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КОНОТАЦІЇ «ЖІНОЧОГО» ЯК «ФЕМІННОГО»
У ФІЛОСОФСЬКОМУ ПРОЕКТІ Ю. КРИСТЄВОЇ
Поняття «жіночого» як «фемінного» розглядається в межах «семаналізу» — міждисциплінарного філософського підходу
Ю. Кристєвої, що об’єднує різні типи дискурсів: лінгвістичний,
семіотичний, епістемологічний, психоаналітичний.
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Понятие «женского» как «феминного» рассматривается
в пределах «семанализа» — междисциплинарного философского
подхода Ю. Кристевой, который объединяет различные типы дискурсов: лингвистический, семиотический, эпистемологический,
психоаналитический.
Ключевые слова: культура, символические нормы культуры,
семанализ, полилог, семиотическое, женское, материнство.
Topical «female» as «femine» are considered in the present article
boxed in «semanalysis» - which is an interdisciplinary method of J.
Kristeva’s of approach joining hands with different types of discourses,
such as «linguistic», «semiotic», «psychoanalytic».
Key-words: culture, symbolic norms of culture, semanalysis,
polilogus, semiotic, female, motherhood.
Актуальність статті визначається тим, що в межах власного філософського проекту Ю. Кристєва звертається до достатньо актуальної
для сучасної культури теми жінки як матері, її ролі в процесах формування суб’єктивності і намагається відшукати сліди первинних ідентифікацій матері і дитини в різних культурних практиках. Філософські дослідження Ю. Кристєвої ґрунтуються на міждисциплінарному
підході — «семаналізі», який в умовах мультиверсійності культурного
простору є найсприятливішим для цілісного і водночас диференційованого аналізу сучасної культури.
Мета статті — простежити трансформацію підходів Ю. Кристєвої
до аналізу поняття «жіночого» як «фемінного» в західноєвропейській
культурі; визначити філософський діапазон застосування параметрів
«жіночого» при аналізі Ю. Кристєвою різних художніх практик.
Філософський проект Ю. Кристєвої:
основні етапи та проблематика
Юлія Кристєва — відомий французький філософ і психоаналітик,
автор численних праць з проблем семіотики і філософського психоаналізу, таких як: «Революція поетичної мови» (1974), «Від Ітаки до
Нью-Йорка» (1974), «Китаянки» (1974), «Полілог» (1977), «Історія
любові» (1983), «Спочатку була любов: психоаналіз і віра» (1985),
«Чорне сонце: депресія і меланхолія» (1987), «Самі собі чужі» (1988),
«Час і досвід літератури» (1989) та ін. Філософський проект Ю. Кристєвої ґрунтується на постмодерністських принципах мислення, перш
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за все на твердженні про потенційну гетерогенність і множинність
феноменів реальності, імплікованих означувальною функцією мови.
У пошуках матеріальних основ зазначеної гетерогенності на першому
етапі своєї діяльності Ю. Кристєва звертається до поняття «семіотичного» і пов’язує його з параметрами «несвідомого» в структурі мови.
Однак перехід від досліджень структурного рівня мови до неструктурного, де панує несвідоме, сприяв зміщенню філософської проблематики Ю. Кристєвої від лінгвістики і семіотики до психоаналізу,
результатом чого стало звернення до аналізу проблеми «жіночого» як
«фемінного» в західній культурі. У подальшому поняття «жіночого»
стає одним з пріоритетних у текстологічному архіві Ю. Кристєвої, набуває нових конотацій та контекстів і зумовлює експериментальний
характер теоретичних розробок французької дослідниці.
Загалом, у філософському проекті Ю. Кристєвої можна виділити
три основні етапи, які відповідають трансформаціям її наукових інтересів у дослідженнях проблем мови, тексту, суб’єктивності, а також
проблеми «жіночого» в культурі.
