здається, за приклад тут може правити подружжя Клари 
й Роберта Шуманів.
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активність, не паразитуватиме на її слабкості. На 
жаль, в житті рідко подибуємо жінок, здатних творити 
вільні стосунки з чоловіком; вони самі кують собі 
кайдани, квапливо прибираючи «позу закоханої...». 
Впродовж двадцяти років очікування, мрій, надій мо
лода дівчина плекала міф про героя — визволителя 
й рятівника: здобута тяжкою працею незалежність не 
годна знищити її прагнення славного самозречення. 
Аби здолати юнацький нарцисизм, вона мусить бути 
вихована достоту як хлопчик \ та здебільшого увіч
нює в своєму дорослому житті культ власного «я», що 
сповідувала в молодості. Свої професійні успіхи вона 
перетворює на заслуги, які мають додати їй ваги, мов 
ордени на парадному мундирі; вона потребує 
сторонньої оцінки і схвалення. Навіть виявляючи суво
рість до чоловіків, з якими змагається повсякденно, 
вона не позбувається благоговіння перед Чоловіком 
і, якщо зустріне такого, ладна впасти перед ним навко
лішки. Певніше покластися на Провидіння, ніж на 
власні зусилля, світ заохочує її вірити в Спасителя, 
і вона радо пристає на це. Інколи жінка повністю 
відмовляється од своєї незалежності: вона тільки зако
хана; найчастіше намагається поєднувати обидва свої 
образи, але ж кохання, самовіддане, до самозречен
ня,— руйнівне: воно заполонить усі думки, кожну 
мить життя, нав'язливе, деспотичне. У разі професій
них невдач жінка гарячково шукає прихистку в кохан
ця: її поразки спричиняють сцени і вимоги, часто-густо 
нестерпні для нього. Втім, сердечні жалі аж ніяк не 
дублюють її фахового запалу: назагал вона повстає, чи 
принаймні дратується, проти способу життя, що пере
криває їй королівський шлях великого кохання. Одна 
жінка, котра десять років працювала в політичному 
журналі під жіночою орудою, розповідала мені, що 
в редакції рідко розмовляли про політику і постійно — 
про кохання: котрась скаржиться, що зневажають її 
інтелект, віддаючи перевагу тілу, інша зітхає, що не 
помічають її жіночих принад, а цінують лиш розум... 
Для того, щоб жінка могла кохати «як чоловік», тобто 
без жодних сумнівів у правомірності свого власного 
буття в умовах свободи, їй належить усвідомити свою

1 Тобто не лише тими самими методами, а й у тому ж суспіль
ному кліматі, що нині неможливо попри всі зусилля вихователя.
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рівність у конкретних життєвих обставинах, рішуче 
втручаючись у сферу чоловічих інтересів, що, як ми 
бачимо, ще не так часто трапляється.

Материнство — це та жіноча функція, що створює 
донині найбільше проблем. Якщо в Англії та Америці 
принаймні практикується «birth-control», то у Франції, 
як ми бачили, жінка нерідко поставлена перед вибо
ром: тяжкий і дорогий аборт або дитина, котра уне
можливить її професійне життя. Мораль не дозволяє 
жінці народжувати, сказати б, за бажанням: мати- 
одиначка — постать скандальна, а для дитини — «неза
конність» народження — довічне тавро; найчастіше 
шлюбні узи — передумова материнства. Тож коли ідея 
штучного запліднення так цікавить жінок, то йдеться 
не про те, що вони прагнуть уникнути чоловічих 
обіймів. Вони прагнуть зовсім іншого: аби вільне мате
ринство швидше стало повсякденною практикою суспі
льства. Слід додати, що, попри належним чином орга
нізовані ясла і дитсадки, досить однієї дитини, щоб 
повністю паралізувати материнську активність: мати 
може продовжувати працювати, лише покинувши своє 
чадо на батьків, друзів, прислугу. Вона мусить обирати 
між безплідністю, яка нерідко сприймається ніби ошу
канство, та нестерпними перевантаженнями, несуміс
ними з її кар’єрою.

Таким чином, незалежна жінка сьогодні роздвоюєть
ся між професійними зацікавленнями і покликанням 
статі: ці два крила своєї жіночої долі вона ледве год
на врівноважити. Якщо навіть їй вдасться досягти 
омріяної рівноваги, то тільки ціною поступок, жертв 
і неймовірних зусиль, які вимагають від неї постійного 
напруження. Саме тут — а не у фізіології — слід шу
кати передусім пояснення її нервовості й хворобливо
сті. Серед іншого виникає і питання про менструації. 
Жінки, котрі займаються спортом, виявили себе в 
активній діяльності, здається, не надають цьому жіно
чому лихові особливого значення. Чи через те тільки, 
що їхні місячні проходять благополучно з медичної 
точки зору? А  може, навпаки: обравши активний спо
сіб життя, прагнучи здійснити честолюбні настанови, 
жінка менше звертає уваги на свої регули? Звичайно, 
органічні причини даються взнаки: мені не раз доводи
лося бачити, як найзавзятіші жінки щомісяця мусили 
цілодобово лежати лежма, терплячи невимовні страж
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дання, але це анітрохи не гальмувало їхні справи. 
Я переконана, що переважна більшість слабувань і 
хвороб, які так гнітять жінок, спричинені психічним 
станом: цю думку, до речі, поділяють і гінекологи. 
Моральна напруга, викликана надміром узятих на себе 
обов'язків, несприятливе середовище, необхідність раз 
у раз обстоювати свої права,— хіба цього не досить 
для виснаження, фізичного й духовного! Це не озна
чає, що їхні недуги вигадані: вони реальні й зловісні, 
як і ситуація, в якій опинилися жінки. Однак ситуація 
не залежить від організму, тоді як організм залежить 
від ситуації, та ще й як! Отож фізичні, сказати б, 
можливості другої статі не завадять їй активно працю
вати,— навпаки, праця сприятиме внутрішній рівнова
зі, звісно, коли суспільство надасть жінці відповідне 
місце.

Коли поціновують професійні набутки жінки і, вихо
дячи з цього, намагаються передрікати її майбутнє, 
слід зважати на всю сукупність обставин. Жінка бе
реться вибудовувати свою кар'єру, будучи закабалена 
жіночністю і традицією. Об'єктивні обставини тим 
більше не сприяють їй. Новачкові, котрий намагається 
прокладати собі шлях у ворожому чи принаймні не
дружньому оточенні, завжди важко. Річард Райт у 
романі «Блек Бой» показав, скільки перешкод довело
ся подолати молодому честолюбному американському 
негрові, перш ніж він наблизився до тих проблем, які 
розв'язує його білий одноліток. Негри, котрі прибули 
до Франції з Африки, зазнають труднощів, аналогіч
них тим, з якими зустрічаються жінки.

Уже в період навчання жінка зазнає принижень, на 
що я вказувала, розповідаючи про молоду дівчину, 
однак до цієї теми слід повернутися. Впродовж на
вчання, надто у перші, такі важливі для майбутньої 
кар'єри роки, жінка здебільшого не має можливості 
спробувати щастя: багатьох збивають з ніг ще на 
старті. У віці між вісімнадцятьма й тридцятьма роками 
конфлікти з оточенням бурхливо розвиваються, сягаю
чи найвищого напруження,— а це час формування 
фахівця. Незалежно від того, чи живе жінка в батькі
вській родині, чи з чоловіком, її зусилля рідко знахо
дять підтримку; вдома їй раз у раз накидають ті чи ті 
хатні обов'язки, утискають її свободу. Вона ще перебу
ває під впливом свого виховання, ще сповнена шани до
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цінностей, які утверджують її старші сестри, ще не 
позбулася дитячих і юнацьких мрій і погано узгоджує 
спадок свого минулого з інтересами свого ж таки 
майбутнього. Інколи вона раптом відкидає свою жі
ночність, вагаючись між цнотливістю, гомосексуаліз
мом і становищем козир-дівки; вбирається без смаку 
або переряджується: одне слово, витрачає багато часу 
й сил на виклик, забаву, гнів. А  проте частіше вона 
хоче утвердитися як жінка: кокетує, фліртує, закоху
ється, вагається між мазохізмом й агресивністю. 
В кожному разі вона шукає, борсається, кидається 
у різні боки. Перебуваючи в полоні своїх примарних 
клопотів, вона не має часу на головне, занедбує працю, 
а відтак дістає од неї менше користі, маючи більшу 
спокусу покинути розпочате. Особливо деморалізує 
жінку, котра прагне утвердитися як незалежна особис
тість, жіноче оточення: йдеться про її подруг, які 
належать до того самого соціального прошарку, що 
й вона, мають ті самі стартові можливості, ті самі 
шанси, а проте живуть паразитуючим життям. Чоловік 
може відчувати злість до привілейованих щасливчиків, 
але він діє заодно із своїм класом, та й здебільшого 
однокашники зрештою досягають однакового життєво
го рівня. А  от життєвий рівень жінок одного кола 
значною мірою залежить від чоловіків. Заміжня або 
добре влаштована подруга — постійний подразник і 
спокуса для сміливиці, котра мусить сама-одна домага
тися успіху; їй здається, що доля несправедливо при
рекла її на муки, кожен новий камінь спотикання 
спонукає її переглянути своє рішення: може, й справді 
варто пошукати іншого шляху? Одна студентка з 
незаможної родини якось сказала мені з відчаєм: «Не
вже геть усе я змушена буду видобувати зі своєї 
голови!» Чоловік скоряється конечній необхідності; 
жінка без кінця, знову і знову, мусить переглядати 
своє рішення; вона не простує до мети, як чоловік, 
а просувається з осторогою, тож рух її уповільнений 
і непевний. Її постійно непокоять нездійснені мож
ливості: перетворившись на «синю панчоху», вона 
втратить чоловічу прихильність або принижуватиме 
коханця надто блискучими своїми успіхами. А  зосере
дившися на жіночності, прагнучи виглядати чарівною, 
розкутою, гальмуватиме свій професійний лет. Надія 
на рятівника, котрий звільнить її від клопоту про саму
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себе, побоювання, що, взявши на себе цей клопіт, вона 
прогавить порятівника, неабияк заважають жінці за
глибитися в навчання, будувати кар'єру.

Оскільки жінка хоче бути жінкою, незалежне стано
вище спричиняється до загострення в неї комплексу 
нижчевартості; і навпаки — жіночність збуджує су
мніви щодо професійних шансів. Це один з найважли
віших моментів. Як ми вже знаємо, під час опитувань 
чотирнадцятирічні дівчата заявляли майже одностай
но: «Хлопцям краще, ніж нам, їм легше працювати». 
Молода дівчина переконана, що має обмежені здібнос
ті. Слідом за батьками й учителями учні радо приста
ють на думку, ніби рівень дівчат нижчий від хлопчачо
го: і справді, незважаючи на ідентичність програм, 
їхня підготовка у ліцеях не така грунтовна. За кілько
ма винятками, жіночий філософський клас, приміром, 
значно поступається чоловічому: багато учениць не 
збираються продовжувати навчання, працюють дуже 
поверхово, іншим бракує конкуренції. Поки йдеться 
про доволі легкі екзамени, недостатність їхніх знань 
не надто дається взнаки, але коли доходить до серйоз
ного конкурсу, студентка усвідомлює свої лакуни, 
однак пов'язує їх не з посередністю свого виховання, 
а з клятою несправедливістю жіночої долі. Беззасте
режно підкоряючись «запрограмованій» нерівності, во
на поглиблює її; культивуючи терпеливість і старан
ність як найвищі жіночі чесноти, вирішує щонайбіль
ше заощаджувати сили: звідси — бридка обачність. 
У заняттях, які потребують вигадки, оригінальності, 
якихось дрібних знахідок, утилітарний підхід згубний. 
Цікава бесіда, читання поза програмою, прогулянка, 
під час якої вільно ширяє думка, можуть бути значно 
кориснішими навіть для перекладу грецького тексту, 
ніж вимучене заучування і компілювання. Розчавлена 
шанобою до авторитетів і тягарем ерудиції, зашорена, 
надто сумлінна студентка вбиває у собі критичне чут
тя, навіть здатність мислити. Її захоплення методикою 
нудне й силуване: у тих класах, де ліцеїсти готуються 
до севрського конкурсу, панує задушлива атмосфера, 
що вбиває будь-яку живу індивідуальність. Створивши 
сама собі каторгу, абітурієнтка мріє лише здихатися 
ненависної науки: вона не відає тих плідних хвилин, 
коли навчання і розвага зливаються в одне ціле, щоб 
надати живого тепла механічним знанням. Пригнічена
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невдячністю своїх зусиль, вона відчуває дедалі менше 
снаги до праці. Пригадую студентку, котра, готуючись 
до кандидатського екзамену, скаржилася: «Хлопці 
впораються з цим за рік чи два, а нам потрібно 
принаймні чотири роки». Її подруга, котрій вказали на 
необхідність прочитати працю Канта, зауважила: «Це 
надто складна книжка, це для хлопців!» Певно, вона 
сподівалася на екзамен «із знижкою»... Отак, заздале
гідь вважаючи себе переможеними, дівчата без бороть
би віддавали представникам сильної статі всі шанси на 
успіх.