Перший етап (60 — поч. 70-х рр. ХХ ст.) позначений інтересом
Ю. Кристєвої до проблем мови, суб’єктивності і тексту. На відміну від
структуралістських уявлень про мову як спосіб фіксації вже існуючого значення, Ю. Кристєва висловлює тезу про виробничу, активну
функцію мови. У праці «Революція поетичної мови» мова розуміється
як динамічний означувальний процес, який може бути проаналізований у межах лінгвістичних практик суб’єкта. Ю. Кристєва розгортає
власний філософський аналіз, виходячи з двох основних припущень:
по-перше, особливостей індивідуального лінгвістичного вимовлення
суб’єкта; по-друге, специфічного характеру практик означення, які
поряд зі свідомими компонентами включають первинні несвідомі імпульси і потяги. Відповідно до цього Ю. Кристєва розрізняє два рівні
виробництва значень у мові: 1) «символічний», коли виробництво
значень контролюється свідомістю і веде до появи впорядкованих
синтаксичних і граматичних структур зі сталими значеннями; 2) «семіотичний» — рівень гетерогенного процесу означення, який не підпорядковується контролю свідомістю [3, р. 24-32]. «Семіотичний»
рівень співвідноситься Ю. Кристєвою з до-лінгвістичними первинними процесами: афектованими й інстинктивними, що передують появі будь-яких усвідомлених значень. На відміну від «семіотичного»,
«символічний» — це рівень соціальної комунікації, який формується
через обмеження первинних несистематизованих інстинктів і потягів;
рівень, де діє система соціальних регламентацій та узагальнених значень. Взаємодія цих рівнів забезпечує, на думку Ю. Кристєвої, всю
багатоманітність практик означення і типів дискурсів. З концепцією
мови нерозривно пов’язана теорія суб’єкта.
Ю. Кристева розуміє суб’єкт як суб’єкт дискурсу, суб’єкт мови,
з одного боку, включений у процеси виробництва значень у мові, а
з іншого — зумовлений здатністю мови до саморуху. У мові, на думку
Ю. Кристєвої, завжди проявляється зумовлений бажанням потяг
суб’єкта до самовираження і вимоги того соціолінгвістичного про-

Культура України. Випуск 33. 2011

стору, в якому він здійснюється [2, р. 46-48]. Таким чином, кристєвська теорія суб’єкта зводиться до розуміння суб’єкта як суперечливого, «розщепленого» між «свідомим» і «несвідомим», «універсальним» та «індивідуальним», «семіотичним» і «символічним», який
не може досягти стану цілісності та трансцендентальності власного
ego. Як і інші представники філософії постмодернізму (Ж. Дерріда,
Р. Барт, М. Фуко), Ю. Кристєва долучає аналіз суб’єкта в знаковий
простір письма і тексту.
Дослідниця виділяє два основні рівні лінгвістичної впорядкованості тексту: «гено-текст» і «фено-текст». Якщо «гено-текст» Крістєва
визначає як абстрактний рівень лінгвістичного функціонування, що
передує появі будь-яких упорядкованих структур значення, то «фенотекст» розглядає як результат впливу на неструктуровану гетерогенну множинність гено-тексту різноманітних, переважно соціальнополітичних чинників і обмежень. У ньому вже діють соціальні коди
і наявний достатньо стійкій зміст. Саме «фено-текст» цікавить
Ю. Кристєву, оскільки, по-перше, він співвідноситься своєю організаційною структурою з поняттям «фемінного» як гетерогенного; подруге, відкриває доступ до нових експериментальних практик означення в процесі аналітичної роботи.
Фактично на початок 70-х рр. Ю. Кристєвій удається сформувати
основні компоненти власного філософського проекту «семаналізу»: недекартову теорію суб’єкта і теорію мови як означувального процесу.
«Семаналіз» Ю. Кристєвої стає новою матеріалістичною системою
означення, що поєднує різні типи дискурсів — лінгвістичний, семіотичний, епістемологічний, антропологічний, психоаналітичний і дозволяє протиставити традиційному монологізму мови дискурсивне
міждисциплінарне дослідження практик лінгвістичного суб’єкта.