Внаслідок такої упередженості жінка легко пристає 
на другорядну роль: вона не наважується замірятися 
на більше. Інколи їй здається доволі значним досяг
ненням вже те, що вона заробляє собі на прожиття. 
Подальше утвердження незалежності потребує додат
кових виснажливих зусиль: вона ладна вдовольнитися 
вже тим, що зробила вибір. «Для жінки це не так 
мало»,— міркує вона. Одна жінка, котра мала рід
кісну професію, казала: «Коли б я була чоловіком, 
то мусила б пробиватися у перші лави; але ж я єдина 
жінка у Франції, що обіймає таку посаду: для мене 
цього дослть». У цій скромності відчувається обач
ність. Жінка побоюється, зробивши наступний крок, 
зазнати поразки. Слід зазначити також, що її гнітить 
думка про недовіру. Назагал вища каста ставиться 
вороже до вихідців з касти нижчої: білі не підуть 
консультуватися з чорношкірим лікарем, а чоловіки не 
звернуться до лікаря-жінки. Водночас особи, які нале
жать до нижчої касти, охоплені відчуттям їхньої 
специфічної «нижчості», а нерідко й сповнені злості 
щодо вискочнів, які перемогли долю, також віддають 
свої симпатії і гроші «метрам». Так, більшість жінок, 
вихованих на традиціях, будь-що шукатимуть адвока
та, лікаря, урядовця тільки з-поміж чоловіків. Ні чоло
віки, ні жінки не люблять, коли ними керує жінка. 
Начальство ставиться до неї поблажливо, навіть коли 
шанує: бути жінкою — це якщо не тавро, то принаймні 
особливість. Жінка повинна без кінця завойовувати 
довір'я, що в ньому їй відмовлено одвічно,— вона 
мусить подати докази. Кажуть, що варта уваги жінка 
такі докази подасть. Але ж її цінність — не скам'яніла 
даність, це наслідок щасливого розвитку. Тягар упе
редженості, ворожого ставлення, що постійно тисне на
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неї, навряд чи сприяє такому розвиткові. Комплекс 
довічної неповноцінності викликає здебільшого захис
ну реакцію: перебільшене захоплення владою. Так, 
жінки-медики найчастіше або командують, або знічу
ються. Якщо вони поводитимуться природно, то не 
справлять враження,— хворий, котрий любить корити
ся, буде розчарований, почувши зовсім звичайні пора
ди, висловлені спокійно-доброзичливо. Свідома своєї 
відповідальності, лікарка говорить підкреслено серйоз
но, найрішучіше, але тоді вона не має впевненої добро
душності, притаманної «справжньому» лікареві. Чоло
вік зазвичай уміє подати себе: клієнти-пацієнти певні 
його компетентності; він може почуватися цілком ві
льно. Жінка не вселяє такого почуття безпеки; вона 
приндиться, пнеться, тримається вимушено. У спра
вах, особливо пов'язаних з адмініструванням, вона 
виявляється прискіпливою, сумлінною, дріб'язковою, 
запальною. Як і в навчанні, їй бракує невимушеності, 
польоту, відваги. Вона усього досягає з натугою. Її 
діяльність — наслідок виклику й безпредметного са
моствердження, що й породжує невпевненість. 
Суб'єкт не може забути про свої вигоди. Він не лучить 
у ціль навмання, а прагне здобути підтвердження своєї 
цінності, котрих від нього вимагають. Кидаючись без
оглядно до мети, можна вскочити у халепу, але можна 
також досягти несподіваних результатів; обережність 
прирікає на посередність. Нечасто зустрічається жінка 
«з вогником», яка б мала смак до пригод і виявляла 
безкорисливу зацікавленість. Вона прагне «зробити 
кар'єру», як інші вибудовують своє щастя, лишаючись 
уярмленою, у ворожому чоловічому світі; їй бракує 
відваги «взяти гору». Вона розглядає життя як іма
нентний стан і не поринає з головою у свої плани; 
прагне не заволодіти об'єктом, але з його допомогою 
забезпечити свій суб'єктивний успіх. Така позиція 
особливо вражає, коли йдеться про американок: їм до 
вподоби мати «job» 1 на підтвердження своїх здатнос
тей: до з м і с т у  виконуваної праці вони цілком бай
дужі. Водночас жінка має схильність надавати пере
більшеного значення дрібним поразкам, скромним 
успіхам; раз у раз вона або занепадає духом, або

* Пр^ця, посада.

359



бундючиться від марнолюбства; її очікувана перемога, 
сприймається спокійно, але вона почувається справж
нім тріумфатором, якщо були бодай якісь сумніви 
стосовно такого результату. Жінка постійно озираєть
ся назад, аби виміряти пройдений шлях: це підсікає їй 
крила. Таким робом можна досягти певного станови
ща, але не вершити великі справи. Слід додати, що 
безліч чоловіків також здатні вибудувати лише пересі
чну долю. Жінка — за дуже рідким винятком— «пасе 
задніх» тільки супроти найкращих серед них. Наведені 
мною причини пояснюють таке становище доволі по
вно, аж ніяк не віддаючи в заставу майбутнє. Щоб 
вершити великі справи, сучасній жінці бракує голов
ним чином самозабуття. Але щоб забути про себе, 
треба спершу бути певним себе. Новачок у світі чоло
віків, жінка, утверджуючись з їхньою недолугою під
тримкою, ще надто зайнята пошуками себе.

Існує категорія жінок, яких ці зауваги не стосують
ся, оскільки їхні «кар'єрні» зацікавлення не тільки не 
суперечать жіночності, але й підсилюють її. Йдеться 
про тих актрис, танцівниць, співачок, які прагнуть 
артистичними засобами удосконалити дані природою 
властивості. Протягом трьох сторіч вони лишалися 
майже єдиними серед жіноцтва, хто мав реальну неза
лежність; вони і нині посідають у суспільстві приві
лейоване місце. Колись комедіанток прокляла Церква: 
надмірна суворість вироку неабияк посприяла свободі 
моралі; вони часто стають об'єктом залицянь і так 
само, як куртизанки, перебувають здебільшого в чоло
вічому товаристві; однак, самотужки заробляючи собі 
на прожиття, знаходячи у праці сенс свого існування, 
уникають чоловічого ярма. Суттєва перевага, якою 
вони вправно користуються, полягає в тому, що сцена 
підвищує їхню сексуальну оцінку; реалізуючи себе як 
людські істоти, вони збуваються як жінки. їх не розди
рають суперечливі настанови, навпаки, фах обумовлює 
і виправдовує їхній нарцисизм: увага до своєї зовніш
ності, туалети, чари становлять частину їхніх профе
сійних обов'язків. Жінка, закохана у свій власний 
образ, з насолодою виставляє себе напоказ; втім, таке 
виставляння вимагає водночас артистизму й уміння, 
щоб, за словами Жоржетт Леблан, справити враження 
діяльності. Велика актриса ставитиме ще вищу мету: 
засобами виразності вона перевершить жіночі дані
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і постане справжнім творцем, який надає сенсу власно
му життю, віддаючи його на загальний огляд.

Однак ці рідкісні привілеї приховують також паст
ку: не спромігшись поєднати з артистичним життям 
свої нарцистичні уподобання й співзвучну їм сексуаль
ну свободу, актриса дуже часто стає жертвою культу 
власного «я» або залицянь. Я вже казала про псевдо- 
актрис, яким потрібне кіно чи театр лише для того, 
щоб «зробити собі ім'я» — капітал у чоловічих руках. 
Спокуса підтримки з боку сильної статі — майже не
переборна, коли на другій шальці терезів — непевність 
кар'єри і виснажливий режим, якого вимагає серйозна 
праця. Жіноче покликання — чоловік, домашнє вогни
ще, діти — і чари кохання не завжди збігаються з 
прагненням кар'єри. І все ж артистичному таланту 
найбільше загрожує захоплення власним «я». Перебі
льшуючи значення своєї зовнішності і самої своєї 
присутності на сцені, вона не вважає за потрібне 
серйозно працювати: замість втілення образу ми нараз 
подибуємо кривляння. В ній нема щирості самозабут
тя: Рашель або Дузе, здатні підпорядковувати себе 
мистецтву, а не мистецтво собі,— винятковість. У при
ватному житті пересічної актриси кривляння підси
лить усі хиби нарцисизму: вона постане марнослав
ною, нещирою, розглядатиме цілий світ як сцену.

Сьогодні не лише виразні мистецтва відкриваються 
перед жінками: багато хто з них пробує свої сили 
у творчості. Становище жінки спонукає її шукати 
порятунку в літературі й мистецтві. Живучи на узбіччі 
чоловічого світу, вона сприймає його по-своєму: світ 
для неї — не сукупність інструментів і концепцій, а 
джерело почуттів та емоцій; вона цікавиться предмета
ми і явищами остільки, оскільки їм притаманні таєм
ничість і невмотивованість. Приставши на позицію 
заперечення, відмови, вона не дає реальності поглину
ти себе; вона протестує проти неї за допомогою слів, 
вдається до природи, щоб віднайти образ своєї душі, 
поринає в мрії, хоче з р о з у м і т и  своє є с т в о. У ре
альній дійсності жінка зазнає краху, взяти реванш 
вона може лише в царині уявного. Рятуючи від небуття 
свій внутрішній світ, утверджуючись супроти даного, 
творячи інший світ, відмінний од того, в якому їй не 
вдається нічого досягти, вона потребує с а м о в и р а 
же ння .  Ні для кого не секрет, що вона балакуча
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й писуча: виливає душу в розмовах, у листах, щоден
никах. Жінка, котра має бодай дещицю честолюбства, 
залюбки писатиме мемуари, перетворить свою біогра
фію на роман, вихлюпне почуття у поезіях. Такій 
бурхливій діяльності дуже сприяє майже неозоре до
звілля.

Але ті самі обставини, що націлюють жінку на 
творчість, зводять перешкоди, які вона дуже часто не 
в змозі подолати. Коли жінка вирішує малювати або 
писати для того лишень, щоб якось заповнити порож
нечу буднів, її картини та есе розглядатимуться як 
«дамська творчість». І це відповідатиме дійсності. До 
пензля і пера жінка найчастіше вдається саме у хвили
ни менопаузи, аби компенсувати незворотні зміни в 
організмі. Запізно: не маючи серйозної підготовки, 
вона назавжди залишиться тільки аматором. Навіть 
прилучившись до мистецтва у молодому віці, вона 
дуже рідко починає по-справжньому працювати. Нічо
го дивного. Жінка звикла жити без діла, не відчуваючи 
кончої потреби дисципліни, отож і не здатна на трива
ле неослабне зусилля: її верне від нудних невдячних 
вправ, які належить знову і знову повторювати, сто 
разів переробляти зроблене, щоб опанувати складну 
техніку. А  оскільки від самого дитинства, навчаючи 
дівчину догоджати, її навчили крутійства, вона тепер 
сподівається вийти зі скрутного становища, вдаючись 
до хитрощів. Саме про це пише Марія Башкирцева: 
«Так, я не докладаю зусиль, малюючи. Сьогодні я 
спостерігаю за собою... Я шахрую. . . »  Жінка охоче 
б а в и т ь с я  у працю, але не працює; повіривши у 
дивовижні чесноти пасивності, вона перемішує закли
нання і вчинки, символічні чесноти і конкретні дії. 
Удаючи із себе ученицю Художньої Академії, озброю
ється пензлями: ось вона стоїть перед мольбертом, її 
погляд перебігає з білого полотна до люстерка, а букет 
квітів, ваза з яблуками так і лишаються не написани
ми. Сидячи за секретером, обмірковуючи різні сюже
ти, жінка забезпечує собі погідне алібі, уявляючи, ніби 
вона — письменниця: тільки ж бо слід змусити себе 
накреслити на білому аркуші якісь знаки, і треба, щоб 
ті знаки мали сенс бодай для когось іще. Тоді виявля
ється шахрайство. Щоб подобатися і догоджати, до
сить творити марева: але мистецький твір — не марево, 
це реальний об'єкт; щоб його створити, треба знати
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свій фах. Колетт стала видатною письменницею не 
лише завдяки своїм здібностям або темпераменту. Во
на нерідко мусила заробляти собі на прожиття пером, 
а це вимагало ретельної праці — праці доброго реміс
ника. Шлях від «Клодіни» до «Народження дня» засві
дчує вигоди суворого навчання: аматорка стала профе
сіоналом. Переважна більшість жінок тим часом не 
розуміє проблем, які висуває їхнє прагнення спілку
вання: саме це значною мірою пояснює жіночі лінощі. 
Сприймаючи себе як даність, вбачаючи свою головну 
заслугу в природженій чарівності, вони не уявляють, 
що цінність можна вибороти. Щоб спокусити, вони 
знають лиш один спосіб: виставити себе. Чари або 
спрацюють, або ні: вислід — успіх, поразка — не зале
жить від них. Вони гадають, що, за аналогією, для 
самовираження достатньо показати, хто ти є. Замість 
того, щоб вдосконалювати майстерність свідомою пра
цею, вони покладаються на свою безпосередність: пи
сати і всміхатися — для них те саме. Вони випробову
ють свій шанс, а успіх або прийде, або ні. Певні себе, 
вірять, що картина чи книга будуть успішними без 
жодних зусиль; несміливі, лякаються будь-якої крити
ки. Вони не уявляють, що помилка може прислужити
ся поступу, вважають її непоправним лихом на зразок 
природної вади, а через це часто ображаються. Така 
уразливість згубна для них: не здатні зробити плідних 
висновків із своїх помилок, вони дратуються і занепа
дають духом. На жаль, стихійність, безпосередність 
враження не така проста річ, як здається. Польян 
у «Квітах із Тарба» пояснює, що суб’єктивне враження 
часто накладається на стереотип і жінка раз у раз 
лише відтворює банальне кліше, хоча й певна свого 
відкриття. Якщо їй скажуть про це, вона здивується, 
зажуриться й покине писати. Вона не здає собі справу 
з того, що люди читають її твір своїми очима, мають 
власну думку про цей твір і що «такий свіжий» епітет 
може виявитися давно відомим, зношеним. Звичайно, 
уміння віднайти в надрах душі і вивести на поверхню 
мови живі безпосередні враження — безцінний дар; 
безпосередність Колетт, якої не зустрінеш у жодного 
письменника-чоловіка, викликає щире захоплення, 
однак у даному випадку йдеться про обмірковану 
безпосередність (хоча ці два поняття, здається, виклю
чають одне одного): вона зумисне відкидає деякі свої
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знахідки заради інших. Слова для аматора — не суто 
індивідуальне звертання до співрозмовника, а форма 
вияву особистих почуттів: відтак щось відкинути, за
креслити — це ніби добровільно відмовитися від част
ки свого «я». Письменниця-аматор подобається собі 
такою, якою вона є; вона, власне, не прагне стати 
інакшою. Її марнославство спричинене тим, що вона 
неабияк любить себе і водночас не насмілюється тво
рити свою особистість.