На другому етапі (70-ті рр. ХХ ст.) Ю. Кристєва звертається до психоаналізу, що знаменує початок кар’єри психоаналітика. Основними
об’єктами уваги Ю. Кристєвої стають конотації «жіночого» як «фемінного». Головна відмінність кристівських підходів до проблеми «жіночого» від інших спроб концептуалізації означеної проблеми в західноєвропейській філософії полягає в тому, що Ю. Кристєва пов’язує проблему «жіночого» з актуальною для сучасної культури темою жінки як
матері і намагається відшукати сліди первинних відносин мати-дитина
в різних культурних практиках. Уперше тему «жіночого» як «материнського» Ю. Кристєва розробляє в працях «Китаянки», «Історія кохання», а з часом ця тема стає провідною в її філософському проекті.
Ю. Кристєва співвідносить свою психоаналітичну концепцію з уже
існуючими концепціями суб’єктивності, використовуючи як похідні:
фрейдівську концепцію формування бажання в первинних процесах
через механізми зміщення і згущення; теорію «трьох стадій» («реальне», «уявне», «символічне») розвитку суб’єктивності Ж. Лакана
і гусерлівське поняття «тетичного». На відміну від З. Фрейда і Ж. Лакана, що відводили центральне місце в процесах суб’єктивації «едипальній» (Фрейд) або «символічній» (Лакан) стадіям, Ю. Кристєва
розглядає як первинну — до-едипальну материнську стадію і підкрес-
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лює її активну функцію у «виштовхуванні» індивіда в суб’єктивність
і мову. На до-едипальній стадії, на думку Ю. Кристєвої, відбувається
первинна ідентифікація індивіда з тілом матері, а також формується
ввесь регістр тілесних відчуттів і відповідних їм психічних і емоційних реакцій. Інвестування до-едіпальних несвідомих потягів у сферу
«семіотичного» (яка співвідноситься зі «стадією «уявного» в психоаналізі Ж. Лакана), де сенсорні вектори первинних процесів і потягів
набувають означення, забезпечує, на думку Ю. Кристєвої, гетерогенний характер практик означення [4, с. 161]. На цьому твердженні
ґрунтуються підходи Ю. Кристєвої до проблеми письма, творчості
і літературного стилю. Письмо в такому контексті визначається як
«траєкторія від неозначеного тіла до мистецтва з його інвестиціями
в «уявне», що ми називаємо літературним стилем» [13, с. 27]. Таким
чином, Ю. Кристєва пов’язує «сліди» материнської стадії в структурі
суб’єктивності з параметрами «тілесного», «чуттєвого», «несвідомого»
й аналізує їх з точки зору знаковості.
Починаючи з книги «Сили жаху» в дослідженні фігури матері
Ю. Кристєва постійно повертається до теми розриву з нею як основної умови індивідуалізації й організуючого принципу символічних
здібностей суб’єкта [9, р. 15]. Розвиток даного психоаналітичного підходу передбачає реалізацію двох, на перший погляд, протилежних, але
взаємопов’язаних напрямів її досліджень. У першому досліджується
«бунтарська суб’єктивність», що викликає до життя фігури поета або
художника. Другий напрям орієнтується на дослідження сфери «ірраціонального» в художніх практиках і в культурі в цілому. Сучасна
культура все більше тяжіє до раціональності, що супроводжується
відмовою від «ірраціонального». Однак усунути ірраціональність, на
думку Ю. Кристєвої, неможливо і недоцільно. Сама мова містить елементи «ірраціонального» як «несвідомого», «чуттєвого», «афектованого» і, крім того, саме на сфері «ірраціонального» ґрунтується вся
сучасна інтелектуальна і творча традиція.
Третій етап (80-ті рр. ХХ ст.) характеризується переходом Ю. Кристєвої до інтелектуального індивідуалізму. Розчарувавшись у колективних проектах (Ю. Кристєва брала активну участь у роботі групи
«Tel Quel», співпрацювала з групою «Psych et Po»), вона надає перевагу пошукам утраченої в постструктуралізмі і постмодернізмі людської суб’єктивності і свободи.
В останніх своїх працях — трилогії про Ханну Арендт, Мелані
Кляйн і Коллет — вона досліджує досвід жінок-генії ХХ ст. і намагається пов’язати індивідуальні досягнення визнаних жінок з глибинною теорією жіночності в структурі соціальних систем. Однак такий
підхід приводить Ю. Кристєву до парадоксального висновку: жінкигенії змогли зробити внесок у зміну соціальних відносин лише позбавившись жіночності. Ю. Кристєва переходить від досліджень теми жіночності як психологічної категорії до дослідження теми «жіночого»
як «фемінного», розуміючи останню як етичну категорію, що визначає
позицію жінки в знаковому просторі тексту/культури. Аналізуючи
кристєвську концепцію «фемінності», А. Жардін зауважує, що «фе-
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мінність» (як етична категорія) основана на відсутності опозиційності
мислення і визнанні позитивності відмінностей [12, p. 103].
Концепція «хори» в структурі «поетичної мови»
В основі концепції «поетичної мови» — твердження Ю. Кристєвої
про функціонування мови на межі двох нерозривних рівнів: «символічного» і «семіотичного». Рівень «семіотичного» співвідноситься
з материнською стадією формування суб’єкта і характеризується, як
уже зазначалося, першими фізичними, психічними, емоційними реакціями — гетерогенними і несистематизованими, організованими
в загальний потік рухів, звуків та ритмів. Для позначення гетерогенності материнської стадії Ю. Кристєва використовує поняття «хора»,
запозичуючи його із філософії Платона [2, р. 34]. Однак, якщо для
Платона «хора» являла собою вмістилище для хаосу до вторгнення
Деміурга, у філософії Ю. Кристєвої «хора» вказує на приховану гетерогенність, де відсутні значення і знак.
У процесі розриву первинних відносин з матір’ю і входження в порядок «символічного», де діє «закон батька» (за Лаканом), знову виявляється вплив материнської хори, який сприймається індивідом як
боротьба імпульсів, що «підштовхують його до активної дії та водночас загрожують йому небезпекою» [3, р. 35]. Форма й зміст даного процесу зумовлюють індивідуальність практик суб’єктивації і забезпечують певну позицію індивіда в системі соціальних відносин. Подальше
конструювання суб’єкта, на думку Ю. Кристєвої, відбувається у сфері
«символічного». У цьому разі гетерогенні імпульси хори обмежуються
соціальними нормами і табу, що призводить до часткової втрати первинної індивідуальності, оскільки мова «символічного» фіксує лише
загальнозначиме, повторювальне й імперсональне. Але і в «символічному» відчувається вплив первинних ритмічних імпульсів хори, які
через властиву їм гетерогенність перебільшують «символічні» норми,
створюючи пустоти, мовчання, тавтології, розриви сенсу. Ю. Кристєва
підкреслює, що хора не руйнує старих і не виробляє нових значень,
а розхитує вже існуючі, диференціює все не артикульоване в мові
і тексті. Хора — це не нова мова, а ритмічна пульсація, потенційна
здатність до динамізації «символічних» значень, те, що ніколи не зрозуміє традиційна лінгвістика. Дія «хори» найбільше проявляє себе
в практиках художнього авангарду, наповнює собою будь-яке функціонування мови і «символічного». Сліди дії материнської хори Ю.
Кристєва пов’язує з тілесними та чуттєвими параметрами в структурі
суб’єкта, які знаходять вихід через матеріальні елементи творчості —
графіку, голос, ритм, колір.