Таким чиномг серед легіону жінок, які випробовують 
свої сили у белетристиці й образотворчому мистецтві, 
дуже мало хто виявляє наполегливість; навіть ті, котрі 
подолали першу перешкоду, найчастіше лишаються на 
роздоріжжі між власним нарцисизмом і комплексом 
меншовартості. Нездатність забути про себе — вада, 
тягар якої особливо відчутний у царині творчості. 
Якщо головна мета жінки — абстрактне самоствер
дження, формальне досягнення успіху, вона не вдо
вольниться спогляданням світу і водночас ніколи не 
зможе творити його наново. Марія Башкирцева вирі
шила малювати, оскільки хотіла уславитися; нав'язли
вий образ «слави» постає між нею та дійсністю. На
справді вона не любить малювати: мистецтво для 
неї — лише засіб, честолюбні марнотні мрії не відкри
ють їй глибини кольору чи людського характеру. За
мість того, щоб повністю віддатися розпочатій праці, 
жінка зазвичай убачає в ній обрамлення свого життя: 
книжка і картина — тільки невидатний посередник, 
який допомагає виставити на загальний огляд єдино 
суттєве: свою власну персону. Ця власна персона — го
ловний, а інколи єдиний сюжет, який цікавить автор
ку: пані Віже-Лебрен не стомлюється фіксувати на 
полотні своє усміхнене материнство. Про що б не 
писала жінка-письменник, вона обов'язково згадає про 
себе: читаючи театральну хроніку, дізнаєшся про зріст 
і принади авторки, колір її волосся й особливості 
характеру. Звісно, випинання свого «я» не завжди 
таке нестерпне. Небагато романів можуть позмагатися 
із сповідями, але потрібно, щоб вони були щирими 
і щоб автор мав за душею щось путнє. Нарцисизм не 
збагачує, а збіднює жінку: постійне самоспоглядання 
руйнівне; навіть кохання не уникло трафарету: у своїх 
писаннях вона не відтворює свій власний досвід, а 
змальовує уявного ідола, відтвореного за допомогою
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кліше. Не дорікатимемо авторці, коли вона виставляє 
себе у своїх романах, як це робили Бенжамен Констан, 
Стен даль: сумно те, що вона надто часто бачить свою 
історію як нісенітну феєрію; молода дівчина, вдаючись 
до різних дивовиж, тікає від дійсності, жорстокість 
якої її жахає: на жаль, навіть подорослішавши, вона, 
як і раніше, занурює світ, людей і себе саму в поетич
ний туман. Якщо ненароком крізь цей маскарад про
зирне дійсність, наслідки бувають несподівані; однак 
поряд з «Пилом» та «Німфою з Вірним Серцем» скіль
ки позбавлених смаку млявих романів — утеч од 
дійсності!

Цілком природно, що жінка намагається вирватися 
з цього світу, де вона часто почувається зневаженою, 
не знаходить розуміння, однак шкода, що вона не 
наважується на відчайдушні злети Жерара де Нерваля, 
Едгара По. Існує безліч переконливих пояснень її 
несміливості. Подобатися — її найбільший клопіт; час
то-густо, тільки-но взявшись за перо, вона вже зляка
лася: чи не втратить свої жіночі принади в очах 
публіки? Прізвисько «синя панчоха», хоча й заяложе
не, ще викликає неприємні асоціації; крім того, вона 
боїться не сподобатися в ролі письменниці. Оригіналь
ний письменник, якщо він не небіжчик, завжди має 
скандальну репутацію; новизна бентежить і псує на
стрій. Щойно прилучена до світу думки, світу мистецт
ва, жінка почувається улещеною; вона поводиться 
розважливо; не наважується дратувати, руйнувати, 
заглиблюватися; їй здається, що належить спокутувати 
свої літературні претензії скромністю, гарним смаком; 
вона покладається на перевірені цінності конформіз
му; звичайно, жінка вносить у літературу власну ноту, 
якої від неї сподіваються, нагадуючи, що вона таки 
жінка з вишуканою граційністю, чаром. Таким чином 
вона продумуватиме бестселери, але не слід чекати від 
неї мандрівок незвіданими стежками. Це аж ніяк не 
означає, що жінкам бракує оригінальності,— у поведі
нці, почуттях вони нерідко несподіваніші, ексцентрич
ніші за чоловіків, дисциплінованість яких відкидають. 
А  проте вони дозволяють проявитися своєму дивному 
генію лише у приватному житті, розмовах, листуванні; 
коли вони намагаються писати, то почуваються розчав
леними всесвітом культури, оскільки це чоловічий 
всесвіт, і спромагаються лиш на белькотіння. І навпа
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ки, жінка, котра обрала «чоловічий» шлях, вважатиме 
за необхідне притлумити свою окремішність, якої со
ромиться; вона буде старанною і педантичною, мов 
студентка, імітуватиме суворість, чоловічу суворість. 
Вона зможе стати блискучим теоретиком, сягнути вер
шин, але муситиме добровільно зректися того «відмін
ного», що мала. Існують божевільні жінки, існують 
жінки талановиті: жодна, однак, не поєднує божевілля 
з талантом, що зветься генієм.

Розумна скромність передусім і визначала досі межі 
жіночого таланту. Багато жінок — і число їх зростає— 
зруйнували пастки нарцисизму і фальшивих зваб, але 
жодна не подолала цілком і остаточно обачність, аби 
піднестися над цим світом. По-перше, не бракує твор
чих особистостей, що приймають суспільство навіть 
таким, яким воно є. Апологети буржуазії представля
ють найконсервативніший елемент цього загрожувано- 
го класу. Викликаючи в пам'яті вишуканість так званої 
«титулованої» цивілізації, вони оспівують буржуазний 
ідеал щастя і приховують за поетичними рядками 
інтереси свого класу. Аби переконати жінок у необхід
ності «лишатися жінками», вони оркеструють вражаю
чу містифікацію. Стародавні маєтки, парки, галявини, 
пращури, патріархальні звичаї, пустотливі діти, пран
ня, приготування варення, родинні свята, туалети, са
лони, бали, вимучені, але зразкові подружжя, самозре
чення і жертви, дрібні прикрощі і великі радості по
дружнього кохання, мрії молодості, мудрість зрілості, 
покірливість долі — всі ці сюжети романістки Англії, 
Франції, Америки, Канади і Скандинавії вичерпали до 
дна. Вони заробили на них славу й гроші, проте анітро
хи не збагатили нашого бачення світу. Значно цікавіші 
бунтівниці, котрі звинувачують несправедливе суспі
льство. Література протесту здатна народити сильні 
й щирі твори. Дж. Еліот черпала у своєму бунтарстві 
дріб'язкові і водночас драматичні візії вікторіанської 
Англії. Однак, як показала Вірджінія Вульф, жінки- 
письменники Джейн Остін, сестри Бронте, Дж. Еліот 
змушені були витратити стільки енергії, щоб визволи
тися і подолати зовнішні перешкоди, що неабияк види
халися власне на старті, там, де починають письменни- 
ки-чоловіки великого масштабу. В них не лишалося 
вже сил, аби скористатися зі своєї перемоги і розірвати 
якірний ланцюг: у творах жінок не знайдеш іронії,
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безпосередності Стендаля, ані властивої йому спо
кійної відвертості. Жінки не запропонують багатства 
експериментування Достоєвського або Толстого: ось 
чому гарна книжка «Middlemarch» не зрівняється з 
«Війною і миром», a «Les Hauts de Hurlevent» 1 попри 
всю свою велич поступається «Братам Карамазовим». 
Сьогодні жінкам легше утвердитися; однак вони ще не 
подолали тисячолітньої традиції, котра обмежувала їх 
сферою «жіночності». Ясність, тверезість погляду, 
приміром,— це одне із завоювань, якими вони справед
ливо пишаються, але яким вдовольнилися зашвидко. 
Незаперечний факт: традиційна жінка — це містифіко
вана свідомість і знаряддя містифікації; вона намага
ється не признаватися самій собі у своїй залежності, 
а отже, погоджується з такою залежністю. Усвідомити 
і показати своє підлегле становище — це вже визво
лення; проти принижень, ганьби, цинізму є захист. 
Тверезий погляд письменниці робить неабияку послу
гу жіночій справі, але здебільшого вона, не усвідомлю
ючи цього цілком, надто ревно обстоює емансипацію 
і не здатна поглянути на світ з ширшої перспективи. 
Розсунувши завісу ілюзій і брехні, вона вважає своє 
завдання вичерпаним. Однак ця сміливість із знаком 
мінус спричиняється до нової загадки, адже сама прав
да — двозначність, таємниця, прірва; не досить засвід
чити її наявність — слід її витлумачити, відтворити. 
Звичайно, не піддатися на ошуканство — це вже щось, 
а проте, не більше ніж: відправна точка. Жінка вичер
пує свій ресурс відваги, розбиваючи міражі, і зупиня
ється нажахана на порозі дійсності. Ось чому, зокрема, 
жодна щира і захоплююча жіноча автобіографія не 
може зрівнятися з «Сповіддю» або «Спогадами самоза
коханого». Жінки ще надто заклопотані власним ясно
видінням, аби, роззирнувшись, проникнути у сутінь, 
яка постає за тією ясністю.

«Жінку завжди цікавить лише зачіпка»,— сказав ме
ні один письменник. ї він має рацію. Діставши дозвіл 
досліджувати світ, зачарована незнаними досі можли
востями, жінка береться до інвентаризації довкілля, не 
намагаючись розкрити сенс подій і явищ. Вона виявляє 
неабияку спостережливість. Жоден репортер-чоловік

1 Романи «Міддлмарч» Дж. Еліот та «Юрлеванські вершини» 
Емілі Бронте.
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не перевершив свідоцтв репортера-жінки Лндре Віоллі 
про Індокитай та Індію. Вона вміє відтворити атмосфе
ру, змалювати персонажів, помітити невловимі зв'язки 
між ними, таємні порухи їхніх душ. Вілла Казер, Едіт 
Вортон, Дороті Паркер, Кетрін Менсфільд лишили для 
нас точні і яскраві замальовки характерів, обставин 
життя, культур. їм рідко коли вдається створити таких 
переконливих героїв, як Гіскліф: чоловік для них — 
передусім самець, однак вони часто пречудово зма
льовують своє внутрішнє життя, особистий досвід, 
власний всесвіт. Пов'язані з таємничою субстанцією 
сущого, зачаровані окремішністю своїх власних почут
тів, вони передають свій досвід за допомогою смакови
тих плотських образів: їхній словник зазвичай виразні
ший за синтаксис, адже вони цікавляться скорше сами
ми речами, ніж взаємозв'язками між цими речами; їм 
не йдеться про вишуканість стилю, зате їхні слова 
промовляють до почуттів. Одна із сфер, яку жінки 
досліджують з особливою любов'ю,— це Природа. Для 
молодої дівчини, для жінки, котра не остаточно зрек
лася свого єства, природа є тим самим, що жінка для 
чоловіка: самою собою і своїм запереченням, престо
лом і тюремною камерою, царством і місцем заслання; 
вона цілком під машкарою іншого. Розповідаючи про 
піщану рівнину або город, романістка розкриває свій 
найпотаємніший досвід і свої мрії. Багато хто замикає 
дивоцвіти у горщиках, вазах, квітниках; інші, не ув'яз
нюючи рослини й тварин, намагаються, однак, ними 
заволодіти, раз у раз виявляючи повагу й любов: такі 
Колетт або Кетрін Менсфільд. Зовсім нечисленний загін 
літераторів-жінок становлять ті, котрі йдуть до без
людної вільної природи, намагаються розшифрувати 
чужі означення і котрі втрачають себе, щоб з'єднатися 
з якоюсь інакшою сутністю: цим шляхом, що його 
відкрив Руссо, рушили хіба Емілі Бронте, Вірджінія 
Вульф та подекуди Мері Вебб. Жінок, які в пошуках 
свого прихованого «виміру» проникли крізь даність, 
можна порахувати на пальцях однієї руки: Емілі Брон
те звернулася до смерті, В. Вульф до життя, а К. Менс
фільд інколи — не надто часто — зверталася до повсяк
денності й страждання. Жодна жінка не спромоглася 
написати «Процес», «Мобі Дік», «Улліс» або «Сім 
Стовпів Мудрості». Вони не оспорюють обставин лю
дського існування, оскільки щойно ледве змогли пов
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ністю взяти на себе тягар відповідальності. Саме цим 
пояснюється, що їхнім творам здебільшого бракує ме
тафізичного резонансу, а також чорного гумору. Вони 
надто серйозно сприймають світ: не ставлячи йому 
запитань, не викриваючи його суперечностей. Це світ 
без лапок. Відома річ, більшість чоловіків зазнають 
тих самих обмежень: жінка справляє враження посе
редності лише у порівнянні з нечисленними митцями, 
які заслуговують на епітет «видатний». І не жіноча 
доля спричиняється до цих обмежень. Неважко зрозу
міти, чому їй не було дано — чому їй, можливо, не 
буде дано ще довгенько — сягнути найвищих вершин.

Мистецтво, література, філософія — це спроби нано
во заснувати світ на грунті людської свободи: свободи 
творця; тільки ж треба спершу напрямки запитати 
себе, чи не для того свобода, щоб живити подібні 
забаганки. Застереження, пов'язані з вихованням і зви
чаями, стримують процес підкорення жінкою всесві
ту. Коли точиться така жорстока боротьба за місце під 
сонцем, ніхто не запитує, видирати в іншого це місце 
чи ні. Отож спершу їй належить постати перед світом 
у ролі самотньої суверенної особистості, а вже потім 
відвойовувати панівні висоти. їй, стривоженій і гордо
витій, належить насамперед завзятися на опанування 
трансцендентності.

«Я над усе прагнула,— пише Марія Башкирцева,— 
мати свободу прогулюватися самотою, ходити туди 
і сюди, сидіти на лавах у парку Тюїльрі. Без такої 
свободи неможливо стати митцем. Ви гадаєте, що 
є якась користь з того, коли тебе супроводжують на 
прогулянці або коли не годен піти до Дувру без 
компаньйонки, родини, авто!.. Свобода — це саме те, 
чого бракує і без чого годі всерйоз сподіватися домог
тися чогось у житті. Д у м к а  з а к у т а  в н а с л і д о к  
п о с т і й н о ї  д у р н о ї  н і я к о в о с т і . . .  Ц ь о г о  
д о в о л і ,  щ о б  п і д т я т и  к рил а .  Це одна з суттє
вих причин, яка пояснює, чому немає митців-жінок».

Справді, щоб стати творцем, не досить здобути від
повідну освіту. Необхідно інтегруватися у середовище; 
треба, щоб культура засвоювалась через вільний рух 
трансцендентності; усе багатство духу має поринути 
до порожнього неба, котре йому належить залюднити; 
але ж якщо тисяча непомітних ланців припинає його 
до землі, злет не відбудеться. Відома річ, сьогодні
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молода дівчина виходить сама з дому і може прогулю
ватися в Тюїльрі, але я вже зазначала, наскільки воро
же ставиться до неї вулиця. Всюди на неї чатують очі, 
руки. Вона замріяно блукає містом, запалює сигарету 
на терасі кафе, заходить самотою до кінотеатру — не
приємний інцидент не забариться. Вона мусить пиль
нувати своїх манер, убрання, а це зв'язує їй руки-ноги. 
«Підтинає крила». Вісімнадцятирічний T. Е. Лоуренс 
сам-один проїхав на велосипеді через усю Францію; 
молодій дівчині ніхто б не дозволив подібної вилазки; 
ще менш приступним був би для неї піший похід 
напівпустельною небезпечною країною, який Лоуренс 
здійснив через рік. Тим часом такий досвід має неабия
ке значення. Саме в цей час індивідуум, сп’янілий від 
свободи і відкриттів, вчиться розглядати землю як своє 
ленне володіння. Жінка, зрозуміло, також позбавлена 
уроків насильства; я казала, до якої міри фізична 
слабкість сприяє її пасивності: у бійці хлопець пере
свідчується, що здатний обстоювати себе,-— слід бу
ло б дати змогу молодій дівчині відчути бодай запал 
змагання, гордість подоланої перешкоди, ініціативу 
в спортивному двобої. Так же ж ні. Вона почувається 
самотньою в л о н і  світу, ніколи не підводячись до 
його рівня. Всі довколишні обставини спонукають її 
лишатися підвладною: надто в коханні, коли жінка 
поступається, замість того щоб утверджуватися. 
В цьому сенсі знегоди — часто-густо плідні: саме ви
мушена самотність дозволила Емілі Бронте написати 
могутню палку книжку; віч-на-віч з природою, смер
тю, долею вона може розраховувати лише на власні 
сили. Роза Люксембург була почварою; вона ніколи не 
робила культу із своєї зовнішності, зосередившись на 
внутрішньому житті: від молодих літ уся — дух і воля. 
Хай би там як, але жінка дуже рідко повною мірою 
бере на себе тягар болісної зустрічі зі світом віч-на-віч. 
Обмеження, котрими її оточено, традиція, що тисне на 
неї, заважають жінці відчути свою відповідальність за 
всесвіт: ось де глибинна причина її пересічності.

Люди, яких ми називаємо великими,— це ті, хто так 
чи інакше звалив на свої плечі тягар світу; хтось несе 
свою ношу впевнено, хтось не подужав, але вони 
передусім взяли на себе цей величезний тягар. Учини
ли те, чого ніколи не зробила жодна жінка, чого 
жодна жінка не здатна була зробити. Щоб розглядати
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всесвіт як свій світ — винуватитися його помилками 
і славитися здобутками,— треба належати до касти 
привілейованих; лиш їм вільно порядкувати в світі, 
обмірковано змінюючи його; лиш вони годні пізнати 
себе в ньому і — спробувати лишити свій слід. Досьо- 
годнішнє втілення людини — чоловік, а не жінка. 
Отож індивідууми, котрих ми вшановуємо як геніїв, 
уособлюють долю цілого людства. Чи міг би Ван Гог 
народитися жінкою? Жінку не відрядили б з місією до 
Борінажа, вона не спромоглася б відчути чужі злидні 
як власний злочин, ніколи не шукала б спокути. Вона 
ніколи не намалювала б соняхів Ван Гога. Не кажучи 
вже про те, що спосіб життя художника — самотність 
Арля, відвідини кафе, борделів, усе, що живило Ван 
Гогове мистецтво,— для неї було б неприступним. Жі
нка ніколи не могла б стати Кафкою: охоплена влас
ними сумнівами і неспокоєм, вона не зрозуміла б 
муки чоловіка, вигнаного з раю. Хіба що Свята Тереза, 
котра, існуючи поза статевою диференціацією, знала 
єдиного з ієрархів — Розп'ятого Христа, спромоглася 
поєднати свої історію, проблеми, сумніви, надії із 
загальнолюдськими.

Знову і знову повертаючись до жіночої «неповноцін
ності», наголосимо: йдеться про її становище, а не про 
таємничу природу; двері в майбуття широко розчине
ні. Раз у раз чуємо, мовляв, жінки не володіють 
«творчим генієм». З-поміж інших цю тезу обстоює 
п. Марта Борелі, в свій час знана феміністка. Її книж
ки — напрочуд жива ілюстрація жіночих алогізму й 
нісенітниць — успішно заперечували вихідну позицію 
авторки. Втім, ідея «інстинкту творця» має бути відки
нута не менш рішуче, ніж її фальшива антитеза — ідея 
«вічної жіночості».

Деякі женоненависники твердять, що жінка не може 
створити нічого вартісного, оскільки вона невропатка. 
Однак ті самі «знавці» нерідко заявляють, що геній — 
це невроз. У кожному разі приклад Пруста доволі 
переконливо свідчить, що психофізіологічна неврівно
важеність не означає ні неспроможності, ні посеред
ності. Що ж до аргументу, витягнутого з підручника 
історії, то ми вже знаємо йому ціну; історичний факт 
не можна розглядати як означення вічної істини: це 
лише вияв певної ситуації; а ситуація змінюється, як 
і належить історичній ситуації. Де було жінкам твори
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ти «щось геніальне» або й не геніальне, якщо їм не 
давали ворухнутися! Старенька Європа погордливо до
коряла варварам-американцям, які не мали ні митців, 
ані письменників. Джефферсон відповів на її закиди 
коротко і по суті: «Спочатку дайте нам можливість 
існувати, а вже потім вимагайте від нас виправдання 
нашого існування». Негри те саме казали расистам, які 
складали на них провину за «відсутність» Уїтмена та 
Мелвілля. Французький пролетаріат також не висунув 
зі своїх лав нових Расіна чи Маллярме. Вільна жінка 
щойно народжується. Коли вона збудеться, то, можли
во, виправдає пророцтво Рембо: «Поети будуть! Коли 
буде розтрощене безкінечне жіноче рабство, коли вона 
почне жити для себе і завдяки собі, чоловік — досі 
відразливий — вивільнить її, і вона буде поетом, і вона 
також! Жінка відкриє невідоме! Чи різнитиметься світ 
її ідей від нашого? Вона відкриє дивовижні, неймовірні 
речі, бридкі, чарівні, ми їх приймемо, ми їх зрозуміє
мо» \ Рембо не певен, що світ її ідей різнитиметься від 
чоловічого, оскільки жінка звільниться через злиття 
з цим чоловічим світом. До якої міри збережеться її 
окремішність і — вага такої окремішності? Сказати 
щось певне з цього приводу міг би лише дуже відваж
ний віщун. Але вже тепер зрозуміло: настав час, коли 
жінка має реалізувати свої так довго притлумлювані 
можливості. В своїх власних інтересах і в інтересах 
усього людства.

1 Лист до П'єра Демені, 15 травня 1871 р.



висновки
«Ні, жінка нам не посестра; лінощами й розбещеніс

тю ми зробили з неї своєрідну невідому істоту, котра 
не має іншої зброї, крім своїх статевих органів,— при
звідника не лише вічної війни, а й війни поза правила
ми: здатна любити або ненавидіти, вона не може бути 
щирим товаришем; істота, котра завдяки своєму тілу 
перетворюється на легіон, табір, франкмасонство,— це 
недовіра вічної рабині».

Багато чоловіків радо підписалися б під цими слова
ми Жюля Лафорга; багато хто вважає, що між двома 
статями назавжди збережуться стосунки «суперництва 
та під’юджування», що братерські стосунки між ними 
неможливі. Річ у тім, що сьогодні і чоловіки, і жінки 
не задоволені одні одними. Однак належить з'ясувати, 
що спричинило таке становище: чи над ними тяжить 
прокляття і вони довіку приречені мучити одне одно
го, чи цей антагонізм, який штовхає їх на протистоян
ня, минущий і йдеться лише про перехідний етап 
в історії людства.

Ми вже бачили, що, всупереч поширеним вигадкам, 
фізіологічні відмінності не дають жодних підстав для 
вічної ворожнечі Самця і Самиці як таких; навіть 
самиця богомола поїдає самця лише тоді, коли їй 
бракує іншого харчу, а також задля розвитку свого 
виду — цій меті підпорядковане існування всього тва
ринного світу згори донизу, кожної особини. Але ж 
людство — це дещо інше, ніж звичайна галузка тва
ринного світу; людство — категорія історична; його 
визначає спосіб усвідомлення фактів власного природ
ного розвитку. Насправді між самцем і самицею лю
дського роду неможливо виявити суперництво виклю
чно фізіологічного характеру: це засвідчить навіть 
зовсім несумлінний дослідник. Пояснення їхньої во
рожнечі слід шукати у тій проміжній сфері між біоло
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гією та психологією, що відома під назвою психоаналі
зу. Жінка, подейкують, заздриться на пеніс і бажала б 
чоловіка каструвати. Ця дитяча заздрість, як правило, 
минає з роками, набуваючи значення в житті дорослої 
жінки лише тоді, коли вона сприймає свою жіночність 
ніби якийсь гандж. Ось тоді, вважаючи, що саме пе
ніс — джерело всіх чоловічих привілеїв, жінка й ба
жає заволодіти ним. Охоче пристаємо на думку, що її 
мрія про кастрацію — чистий символ: ідеться, певно, 
про бажання жінки позбавити чоловіка трансцендент
ності. Однак це її бажання, як ми бачили, двоїсте: 
охоплена суперечливими почуттями, жінка хоче м а- 
т и цю трансцендентність, водночас схиляючись перед 
нею і відкидаючи її, прагнучи зануритися в неї цілком 
і утримати її цілком у собі. Себто драма розгортається 
не на сексуальному грунті-, втім, нам ніколи й не 
видавалося, ніби сексуальність визначає долю, пропо
нуючи ключ до розуміння людських учинків; стать, 
однак, виражає в сукупності ситуацію, тобто станови
ще індивідуума в суспільстві, обумовлюючи певним 
чином цю ситуацію. Боротьба статей не пов'язана 
безпосередньо з анатомією чоловіка й жінки. Коли 
постає це питання, за дане приймають позачасову 
вічну боротьбу в світі невмирущих ідей між такими 
двома доволі невизначеними сутностями, як Вічне жі
ноче начало та Вічне чоловіче начало, забуваючи, що 
ця титанічна битва виявляється на землі у двох зовсім 
відмінних формах, які відповідають різним історичним 
періодам.