Концепцію хори Ю. Кристєва розробляє на основі аналізу авангардної творчості А. Арто і Дж. Джойса [1, р. 23-35]. Для Антонена
Арто — відомого театрального критика, режисера, актора ідеал сценічної мови реалізується в ідеї «всеєдності мови», мови, в якій завдяки пластичній матеріалізації слова через міміку, жести, ритмічність і тембр голосу досягається стан єдності думки та слова. Такий
спосіб функціонування мови за межами традиційної дихотомії думки
й тіла Ю. Кристєва називає «материнською мовою». Особливої уваги

Теорія та історія культури (філософські й культурологічні виміри)

Кристєвої заслуговує пошук А. Арто мови «нової сценічності». На
думку Арто, слово є «мертвим» образом буття, в ньому відсутні динаміка, ритм і почуття. Мова ж «нової сценічності» здатна надати слову
вагомості жесту, звільнити чуттєвий та інтимний аспекти значення,
повернути в мову все, що існує в її структурі як «невимовлене». Акторська гра, на думку Арто, надає можливість навчитися «мислити тілом», доповнити «метафізику думки» «метафізикою тіла».
Таким же новаторським характером, на думку Ю. Кристєвої, позначена творчість ірландського письменника Джеймса Джойса, автора
збірки оповідань «Дублинці», романів «Портрет художника в юності»,
«Уліс», «Поминки по Фіннегану». Ю. Кристєва характеризує манеру
письма Дж. Джойса як гранично реалістичну, що відображає характерну для його творчості настанову «сприймати життя таким, яким
ми його бачимо», без ідеалізації. Сприйняття оточуючого світу героями романів Джойса відбувається, на думку Кристєвої, із середини
свідомості, через внутрішні монологи, і являє собою нелогічне та послідовне розгортання подій, а «зупинку миті», «повернення до пам’яті
несвідомого». Відкриттям Дж. Джойса можна вважати «блумівський
потік свідомості» (по імені одного з центральних персонажів роману
«Уліс» Леопольда Блума), що ґрунтується на безпосередньому зіткненні свідомості з матеріальністю речей. Процес зародження думки
для Блума починається з несвідомих відчуттів (запахів, звуків, асоціацій), які хаотично змінюють один одного, організують сприйняття
в нерозчленований потік і викликають миттєву реакцію свідомості на
ці відчуття. Свідомість і, відповідно, мова функціонують як єдиний
потік внутрішнього і зовнішнього, відчуття та сприйняття, матеріальності світу і наших уявлень про нього.
Що стосується мови текстів самої Ю. Кристєвої, то вона насичена
численними запозиченнями на зразок платонівської «хори», іноземними словами і діалектами. В есе «Узгоджений текст» Ю. Кристєва
включає у сферу дії «семаналізу» такі запозичення: «ідеологема»
(Бахтін), «сенема» (Греймас), «утілені універсалії» (Куайн), «петля»
(Шкловського), фемінізуючи такими діями практики філософського
письма [13, с. 87-91]. Таку свідому стратегію дослідниця використовує для того, щоб повернути «семіотичне» в текст, виявити глибинні
основи функціонування мови і суб’єктивності. Поняття на зразок платонівської «хори» демонструють прозорість мови Ю. Кристєвої, принципову розмитість її меж і потенціальну нескінченність механізмів
означення.
Подальша трансформація поглядів Ю. Кристєвої на проблему «жіночого» як «материнського» в культурі характеризується пошуком
слідів первинних відносин мати/дитина в різних художніх практиках.
Ю. Кристєва зауважує, що до-едипальні відносини з матір’ю формують амбівалентні та мінливі стани і відчуття майбутнього суб’єкта.
З одного боку, мати визнається першим об’єктом любові, що несе почуття цілісності та гармонії. З іншого — процес відділення від матері
(«а-б’єкції») супроводжується відчуттями болю, страху і відрази. Ці
відчуття зберігаються в несвідомому індивіда протягом усього життя
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і знаходять вихід у творчості. Творчість, як здатність до самовираження, Ю. Кристєва розглядає як «переробку первинної ностальгії
втраченої матері» [14, с. 59].