Занурена в іманентність жінка намагається утримати 
в цій в'язниці також і чоловіка-, така жінка органічно 
співіснує з навколишнім світом, ув'язнення не завдава
тиме їй страждань-, мати, дружина, коханка — тюремні 
наглядачки, кодифіковане чоловіками суспільство дек
ретує нижчість жінки: знищити залежність від чолові
ка, піднестися вище означеного їй рівня жінка може, 
лише руйнуючи чоловіче верховенство. Вона намага
ється вразити чоловіка, взяти над ним гору, вона йому 
суперечить, відкидає його правду і його цінності. Про
те чинить так лише, щоб захиститися; адже зовсім не 
якась непорушна сутність, не злочинний вибір прирек
ли її на іманентність, на нижче становище у суспільств 
ві. Вони їй накинуті, нав'язані. Будь-який примус може 
викликати спротив. І наш випадок не становить винят
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ку. Екзистент, котрого розглядають як щось другоряд
не, неминуче домагатиметься суверенності, верхо
венства.

Сьогодні битва набуває іншого вигляду; жінка вже 
не намагається замкнути чоловіка у в'язниці, вона 
сама прагне втекти звідтіля; вона вже не намагається 
затягти його у тьмяні глибини іманентного, натомість 
сама прагне виринути на світло трансцендентності. 
І тут позиція чоловіка знову спричиняється до конф
лікту: надто вже неохоче він «дає вільну» жінці. Йому 
подобається за будь-яких обставин лишатися суверен
ним суб'єктом, абсолютною вищістю, головним; він 
відмовляється мати свою безпосередню подругу за 
рівню. На таку недовіру жінка відповідає агресивніс
тю. Тепер уже йдеться не про війну між індивідуума
ми, кожний з яких обмежений своєю сферою: каста, 
що висуває свої вимоги, піднімається на штурм, а 
привілейована каста опирається. Зійшлися віч-на-віч 
дві трансцендентності; однак замість того, щоб дійти 
згоди, обопільно визнати право кожної на існування, 
вони сперечаються про верховенство.

Така відмінність позиції позначається як у сексуаль
ному, так і в духовному плані. Надто «жіночна» жінка 
намагається, сама лишаючись пасивною здобиччю, і 
чоловіка перетворити на пасивну здобич власної плоті; 
вона ставить на нього тенета, розпалює пристрасть 
партнера своєю покірливістю і слухняністю. «Еманси- 
пована» жінка, навпаки, виявляє себе активною, беруч
кою, вона відкидає пасивність, яку прагне нав'язати їй 
чоловік. Так, Еліза й інші подібні до неї жінки не 
визнають цінності вірильної активності, вони ставлять 
плоть вище від духу, можливість, випадок вище за 
свободу, віддають перевагу рутинній мудрості проти 
відваги творця. А  от «сучасна» жінка приймає чолові
чі цінності, вона пишається тим, що думає, діє, пра
цює, творить як чоловік; вона не намагається принизи
ти чоловіка, натомість прагне утвердити свою рівність.

Жіночі вимоги рівності у своїй поміркованій конкре
тиці цілком легітимні; в цій ситуації гідна засудження 
зверхність чоловіків. На їхнє виправдання слід сказа
ти, що самі жінки залюбки плутають карти. Якась 
Мейбл Додж заповзялася підкорити Лоуренса своїми 
жіночими чарами, щоб пізніше взяти гору в духовному 
плані; багато жінок намагаються довести, що вони
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варті чоловіків, спираючись саме на свої сексуальні 
завоювання, з цією ж метою вони домагаються — че
рез ліжко — чоловічої підтримки. Вони ведуть подвій
ну гру, вимагаючи від чоловіків водночас і лицарської 
галантності, і новомодної поваги, ставлячи на свої 
предковічні чари і на новонароджені права. Роздрато
ваний чоловік, зрозуміло, насторожі, однак він також 
виявляється дворушником, коли вимагає чесної гри від 
жінки, котру позбавляє— своєю недовірою, ворожіс
тю — необхідних козирів. Насправді боротьба між ни
ми не може мати чітко окресленої, цілком однозначної 
форми, оскільки саме єство жінки непрозоре, прихова
не; супроти чоловіка постає не суб'єкт, а об'єкт, наді
лений, хоч як це парадоксально, властивостями суб'єк
тивності, вона бере на себе подвійний тягар — свій та 
когось іншого: суперечність, бентежні наслідки якої 
завдають неабиякого клопоту Коли жінка використо
вує як зброю і свою слабкість, і свою силу, йдеться не 
про збалансований розрахунок*, вона діє мимоволі, 
шукаючи порятунку на шляху, що їй накинули, шляху 
пасивності; в той же час вона активно домагається 
незалежності, верховенства. Такий спосіб дій безумов
но не належить до правил «чесної війни», але він 
продиктований її вимушеним двоїстим становищем. 
Тим часом чоловік, який вбачає в жінці особистість, 
обурюється, що вона лишається для нього пасткою; 
коли ж він пестить і задарює її, як свою здобич, то 
дратується її претензіями на незалежність; за всіх 
обставин він почувається ошуканим, а вона себе вва
жає скривдженою.

Незгода між чоловіком і жінкою триватиме доти, 
доки вони не визнають обопільної рівності, тобто доки 
лишатиметься незмінним світ жінки, уособлений у 
«жіночності». Хто більше, чоловік чи жінка, зацікавле
ний у збереженні такого становища? Жінка, визволив
шись, не хоче втрачати переваги, гарантовані «жіноч
ністю», а чоловік вимагає, щоб вона тоді погодилася на 
певні обмеження. «Легше звинуватити одну стать, ніж 
виправдати другу»,— каже Монтень. Роздавати догани 
і похвальні грамоти — марна справа. Адже це зачаро
ване коло і справді важко розірвати: кожна стать — 
жертва іншої статі і водночас власної. Між двома 
супротивниками, котрі виборюють абсолютну свободу, 
згода могла б легко встановитися: тим більше, що ця
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війна нікому не на користь, однак складність ситуації 
полягає саме в тому, що кожен табір — співучасник 
свого ворога; жінка домагається «відставки», чоловік 
іде на поступки. Подібна позиція не виправдовує себе: 
кожен звинувачує другого як призвідника своєї недо
лі, закоріненої нібито саме у поступці, бажанні поро
зумітися; чоловік і жінка над усе ненавидять одне 
в одному власну поразку — нездійсненність зловмис
них замірів, ницість, боягузтво.

Ми вже знаємо, чому від самого початку чоловік 
підкорив жінку; девальвація жіночності була необхід
ним етапом людської еволюції; але вона могла б поро
дити співпрацю обох статей; утиски пояснюються 
схильністю екзистента тікати від самого себе, відчу
жившись в іншому і тим самим чинячи на нього тиск; 
нині кожна окрема людина виявляє цю тенденцію до 
втечі від самої себе: величезна більшість поступається 
їй; чоловік шукає себе в дружині, коханець у коханці, 
і все це не показуючи виду, таємно. Чоловік намагаєть
ся знайти в жінці підтвердження міфа про свою ві- 
рильність, своє верховенство, свою значущість у сього
часному реальному житті. «Мій чоловік ніколи не 
ходить до кіно»,— каже чиясь жінка, і побіжна чолові
ча заувага вкарбовується у мармур вічності. Однак 
і чоловік — раб свого двійника, своєї копії: скільки 
докладено зусиль, аби витворити образ, у якому до 
того ж постійно криється загроза! Адже попри все 
чоловік мусить враховувати мінливу природу жінки, її 
примхливу незалежність; чоловік завжди заклопота
ний власним реноме: він мусить справляти враження 
непересічної особистості, справжнього мужчини. Він 
ламає комедію, бо і з ним можуть утнути щось подіб
не. Чоловік буває агресивним, занепокоєним, якщо ж 
поводиться вороже з жінками, то через те, що боїться 
їх, а страх цей породжується невпевненістю,— йому 
лячно самого себе, того персонажа, з котрим він а\ив~ 
ся. Скільки часу і сил витрачає він, щоб подолати 
комплекси! А  розмови про жінок, а спроби їх причару
вати, спокусити, а страхи! Та він би сам нарешті 
звільнився, визволивши жінку. Втім, цього чоловік 
боїться найбільше і продовжує містифікувати з єди
ною метою — утримати жінку в її в'язниці.

Чоловіки здебільшого свідомі того, що йдеться саме 
про містифікацію, оману. «Яке безталання бути жін
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кою! Та найгірше безталання полягає, по суті, в тому, 
що вона не розуміє, що бути жінкою — це вже безта
лання»,— каже К'єркегор '. Суспільство здавна на
магалося причепурити, замаскувати це безталан
ня. Скасувавши опікунство, жінці запропонували 
«покровителя», який мав ті самі права, що й колишній 
опікун, і діяв виключно в її інтересах. їй заборонили 
працювати і замкнули в хаті — захищаючи від себе 
самої, дбаючи про її щастя. Відомо, як вправно маску
ється у поетичному тумані виснажлива одноманітність 
накинутих їй навантажень: хатнє господарство, функ
ція материнства. В обмін на свободу їй дарують фаль
шиві скарби так званої «жіночності».

Бальзак дуже виразно змалював цей маневр, радячи 
чоловікові тримати жінку в рабстві і водночас переко
нувати її, що вона — королева. Багато чоловіків, менш 
цинічних, силкуються переконати й себе, ніби станови
ще жінки винятково вигідне. Деякі американські соці
ологи всерйоз викладають теорію low class gain, тобто 
«переваги нижчих станів». У Франції також не раз 
проголошувалося, щоправда не в такій науковій формі, 
що робітникам просто-таки пощастило, адже їм не 
потрібно «репрезентувати»: у такому разі справжні 
щасливчики клошари, котрі можуть вбиратися у дран
тя і спати просто неба,— граф Бомонт і бідолашні пани 
де Вандель позбавлені цієї втіхи. Та хіба лише клоша
ри!.. Безтурботні вошиві голодранці, яких обсіли пара
зити, бадьоро чухаються; веселі негри радісно підстав
ляють спини під удари батога; ще веселіші араби 
з Суса ховають своїх померлих від голоду дітей з 
посмішкою на устах... У цьому ряду й жінка, котра 
розкошує, користуючись своїм незрівнянним привіле
єм: безвідповідальністю,— вона не усвідомлює своєї 
відповідальності, отже й не обтяжена нею. Жодних

1 In vino veritas. Він каже також: «Галантність зводиться —  зде- 
більшого —  до жінки, і той факт, що вона її приймає не вагаючись, 
пояснюється турботою природи про найслабшого, про істоту, 
поставлену в несприятливі умови, для якої ілюзія- означає більше, 
ніж компенсація. Однак ця ілюзія виявляється для неї фатальною... 
Відчувати, що ти визволився від злигоднів життя завдяки вигадці, 
бути одуреним уявою, хіба це не є ще більший поглум?.. Жінка аж  
ніяк не Verwahrlos (занедбана), але в певному сенсі вона є саме 
такою, оскільки не здатна позбутися ілюзії, до якої вдається 
природа, щоб її розрадити».
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обов'язків, турбот, навантажень— безумовно, їй випа
ла «найкраща доля». Однак непокоїть настирлива збо
ченість, закорінена, певно, у первородному гріху, яка 
спричиняється до чорної невдячності, коли люди всіх 
часів і країн, ощасливлені найкращою долею, невтом
но волають, звертаючись до своїх благодійників: «До
сить! Це вже занадто! Я б охоче помінявся з вами 
долею». А  у відповідь пречудові капіталісти, шляхетні 
завойовники, неперевершені чоловіки наполягають: 
«Бережіть свою найкращу долю, бережіть її!»

Відома річ, чоловіки знаходять у своїх приятельок 
більше розуміння, ніж гнобителі в пригноблених. Спи
раючись на це порозуміння, вони щонайнесумлінні- 
шим чином виставляють жінок своїми спільницями, 
аби проголосити, що жінка сама с х о т і л а  жити отим 
накинутим їй життям. Ми вже бачили, що виховання 
жінки перекриває її шляхи до опору і пригод. Усе 
суспільство — починаючи від шановних батьків — бре
ше їй, вихваляючи самовіддане кохання, високу цін
ність самопожертви; при цьому замовчують, що ні 
коханий, ні чоловік, ні діти не годні взяти на себе її 
«непідйомний» вантаж. Жінка не замислюючись при
ймає ці побрехеньки, адже вони обіцяють торований 
шлях, похилий узвіз: ось тут і криється найстрашні
ший злочин, що коїться проти неї: все життя, почина
ючи з дитинства, її розбещують, означуючи її покли
кання, сутність якого — відмова од свободи. Якщо за
охочувати дитину до лінощів, цілий день забавляючи 
її, не лишаючи їй часу для навчання, не пояснюючи, 
наскільки воно, навчання, необхідне й корисне, то, 
коли ваш вихованець подорослішає, не треба докоряти 
йому: мовляв, неуцтво і невігластво, нездатність до 
навчання — його власний вибір. Саме так виховують 
жінку: не прищеплюючи їй необхідних навичок до 
самостійного існування, не пробуджуючи в ній почут
тя відповідальності за власну долю. Тож вона радо 
й погоджується на підтримку, любов, захист, підпоряд
кування чиїмось настановам; вона дає себе заворожи
ти надією — не докладаючи жодних зусиль — реалізу
вати себе. Вона помиляється, поступаючись спокусі 
легкістю буття, але чоловік не має права дорікати їй за 
це, оскільки сам її й спокушає. Коли між ними вибух
не сварка, кожен звинувачуватиме іншого, вважаючи 
його винним за ситуацію, що склалася. Вона казатиме,
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що це він зробив її такою: «Мене не вчили розміркову
вати, заробляти собі на життя...» Він ущипливо докине: 
«Але ж ти погодилася на т а к е життя... От і виросла 
нездарою...» Кожна стать сподівається виправдатися, 
переходячи в наступ; але ж похибки одного не вибача
ють прорахунків другого.

Численні суперечки, які підбурюють чоловіків і жі
нок одне проти одного, відбуваються через те, що 
ніхто не хоче взяти на себе відповідальність за наслід
ки ситуації, коли одні висувають вимоги, а інші їх 
виконують, одні пропонують умови існування, а інші 
існують за цих умов: доволі туманне поняття «рівності 
в нерівності», до якого одні вдаються, аби приховати 
свій деспотизм, а інші — аби не виказати своєї легко
духості, не витримує перевірки практикою: спілкую
чись з чоловіком (а спілкування це нагадує товарооб
мін), жінка посилається на гарантовану їй абстрактну 
рівність, а чоловік тут-таки констатує її конкретну 
фактичну нерівність. Безкінечна обопільна незгода, 
а відтак і тривала суперечка між статями, закорінена 
у різночитанні слів «давати» і «брати»: вона скаржить
ся, що все віддає, він обурено заперечує, мовляв, це 
вона в нього все забирає. Жінка мусить зрозуміти, що 
вартість запропонованого до обміну товару — а це 
головний закон політекономії — регулюється покуп
цем, а не продавцем; колись її просто обдурили, за
певняючи, що вона неоціненна; насправді вона лише 
забавка, втіха, подруга для чоловіка, тобто щось потрі
бне, та не головне; а головне — він сам, котрий і 
складає сутність її життя, виправдання її існування; 
отож у нашому випадку товарообмін не адекватний, 
запропонований товар не рівноцінний. Цією нерівноцін
ністю особливо позначений час, який партнери, чоло
вік і жінка, проводять разом; час, що облудно уявля
ється нейтральним, має різну вартість для кожного 
з партнерів: перебуваючи вечірку разом із коханкою, 
чоловік не промине подбати про свою кар'єру і 
зав'яже корисні стосунки, зустрінеться з друзями, 
зрештою розважиться; для чоловіка, нормально інтег
рованого в суспільство, час — це багатство зі знаком 
плюс, це гроші, репутація, втіха. Інша справа — жінка, 
надто жінка бездіяльна, знуджена; для неї час — це 
тягар, якого треба позбутися; коли їй пощастить «уби
ти» кілька годин, вона цілком задоволена, ніби здійс
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нила вигідну оборудку: участь чоловіка в цій справі — 
чистий прибуток. Його здебільшого цікавить сексу
альний бік стосунків із жінкою, і він не приховує 
цього: власне кажучи, для спілкування з коханкою 
йому особисто вистачило б часу, що необхідний для 
здійснення відповідного «акту». А  жінка, за незначни
ми винятками, прагне «позбутися» часу, котрий не має 
чим заповнити, і, як торговка на базарі, що продасть 
картоплю лише тому, хто візьме в неї «на додачу» 
ріпу, ладна поступитися коханцеві лише тоді, коли він 
«на додачу» до тіла забере в неї дещицю порожнього 
часу, заповнивши його розмовами або прогулянкою. 
Успіх «операції» залежить від ставлення чоловіка до 
даного товарообміну, зокрема від того, чи не видасться 
йому зависокою ціна запропонованого «комплекту», 
що своєю чергою обумовлено силою його бажання, 
а також важливістю, на його думку, тих занять, якими 
він жертвує. Але якщо жінка вимагає— пропонує— 
надто багато часу, вона починає докучати, «виходить 
з берегів», ніби річка у повінь, і тоді чоловік, певно, 
відмовиться від усього, аби не здобути забагато. У від
повідь жінка зменшує свої вимоги; однак найчастіше 
досягти угоди вдається ціною подвійного напруження: 
вона вважає, що чоловік її «взяв» зі знижкою, задеше
во, а чоловік певен, що переплатив. Зрозуміло, наведе
ні міркування забарвлено в дещо гумористичні тони, 
однак — окрім випадків палкої пристрасті, ревнивої 
жаги, коли чоловік прагне володіти жінкою «цілком 
і повністю», вдень і вночі — ніжність, бажання, саме 
кохання позначені цим конфліктом: чоловік постійно 
зайнятий, він «має роботу» і не має часу, а жінка 
шукає, чим заповнити вільні години. Через це чоловік 
вважає час, який йому віддає жінка, не дарунком, 
а тягарем, навантаженням. Здебільшого він погоджу
ється на це навантаження, оскільки добре знає, що 
належить до привілейованої касти, і душа в нього не 
чиста; він може — з доброї волі — спробувати компен
сувати нерівність становища жінки своєю щедрістю; 
а втім, виявлене співчуття він розцінює як свою засдугу 
і за перших ознак незгоди починає роздратовано доко
ряти жінці за невдячність: «Я надто добрий». Жінка 
відчуває, що поводиться ніби жебрачка, надто високо 
поціновуючи отримані подарунки, і це її принижує. 
Цим пояснюється також жорстокість, на яку буває
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здатна жінка: вона має «чисту душу», бо належить до 
іншого табору, і не збирається жаліти привілейованих 
щасливчиків, адже мусить захищатися; вона страшен
но радітиме, якщо трапиться нагода висловити своє 
обурення коханцю, котрий не спромігся її вдовольни
ти: оскільки він не дає їй стільки, скільки потрібно, 
вона, на превелику свою втіху, забере в нього все.
І ось тоді зачеплений за живе чоловік відкриває 
справжню вартість того зв'язку, яким він раз у раз 
нехтував: тепер він готовий обіцяти їй золоті гори, 
хоча знову відчує себе експлуатованим, коли ці обі
цянки доведеться виконувати. Він звинувачує коханку 
як здирницю, шантажистку; вона докоряє йому за 
скнарість; обоє почувають себе ошуканими. Не вар
то тут когось гудити, а когось виправдовувати: марно 
шукати справедливості у несправедливості.

Правитель у колонії не має жодної можливості 
поводитися добре щодо аборигенів, так само і гене
рал — щодо солдатів; єдиний вихід — не бути правите
лем або генералом; але як може чоловік не бути 
чоловіком! І ось уже на нього покладено провину за 
гріх, якого він не чинив; так само й жінка постає 
жертвою й мегерою водночас всупереч собі самій; 
інколи чоловік бунтується, вдається до жорстокості,— 
в цьому разі він співучасник несправедливості і його 
звинувачують по заслузі; інколи він дозволяє своїй 
вимогливій жертві знищити себе, згладити з світу 
і тоді почувається обдуреним; найчастіше він обирає 
принизливий компроміс і почувається незатишно. До
бропорядний чоловік переймається ситуацією навіть 
більше, ніж жінка: у певному сенсі краще належати до 
переможених; а проте, якщо і вона добропорядна, 
нездатна забезпечити себе власними силами і нездатна 
звалити на чоловіка тягар своєї долі, то неминуче 
опиниться у глухому куті, охоплена сум’яттям. У по
всякденному житті можна знайти скільки завгодно 
прикладів ситуації справді безвихідної, оскільки до неї 
спричинилися безвихідні обставини: чоловік, змуше
ний продовжувати підтримувати матеріально й мо
рально жінку, котрої вже не кохає, почувається жерт
вою; але якщо він покине без засобів до існування ту, 
котра віддала йому все життя, жертвою стане вона, 
і це також несправедливо. Зло спричиняє не особиста 
зіпсутість чоловіка чи жінки — недоброзичливість, не
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сумлінність виникають лише на грунті обопільних 
кривд — зло спричиняє ситуація, за якої чоловік і 
жінка виявляються безпорадними. Жінка «липне» до 
чоловіка, стає для нього тягарем і через це страждає; 
вона мовби та комаха-паразит, що присмокталася до 
чужого тіла і так живе; надайте їй автономію, щоб 
вона самостійно виборювала своє місце в світі, і залеж
ності буде покладено край: чоловік також визволить
ся. І він, і вона почуватимуться набагато краще, тут 
нема жодних сумнівів.

Світ, у якому чоловіки й жінки були б рівними, 
неважко уявити, оскільки це саме те суспільство, що 
його о б і ц я л а  радянська революція: жінки, виховані 
й освічені як чоловіки, працюватимуть разом із чолові
ками 1 і за однакову платню; суспільна мораль при
йматиме як належне еротичну свободу, але статевий 
акт уже не вважатимуть оплачуваною «службою»; 
жінка буде з о б о в ' я з а н а  інакше заробляти собі на 
прожиття; шлюб, заснований на засадах вільного вибо
ру, не уярмлюватиме подружжя, котре зможе будь-ко
ли розлучитися; материнство стане добровільним, тоб
то жінка сама контролюватиме народження дітей, ви
рішуватиме, чи робити їй аборт; кожній матері, кож
ній дитині будуть гарантовані рівні права, незалежно 
від того, народжена дитина у шлюбі чи ні; відпустку 
вагітній жінці оплачуватиме суспільство, котре й пік- 
луватиметься про дитину після народження: це не 
означає, що дитину з а б и р а ю т ь у  батьків, але вона 
не лишається під опікуванням самих тільки батьків.

А  проте чи досить змінити закони, мораль, громадсь
ку думку, весь соціальний контекст, щоб чоловіки 
й жінки дійсно зрівнялися? «Жінки завжди лишаться 
жінками»,— кажуть скептики; інші провидці передрі
кають, що жінка, позбавлена жіночності, не зможе 
стати рівною чоловікові і перетвориться на монстра. 
Йдеться про те, що сучасна жінка — чисте творіння 
природи; повторимо ще раз: людська спільнота не має 
нічого природного, і жінка також — продукт розвитку

1 Той факт, що деякі надто тяжкі професії заборонені для 
жінок, не суперечить цьому проектові; серед чоловіків також 
дедалі ширше практикується професійний відбір з огляду на їхні 
фізичні та інтелектуальні властивості; в кожному разі найважливі
ше, щоб не існувало жодного бар'єра між статями.
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цивілізації: стороннє втручання в її долю первісне; 
характер цього втручання і визначає результат. Жіно
ча природа не залежить від гормонів, ані від таємни
чих інстинктів: вирішальне значення має самовідчуття 
жінки, спричинене тим, як її сприймають інші. Прірва, 
що відділяє дівчину від юнака, створюється і цілеспря
мовано поглиблюється з перших днів її життя: зреш
тою дівчина перетворюється саме на ту жінку, якою її 
сформували; вона доскону тягтиме за собою своє ми
нуле; зваживши тягар цього минулого, мусимо визнати 
очевидне — підмурок жіночої долі не закладено десь 
у вічності. Безумовно, не треба думати, що досить 
змінити економічні умови життя жінки, і вона сама 
зміниться: цей чинник був і лишається першорядним 
для її еволюції; однак якщо нові економічні обставини 
не викличуть необхідних змін у соціальній, культурній 
галузях, перегляду моральних підвалин суспільства, то 
нова жінка не народиться. Нині такої сукупності чин
ників немає ніде, ні в СРСР, ні у Франції або СІЛА; 
отже, сучасна жінка розривається між минулим і май
бутнім. Найчастіше ми бачимо її в образі «справжньої 
жінки», перевдягненої чоловіком, і вона почувається 
однаково незатишно як у жіночому, так і в чоловічому 
вбранні. Вона повинна поміняти шкіру, знайти власну 
одіж. Жінка зможе домогтися цього лише за умови 
еволюції всього суспільства. Навіть найкращий вихова
тель не зможе сьогодні сформувати окрему «людську 
істоту жіночої статі», котра б точно відповідала «лю
дській істоті чоловічої статі»: дівчина, вихована як 
хлопець, відчує свою винятковість і таким чином за
знає нового різновиду окремішності. Стендаль добре 
розумів це, коли казав: «Щоб виріс ліс, треба посадити 
усі дерева разом». Отож, якщо в суспільстві нарешті 
запанує реальна рівність статей, то ця рівність закрі
питься по-новому і в кожному індивідуумі.