Амбівалентність знакової репрезентації «втраченої матері»
Ю. Кристєва пов’язує із самою природою бажання жінки як матері,
долученого в структуру суб’єктивності та мови. Це поняття Ю. Кристєва виводить з праці М. Кляйн і В. Віннікотта та визначає його як
особливий тип кореляції між несвідомими імпульсами й «символічними нормами». У ранніх своїх працях Ю. Кристєва називає такий
тип бажання — «безоб’єктним» — не тому, що в ньому відсутній
об’єкт, а тому, що топологія об’єкта визначається його анігіляцією
в структурі материнської суб’єктивності. «Материнське бажання» —
це бажання не чого-небудь конкретного, а бажання, яке помічено не
дихотомічною подвійністю: з одного боку, це прагнення до єдності, а
з іншого — бажання і передчуття майбутнього відділення і втрати. Іншими словами, «материнське бажання» не збігається з логікою дихотомічного розподілу, а повертає значення в «лоно їх гетерогенності»
і плюральності. Долучене в структуру майбутнього суб’єкта ще на доедипальній стадії «материнське бажання» можна досягнути з будьякої гендерної позиції.
Репрезентація первинних відносин мати/дитина можлива, на
думку Ю. Кристєвої, не через пряме, а через опосередковане конституювання, що виявляється в тексті через звернення до проблематики
любові, болю, страждання, самості, подвоєння ідентичностей і пошуків «містичного раю» як метафори материнського. Прикладом репрезентації «слідів утраченої матері» в тексті може бути есе Ю. Кристєвої
«Материнство з точки зору Джованні Белліні» [5, р. 237-270]. Порівнюючи картини Леонардо да Вінчі та Дж. Белліні, Ю. Кристєва на
перший план виводить матеріальні елементи, а саме: контрасти світла
й тіні полотен Белліні. Світова насиченість його картин, а також конфлікт світла і тіні виражають індивідуальність його стилю і засвідчують, з одного боку, втрату матері, а з іншого — можливість заміщення
цієї втрати через образ матері Христа. Окрім порівняння творчості
Л. да Вінчі і Дж. Белліні, в даному есе Кристєва відшукує взаємні переходи у фігурах Белліні і Данте. Данте, на думку Ю. Кристєвої, поділяє з Белліні його бачення світу. Текст «Божественної комедії» він
пише у вигнанні, оскільки як війна між гвельфами і гібелінами змусила його залишити рідну Флоренцію. Його вигнання перетворюється
в тексті на подорож, пошуки містичної, божественної любові, а в кінцевому результаті — світла, яке осяває кінець «Божественної комедії»
[15, с. 138-139].
Вплив первинних несвідомих імпульсів материнської стадії приводить до того, що в лінгвістичних практиках поряд з використанням
символічних значень суб’єкт розгортає генеалогію «несвідомого».
Вона, з точки зору Кристєвої, стосується особистої історії індивіда
і водночас виходить за її межі, охоплює досвід плюральних характеристик чуттєвого і тілесного досвіду. У праці «Біль/жах: есе про відразу»
Ю. Кристєва звертається до оповідань Селіна й аналізує їх з точки зору
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наявності материнського/матеріального як «а-б’єктного» в структурі
реальності й історії [14, с. 73-87]. Оповідання Селіна є реалістичною
історією війни, із притаманними їй стражданням, болем, утратами
і страхом. «А-б’єктним», з точки зору Ю. Кристєвої, виявляється те,
що знаходиться поруч у реальності, але не може бути асимільованим:
«а-б’єкт» — це те, з чим неможлива ідентифікація і суб’єктна позиція.
А-б’єктність виключає появу «я» і підштовхує туди, де відбуваються
руйнування, втрата значень, «апокаліпсис». Це практика страждання
(індивідуального/колективного).
Як резуьтат репрезентації первинних «а-б’єктних» станів, у художніх практиках виникає образ істоти покинутої, самотньої, незрозумілої і водночас — творчої, яка здатна відтворити суб’єктивність лише
в актах «уявної» любовної ідентифікації. Звернення до поняття «уявного» — це також повернення до «материнського», до-едипального.