Коли б дівчинку з наймолодшого віку виховували 
в дусі тієї ж вимогливості і поваги, тієї ж суворості 
і свободи, що й її братів, коли б вони опановували ту 
саму науку, ті самі ігри, готуючись до того самого 
майбутнього, в оточенні дійсно рівноправних чоловіків 
і жінок, «комплекс кастрації» та «едипів комплекс» 
уже не мали б того значення, що нині. Авторитет 
матері, котра поряд з батьком візьме на себе моральну 
та матеріальну відповідальність за родину, буде не
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менш усталений. Зростаючи в такій родині, дівчинка 
відчувала б, що світ належить не лише чоловікам, що 
обидві статі мають рівні права; і навіть коли вона буде 
прихильніша до батька, ніж до матері — а це зовсім не 
обов'язково,— то в її відданості переважатиме праг
нення до змагальності, а не почуття безпорадності; 
ніщо не спонукатиме її до пасивності. Коли б дівчинка 
мала змогу засвідчити свою суспільну цінність, вияви
ти свої здібності у праці та спорті, активно змагаючись 
із хлопцями, то відсутність пеніса, компенсована 
функцією материнства, не спричинялася б до розвитку 
«комплексу неповноцінності». Відповідно зійшов би 
нанівець і чоловічий «комплекс зверхності», коли б 
хлопчик виховувався в суспільстві, де однаково шану
ють і чоловіків, і жінок *. Дівчинка не шукала б поря
тунку в нарцисизмі і марних мріях, не вважала б себе 
за річ, дане, а цікавилася б тим, що вона р о б и т ь ,  
і беззастережно займалася своїми справами. Я вже 
казала про те, що період статевого дозрівання був би 
для дівчинки значно легшим, коли б опісля на неї, як 
і на хлопчика, чекало вільне життя дорослої людини. 
Менструація викликає в неї такий жах лише тому, що 
брутально провіщає її жіночу долю: так само, як 
і перші ознаки еротизму. Подолати цю кризу їй знач
ною мірою допомогло б послідовне статеве виховання. 
В обставинах спільного навчання хлопчиків і дівчаток 
образ таємничого недосяжного Чоловіка не зміг би 
народитися, знищений у зав'язку повсякденним спіл
куванням і відкритим суперництвом. Усі заперечення 
проти такої системи навчання пов'язані передусім з 
статевими табу, що їх, мовляв, необхідно дотримувати
ся. Однак дитяча цікавість подолає будь-які табу: 
наполягаючи на забороні, вихователь спричиниться до 
загальмованості, хворобливої нав'язливості, неврозів 
вихованця. Екзальтована сентиментальність, прояви 
гомосексуалізму, платонічні пристрасті дівчаток-підлі- 
тків і — як вислід — розбещена химерна поведінка за
вдають більшої шкоди, ніж деякі дитячі ігри і знайомс-

1 Я знаю восьмирічного хлопчика, котрий живе з матір'ю, тіткою 
та бабусею —  всі троє незалежні й активні. Родину доповнює ще 
й немічний дідусь. Хлопчик страждає від глибокого «комплексу 
неповноцінності» щодо жінок, хоча мати всіляко намагається 
протидіяти цьому. В ліцеї він виявляє зневагу до товаришів та 
вчителів, оскільки вони —  недолугі чоловіки.
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тво з деякими конкретними речами. Збагнувши, що 
чоловік — не напівбог, а лише товариш, приятель, 
партнер, дівчина нарешті усвідомила б, що мусить 
сама подбати про себе, і це також був би корисний 
урок. Еротика, кохання втратили б характер самозре
чення, жертовності, перетворившись на стосунки двох 
вільних рівноправних особистостей. Звісно, одним роз
черком пера неможливо усунути всі труднощі, які 
мусить подолати дитина, перш ніж стане дорослою 
людиною. Виховання, хай би яким розумним і м’яким 
воно було, не замінить власного досвіду. Треба прагну
ти, щоб воно бодай не шкодило, не захаращувало 
дитині шлях зайвими перешкодами. Нині «зіпсутих» 
дівчаток уже не таврують розпеченим залізом; завдяки 
психоаналізу батьки дечого навчилися — прогрес! 
А  проте умови, в яких і далі здійснюється виховання 
жінки (і статеве також), кричущі і потребують ради
кальних змін. Ідеться не про те, щоб звільнити жінку 
від випадковостей і знегод людського існування, а про 
те, щоб дати їй засіб протистояти таким випадковостям 
і знегодам.

Жінка не є жертвою жодного таємничого фатуму; 
вага властивої їй окремішності визначається оточен
ням: у новій перспективі відповідно можливий і новий 
погляд. Як ми вже знаємо, в еротичному житті жінка 
зазнає осоружної підлеглості чоловікові, однак це не 
означає, що жіноча фізіологія прирікає її до скону 
жити навколішках. Чоловіча агресивність виглядає як 
панський привілей лише у суспільстві, беззастережно 
націленому на утвердження чоловічого верховенства. 
Під час акту кохання жінка п о ч у в а є т ь с я  пасив
ною насамперед тому, що в в а ж а є  с е б е  такою. 
Багато сучасних жінок, обстоюючи свою людську гід
ність, водночас зберігають традиційно рабське став
лення до еротичного життя. Саме тому їм здається 
принизливим лежати під чоловіком, відчувати в собі 
чоловічий член, що й спричиняється до фригідності. 
Але ж коли б суспільство було інакшим, то й символі
ка любовних жестів і поз сприймалася б інакше. Так, 
жінка, котра платить коханцю, котра почуває свою 
вищість, може пишатися своєю повною пасивністю 
і вважати, що вона підкорила чоловіка, оскільки витра
чає сили лише він. Крім того, вже тепер існує немало 
подружніх пар, у яких партнери в сексуальному відно
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шенні рівноправні: поняття перемоги і поразки тут 
заступає поняття обміну. І дійсно, чоловік, так само 
як жінка, це плоть, отже пасивність; він — іграшка 
гормонів і видових відмінностей, бунтівливий залож
ник свого бажання. А жінка, охоплена плотською при
страстю, так само як чоловік, активна, невідпорна, 
щира. Кожен із них на свій лад переживає дивовижну 
двоїстість існування, витворену їхніми тілами. У цих 
бйтвах-протистояннях кожен супротивник насправді 
б'ється проти самого себе, проектуючи на свого парт
нера ту частину себе, якої зрікається. Замість того, 
щоб усвідомити двозначність свого становища, кожен 
намагається звинуватити другого у всіх смертних грі
хах, виставляючи себе праведником. Тим часом, коли б 
обоє тверезо, скромно, з почуттям власної гідності 
визнали двозначну реальність, то визнали б відповідно 
й обопільну рівність, і еротична драма розгорталася б 
не так драматично на тлі обопільної дружньої під
тримки. Всі ми люди, кожен належить до людського 
роду, і цей факт переважає будь-які особливості, будь- 
яку окремішність. Переваги не надаються раз і назавж
ди: те, що колись називали «доброчесністю», визнача
ється рівнем наших можливостей. Кожна стать — це 
кін, на якому розігрується та сама драма плоті й духу, 
скінченності й трансцендентності. І чоловіків, і жінок 
підточує час, на них чатує смерть, вони над усе потре
бують одне одного. Свобода цілюща і для чоловіків, 
і для жінок, і якщо вони скористаються з неї як 
належить, то більше не буде підстав сперечатися щодо 
вигаданих привілеїв і між ними виникнуть братерські 
стосунки.

Мені можуть закинути, що всі ці міркування утопіч
ні, оскільки, щоб «змінити жінку», суспільство має 
вже тепер надати їй р е а л ь н о  рівні з чоловіком 
можливості; що ж, консерваторам ніколи не бракува
ло аргументів на користь усталеного коловороту: а 
проте історія рухається не по колу. Безумовно, якщо 
якусь касту утримувати в межах нижчого стану, то 
члени такої касти і почуватимуться нижчими. Лише 
свобода розриває зачароване коло; коли надати неграм 
право голосу, вони стануть гідними цього права; коли 
покласти на жінку відповідальність, вона упорається 
з новими обов'язками. Інша річ, що не слід чекати від 
гнобителів безоплатної щедрості, великодушності.
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А втім, заворушення пригноблених, з одного боку, та 
еволюційні зміни всередині самої привілейованої кас
ти, з другого, спричиняються до нової ситуації. Таким 
чином, чоловіки мусили у своїх власних інтересах 
частково визволити жінку: тепер їй треба лише про
довжувати сходження,— досягнуті успіхи цьому спри
ятимуть; здається майже очевидним, що раніше або 
пізніше жінка досягне справжньої економічної й 
соціальної рівності, а це викличе і глибокі внутрішні 
перетворення.

У кожному разі, заперечить дехто, якщо подібний 
світ і можливий, він не бажаний. Коли жінка стане 
«така ж» як чоловік, життя втратить свій незрівнян
ний аромат, неповторний присмак. Цей аргумент не 
новий: ті, хто зацікавлений увічнити нинішній поря
док, завжди сумують за неперевершеним минулим, яке 
відходить, навіть не всміхнувшись до новонароджено
го майбутнього. І справді: скасування рабства спричи
нилося до зникнення величезних плантацій з розкіш
ними азаліями та камеліями, була зруйнована вишука
на культура південців; старі мережива опинилися на 
горищах, пішовши у небуття, як і кришталево чистий 
тембр кастратів Сикстинської капели, і ось тепер ще 
й «жіночий шарм» може зникнути, розпастися на 
порох. Відома річ, лише варвар не оцінить рідкісної 
квітки, мережив, співу євнухів, чарівності жінки. Коли 
вона постає у всій своїй красі, то це видиво хвилює 
значно більше, ніж «дурні картини з її зображенням, 
розмальовані декорації, полотна з мандрівними акро
батами, вивіски, лубок», які вражали Рембо; вона при
йшла з глибини сторіч, з Феби, Міноса, Чичен Ітзи,— 
вичепурена, у всеозброєнні найсучасніших хитрощів 
і останніх досягнень науки причаровувати; в афри
канських джунглях з неї зробили тотем; вона подібна 
до гелікоптера і до птаха; і ось найбільше диво: у її 
голівці під фарбованим волоссям шелест листя пере
творюється на думки, а слова випурхують з її персів. 
Чоловіки простягають загребущі руки до дива, але 
варто ним заволодіти, як казка зникає; дружина, ко
ханка вимовляють слова ротом, як усі: їхні слова 
коштують рівно стільки, скільки коштують; перса, до 
речі, також. Таке скороминуще — і таке рідкісне — 
диво, чи слід заради нього підтримувати вкрай шкід
ливе для обох статей становище, в якому вони перебу
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вають? Можна цінувати красу квітів, чарівність жінки, 
але цінувати відповідно до їхньої справжньої вартості; 
якщо за ці скарби доводиться платити кров'ю або 
знедоленістю, треба вміти жертвувати ними.

Чоловікам така жертва здається надмірною; серед 
них мало хто щиро бажає, щоб жінка реалізувала всі 
закладені в ній здібності; ті, котрі її зневажають, не 
бачать у цьому жодної користі для себе; а ті, котрі 
ніжно її кохають, надто добре бачать свої втрати. 
Справді, сучасна еволюція загрожує не лише жіночо
му шарму: починаючи жити для себе, жінка відмовля
ється бути дублером і посередником, що їй забезпечу
вало колись привілейоване місце у чоловічому всесві
ті. Чоловікові, затиснутому між мовчазною природою 
і вимогливими голосами багатьох свобод, істота, котра 
водночас подібна до нього і лишається пасивною річ
чю, видається справжнім скарбом; образ жінки, його 
обранки, може бути вигаданим і не відповідати життє
вій реальності, як і почуття, джерелом чи приводом до 
яких вона є: це аж ніяк не принижує ні жінки, ні 
чоловічих почуттів. Певно залежність, або нижче ста
новище в суспільстві, або знедоленість надають жінці 
її неповторної окремішності, створюють неповторний 
жіночий характер. Цієї неповторності ніхто не може 
заперечувати. Безумовно, в завтрашньому світі, де 
жінка здобуде незалежність, зникнуть умови для дея
ких любовних пригод, але це не означає, що з життя 
людей будуть виключені кохання, щастя, поезія, мрія. 
Будьмо на сторожі нашого майбутнього, аби наша уява 
не збіднила його; воно ж бо для нас лише абстракція; 
кожен з нас таємно оплакує свою відсутність у ньому. 
А  людство завтрашнього дня постане у своїй плоті і зі 
своїми свободами, для нього завтра перетвориться на 
сьогодні, і воно віддасть перевагу сьогоденню. Між 
статями виникнуть нові плотські й емоціональні взає
мини, яких ми ще не можемо уявити: адже з'явилися 
між чоловіком і жінкою дружні зв'язки, суперництво, 
товариські стосунки, цнотливі або сексуальні контак
ти, яких не знали минулі сторіччя. Серед інших мені 
видається особливо спірною думка про те, що новий 
світ приречений на одноманітність, а отже нудьгу. 
Передусім я не вважаю, що у сучасному світі відсутня 
нудьга, а також що свобода породжує одноманітність. 
Між чоловіком і жінкою завжди збережуться певні
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відмінності, кожен з них має свої еротичні властивості, 
свій сексуальний світ; жіноча окремішність завжди 
буде пов'язана з властивою лише жінці чуттєвістю: її 
ставлення до себе, до свого тіла, до чоловічого тіла, до 
дитини ніколи не будуть ідентичні ставленню чоловіка 
до себе, до свого тіла, до жіночого тіла, до дитини; 
тим, хто так багато розводиться про «рівність у відмін
ності», не випадає заперечувати можливість існування 
відмінностей у рівності. З іншого боку, саме різні 
інституції спричинюються до одноманітності: молоді 
й гарні, рабині сераля, побувавши в руках султана, 
стають однаковими; християнство надало еротизмові 
присмак гріха, подарувавши самиці чоловіка душу. 
Якщо жінці повернуть її свободу і незалежність, обій
ми закоханих не втратять своєї палкості. Абсурдно 
твердити, що реальна рівність чоловіка й жінки зни
щить розпусту, оргії, любовну жагу, пристрасті. Супе
речності між плоттю і духом, минущим і вічним, 
запамороченням іманентності і покликом трансцен
дентності, повною втіхою і повним забуттям ніколи не 
зникнуть; у сексуальних стосунках завжди матеріалі- 
зуватимуться напруження, страждання, радість, пораз
ка і тріумф. Коло зацікавлень вільної жінки значно 
розшириться, але це не означає, що її традиційна 
сфера — взаємини з чоловіком — зникне. Влаштовую
чи свою долю, вона не викреслить з неї чоловіка. 
Визнаючи навзаєм один одного суб'єктом, кожен ли
шиться для іншого і ншим;  рівність стосунків не зни
щить тих див, які виникають завдяки поділу людства 
на дві статі: бажання, володіння, кохання, мрій, при
год. Збережуть свій сенс слова, які хвилюють нас 
сьогодні: давати, перемагати, єднатися. Лише тоді, 
коли буде скасовано рабство половини людства і всю 
засновану на ньому лицемірну систему взаємовідно
син, поділ людства на дві статі набуде свого справж
нього значення, а подружжя знайде своє справжнє 
обличчя.