Поняття «уявного» Ю. Кристєва запозичує з психоаналізу Ж. Лакана,
а саме: із лаканівського поняття «стадії дзеркала» і відводить йому
центральне місце в процесах ідентифікації суб’єкта. У праці «Дитина
з невимовленим сенсом» Ю. Кристєва пише з цього приводу: «Я називаю «уявним» уявлення про ідентифікаційні стратегії, інтроекцію
і проекцію, які мобілізують тілесне зображення «мене» й «іншого»
і використовують як похідні процеси зміщення та конденсації. Безперечно, «уявне» є залежним від «стадії дзеркала». Воно конституює
справжній образ суб’єкта в період його формування, для цього мобілізує уявлення, що пропонуються дитині в грі, всю гаму ідентифікацій:
нарцисичну ідентифікацію, яка супроводжується перевагою над материнським образом або редуплікацією з ним; первинну ідентифікацію
з батьком, благотворну для особистої історії індивіда; другорядну ідентифікацію через «едипів комплекс» і як її варіант — істеричну ідентифікацію. «Уявне» — це калейдоскоп моїх образів, на основі із яких
формується суб’єкт висловлювання» [4, р. 157].
Основою концепції «полілога» є уявлення про вихідну гетерогенність феноменів реальності і неможливість їх редукції до єдино можливих значень. Термін «полілог» містить різноманітні епістемологічні
значення. У передмові до книги з однойменною назвою Ю. Кристєва
визначає «полілог» як «примноження раціональності», що основується на міждисциплінарному підході. Полілог як тип мислення
передбачає розшарування логіки на сингулярні змістовні акти, що
виникають у результаті звернення «семаналізу» до всього неартикульованого в мові, структурі реальності і культурі [8, р. 2-3]. У такому
контексті кристєвський полілог може використовуватися як активна
стратегія аналізу в процедурах читання.
Практики полілогічного читання сприяють фрагментації текстової структури, привертають увагу до «одиничного» замість «цілого».
Цілісність, яка виникає в результаті полілогічного читання, нагадує
радше «несинтетичне поєднання», «злиття через артикуляцію». Це
призводить не тільки до фрагментації текстової структури, а й має
наслідком трансформаційні процеси суб’єктивної ідентичності: у про-
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цедурах текстового виробництва відбувається атомізація структур
«супер-его», що відкриває можливості до нескінченних змін ідентифікаційних позицій індивідів. Таким чином, практики полілогу виходять за межі звичайної інтерпретації і дозволяють здійснити «народження суб’єкта заново» через повернення до себе, до «семіотичного»,
а в кінцевому результаті — до тієї нерепресованої внутрішньої цілісності (як умовної «топології материнського»), пошуками якої зайнята
сучасна філософія.
Поряд з пошуками авторського сенсу в процедурах читання, читач має можливість реалізувати власні стратегії, прислуховуючись
до власних настроїв і відчуттів, які породжує текст. Таку техніку читання, яка передбачає ідентифікацію читача з текстом, замість традиційної ідентифікації з автором і в процесі якої відбувається, з одного
боку, деперсоналізація як автора тексту, так і читача, а з іншого —
здійснюється їх «народження заново» через творчість, Ю. Кристєва
характеризує як «фемінну». У процедурах читання текст з детермінованого структурою знаку об’єкта перетворюється на простір множинних значень і контекстів.
З точки зору М. Ніколчиної, кристєвський полілог можна розглядати як «зближення теорії з романом» [13, с. 33]. У процедурах читання Ю. Кристєва не заперечує теоретичних підходів, але акцент робить на тих же художніх методах і прийомах, які намагається аналізувати. Одним з основних риторичних прийомів кристєвського полілогу
є «редуплікація», яка передбачає наявність двох взаємопов’язаних
процесів: по-перше, дистанціювання від звичних, готових значень;
по-друге, процедури подвоєння значень і контекстів. Ю. Кристєва вважає, що без створення пустот у мові, без віддалення від усталених значень неможлива творчість узагалі [6, р. 57-59].