«Безпосереднім, природним, необхідним ставленням 
людини до людини є с т а в л е н н я  ч о л о в і к а  до  
ж і н к и » , — сказав Маркс \ «З характеру цього став
лення стає зрозумілим, до якої міри чоловік сприймає 
себе як п р е д с т а в н и к а  ро ду ,  як людину; став-

1 «Філософські твори», т. VI. Підкреслено Марксом.
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лення чоловіка до жінки — це найприродніше ставлен
ня однієї людської істоти до іншої людської істоти. 
В ньому виявляється, до якої міри п р и р о д н а  пове
дінка чоловіка стала л ю д с ь к о ю ,  інакше кажучи, до 
якої міри вияви л ю д с ь к о г о  стали його п р и р о д 
н о ю  сутністю, до якої міри його л ю д с ь к а  п р и 
р о д а  стала його власною п р и р о д о ю » .

Краще не скажеш. Домогтися перемоги царства сво
боди людина має саме в умовах існуючого суспільства; 
заради цієї найвищої перемоги чоловікові і жінці нале
жить піднестися над їхніми природними відмінностя
ми і — без сумнівів і недовіри — у т в е р д и т и  б р а 
т е р с ь к і  с т о с у н к и .
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Видавництво «Основи» 
пропонує українські переклади 

класичних творів у галузі економіки, 
менеджменту, гуманітарних 
та суспільних наук, а також 

фундаментальні суспільнонаукові 
дослідження â навчальні посібники

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ

Браун С.
Іноземна допомога на практиці 

Пер. з англ.
Представник ООН в Україні Стівен Браун на основі грунтов
ного аналізу розкриває сутність іноземної допомоги слабо- 
розвиненим країнам, викладає її історію та характеризує 
сучасну практику.

Бем Г., Вернер Й., Гардт Г.г Шульц Г.
Видавець майбутнього: Маркетинг 

і менеджмент у видавництві 
Пер. з нім.

Автори книжки, присвяченої засадничим питанням успішно
го книговидавничого бізнесу,—  досвідчені практики, співро
бітники Франкфуртського книжкового ярмарку —  викладають 
цей предмет у багатьох країнах.

Гурне Б.
Державне управління 

Пер. з фр.
Послідовний аналіз органів державної влади, популярний 
виклад завдань та функцій адміністративних механізмів у 
вирішенні гуманітарних та політичних проблем суспільства.

Дзюбик С., Ривак О.
Основи економічної теорії

Висвітлено основні теоретичні положення економічної науки 
з широким використанням діаграм та графіків. Розкривають
ся закони ринку та механізми їх реалізації в координатах 
сучасних суспільних реалій.

Коваль Л.
Адміністративне право України

У підручнику розкривається механізм адміністративних пра- 
вовідносин, правовий статус їх суб'єктів, зокрема службовців 
державних органів, приватних структур і громадян.



Lexicon of terms and concepts In public abministration, 
public policy and political science

Тлумачний словник англійської термінології з політичних 
наук, державного управління, менеджменту, фінансів та 
політекономії.

Нікбахт E.f Гроппеллі А.
Фінанси 

Пер. з англ.
Визнаний у світі підручник для всіх, хто має справу з фінан
сами, створений в доступній для широкого читацтва манері. 
Містить повний обсяг економічних прийомів для досягнення 
максимального успіху.

Сорос Дж.
Утвердження демократії 

Пер. з англ.
Відомий американський фінансист і громадський діяч розгля
дає причини краху комуністичної системи і викладає свої 
оригінальні погляди на розбудову нового демократичного 
суспільства.

Райт Г.
Державне управління.

Пер. з англ.
У посібнику розглядається американський спосіб управління, 
цілком базований на економічній раціональності, поряд із 
заснованим на правовій традиції європейським.

Розпутенко І.
Управління державними видатками 

в перехідних економіках
Узагальнено світовий досвід використання державних кош
тів в умовах структурних економічних змін і фінансової 
стабілізації.
УКРАЇНА: Соціальна сфера у перехідний період

Аналіз Світового банку
Схарактеризовано стан трудових ресурсів в ході становлення 
новоутворених інституцій незалежної України, вироблено 
рекомендації по вдосконаленню ринку праці, реформуванню 
системи соціального забезпечення.

Фрідман. Р.г Рапачинський А., Ерл Дж, С. та ін.
Приватизація в країнах Центральної Європи 

Пер. з англ.
Фрідман» P., Рапачинський А.г Ерл Дж. С. та ін.
Приватизація в Росії, Україні та країнах Балтії 

Пер. з англ.
На основі доповідей незалежної наукової установи —  
Центрально-Європейського університету —  висвітлюються пи-



тання великої, малої та масової приватизації як природного 
процесу становлення ринкових відносин у посткомуністич
них європейських державах.

Шаповал В.
Зарубіжний парламентаризм

Перше в Україні дослідження представницької демократії 
в історичному та організаційному аспектах, написане в доступ
ній формі: передісторія парламентаризму, його становлення, 
побудова, функціонування.

ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ,
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Берлін І.
Чотири есе про свободу.

Пер. з англ.
У  книжці сучасного англійського філософа, лауреата Нобе
лівської премії розглядаються різні аспекти особистої свободи 
в тлумаченні філософів, істориків, соціологів.

Боєчко В.г Ганжа О., Захарчук Б.
Кордони України: 

історична ретроспектива та сучасний стан
У книжщ розглядаються питання формування державних 
кордонів України в XX столітті, подаються маловідомі історич
ні документи часів Української Народної Республіки, Гетьма
нату та радянського періоду.

Вебер М.
Протестантська етика і дух капіталізму 

Пер. з нім.
У класичному творі світової соціології розглядається зв’язок 
між віросповіданням і соціальним розшаруванням суспільства 
в контексті формування капіталістичних відносин.

Гейзінга Й.
Homo Ludens 
Пер. з англ.

Класичний філософський твір XX століття присвячений теорії 
гри і з'ясуванню ролі гри у виникненні і розвитку культури.

Гельвеціи К. А.
Про людину, її розумові здібності та її виховання 

Пер. з фр.
Чільна праця видатного мислителя X V III століття обгрунтовує 
ідею природної рівності людей.



Евріпід.
Трагедії 

Пер. з давньогр.
Збірка з дев'яти трагедій славетного трагіка продовжує серію, 
в якій уже побачили світ твори Нсхіла і Софокла.

Забужко О.
Філософія української ідеї 
та європейський контекст

Відома праця філософа і поетеси, в якій розглядається філосо
фія національної ідеї як самостійна інтелектуальна течія, що 
сягає далеко за межі політології.

Краус В.
Нігілізм сьогодні, або Терплячість світової історії 

Пер. з нім.
Праця відомого австрійського культуролога і політолога все
бічно висвітлює заперечення загальновизнаних цінностей як 
моральний принцип та історичний чинник.

Аисяк-Рудницький І.
Історичні есе 
Пер. з англ.

До двотомника визначного українського вченого, професора 
Альбертського університету ввійшли дослідження української 
політичної та інтелектуальної історії.

Моріак Ф.
Поцілунок, дарований прокаженому 

Пер. з фр.
До книги відомого французького майстра психологічного ана
лізу, лауреата Нобелівської премії, увійшли романи „Старо
світський хлопчина", „Агнець", „Поцілунок, дарований прока
женому" та повість „Мавпуля".

Ніцше Ф.
Так казав Заратустра 

Жадання влади 
Пер. з нім.

Дві найпопулярніші праці німецького класика філософії 
накреслюють шлях до духовної свободи людини в його 
баченні.

Ортега-і-Гасет X.
Вибрані твори 

Пер. з ісп.
„Бунт мас", „Дегуманізація мистецтва" та інші праці видатного 
мислителя XX століття охоплюють усі грані його ідейної ево



люції і творчості —  від соціології та філософської антрополо
гії до культурології й естетики.

Поппер К.
Відкрите суспільство та його вороги 

Пер. з англ.
Класична праця з питань історії і теорії суспільства і держави 
від початків, закладених стародавніми греками, до новітніх 
філософських течій від Канта до наших днів. Незамінний твір 
для студентів, політологів, політиків, оскільки подає зразок 
наукової логіки і аналізу.

Превер Ж.
Видовище: Поезії та колажі 

Пер. з фр.
Перше в Україні окреме видання творів видатного французь
кого поета, що його твори вже перекладені десятками мов.

Рансмайр К.
Останній світ 

Пер. з нім.
Трагічна історія давньогрецького поета-вигнанця Публія 
Овідія Назона із виразною проекцією на сьогодення.

Роттердамський £.
Похвала Глупоті. Домашні бесіди 

Пер. з лат.
До книжки славетного гуманіста епохи Відродження увійшли 
сатиричні твори, що не втратили своєї естетичної та історико- 
пізнавальної цінності й нині.

Сартр Ж. П.
Нудота. Мур. Слова 

Пер. з фр.
Класичні зразки екзистенціалізму у французькій літературі та 
публіцистична праця «Слова» якнайповніше характеризують 
видатного майстра.

Французька п'єса XX століття:
Театральний авангард 

Пер. з фр.
До книжки увійшли твори найвідоміших французьких драма
тургів нашого сторіччя: Ж. Ануя, С. Беккета, А . Жаррі, 
Е. Йонеско, А . Камір та інших.

Українсько-іспанський словник
Перший українсько-іспанський словник містить бл. 20 000 слів 
і створений на сучасній лексичній основі.



Звернення до цієї уславленої 

й загадкової книжки 

загалом мало нагадує 

читання — від першого 

до останнього речення 

читача не полишає враження, 

що він веде якусь 

цікаву... гру... 

Найбільше захоплює те, 

що й авторка також вдається 

до цієї божевільної спроби 

написати майже про всіх жінок 

і про те, як до них 

будь-коли ставилися. 

Елізабет Гардвік

СІМОНА 
ДЕ БОВУАР

ДРУГА 
СТАТЬ

ДРУГА 
СТАТЬ

СІМ ОНА 
ДЕ БОВУАР



Щ о  таке жінка?... Нас благають: 
" Будьте жінками! Зоставайтесь ж ін
ками! Ставайте жінками!" От ж е ви
ходить, що не кожна людська самиця — 
жінка і, щоб стати нею, вона має 
володіти зачарованою субстанцією, яка 
перебуває нині під загрозою зникнення і 
ім я якої — жіночність...

На обличчі Ж інки-М ат ері — 
печать пітьми. Вона — хаос, з  якого 
все виникло і куди все повинно колись 
вернутися. Вона — небуття... У  мор
ських глибинах завжди темно: жінка — 
це " похмуре море" ,  якого страхалися 
стародавні мореплавці, а в надрах землі 

ніч. Чоловік прагне неба, світла, 
вершин, заллят их сонцем, чист ої і 
прозорої, мов кришталь, прохолоди 
блакиті. А  під його ногам — безодня, 
драглиста, тепла, темна, ладна за 
тягнути його в себе...

Сімома де Бовуар

На суперобкладинці використано 
фрагмент картини французького 
художника XIX ст. Жана Опоста 
Домініка Енгра "Венера Анадіомена"



Подружжя Сімона де Бовуар 
та Жан-Поль Сартр

Жінка дворушна і несе в собі роз
чарування: вона — все те, до чого 
кличе чоловік, і все те, чого він не 
досягає. Вона тілесно уособлює всі 
моральні цінності і їхні протилеж
ності — від добра до зла. Вона — вічне 
розчарування.

Сімона де Бовуар
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