У межах семаналізу Ю. Кристєва торкається проблеми «жіночого» як «а-символічного» й аналізує цю проблему на основі творчості
В. Вульф [13, с. 39]. Останні праці В. Вульф, на думку дослідниці, репрезентують стани меланхолії, перерваного значення та застою. Така
позиція до мови, з точки зору Ю. Кристєвої, і є поверненням до материнської хори, яка не піддається символізації та водночас містить
потенціал для оновлення і «бунту». Тема «бунту» стає провідною у філософії Ю. Кристєвої на початку 80-х рр. й аналізується у зв’язку із
занепадом західної культури, перетворенням її на сферу споживання.
Звертаючись до текстів З. Фрейда, М. Хайдеггера, Г. В. Ф. Гегеля
та інших видатних філософів, Ю. Кристєва намагається окреслити
шляхи відновлення культури, її інтелектуалізації. Культура і творчість розглядаються як сфера свободи, саморозкриття, що не може
бути піддана стандартизації або перетворена на «культурний ринок».
У такому ракурсі творчість В. Вульф, на думку Ю. Кристєвої, ставить
під знак питання щодо універсальності символічних норм культури, а
відповідно до цього і порушує питання про плюральність культурних
жанрів і стилів, появу новаторських тенденцій у сучасному мультикультурному просторі.

Теорія та історія культури (філософські й культурологічні виміри)

Таким чином, конотації «жіночого» як «фемінного» були спрямовані на реабілітацію функції «матеріального» в культурі і наглядно
довели той факт, що процеси виробництва значень не можуть замкнутися лише на раціональних моментах, а з необхідністю долучають параметри «несвідомого», «тілесного», «чуттєвого» до механізмів
формування значень. Упродовж усієї своєї творчості Ю. Кристєва не
відмовляється від таких показників, як теорія і логіка, проте, вважає,
що легалізація феномену жіночого в культурі сприяє плюралізації
мислення в культурі і в культурних практиках людини.
Перспективами подальшого дослідження може бути вивчення
української літературної традиції (модерністської, постмодерністської) з позиції наявності в них конотацій «жіночого», «фемінного»,
«семіотичного».
Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kristeva J. The Ethics of Linguistics // Desire in Language. — N. — Y. :
Columbia University Press, 1980. — P, 23-35.
Kristeva J. Revolution in Poetic Language. — N. —Y. : Columbia University
Press, 1984.
Kristeva J. The System and the Speaking Subject // The Kristeva Reader/
Moi T. - Columbia University Press, 1986.
Kristeva J. L’enfant au sens t-disible // Les nouvelles maladies de l’ame. —
Paris: Fayard, 1993. — P. 157–170.
Kristeva J. Motherhood According to Giovanni Bellini //Desire in Language.
- N. — Y. : Columbia University Press, 1980. — P, 237-270.
Kristeva J. The Novel as Polylogue //Desire in Language. — N. — Y. :
Columbia University Press, 1980.
Kristeva J. Soleil noir. Depression et melancolie. - Gallimard,1987, chap. 1 et
2.
Kristeva J. Polilogus. - Columbia University Press, 1982.
Kristeva J. Powers of Horror: An Essay on Abjection. — N. — Y. : Columbia
University Press, 1982.
Kristeva J. Des signees au subject // Les nouvelles maladies de l’ame. —
Paris: Fayard, 1993. — P. 191-201.
Kristeva J. Women’s Time //Signs: J. of Women in Culture and Society. —
1981. — Vol. 7.
Jardine Ann. Opaque text and transparent contexts: the political difference
of Julia Kristeva //Nancy K. Miller, Editor. — The Poetics of Gender. Columbia University Press, New York, 1986. — 96-116.
Nikolchina M. Meaning and matricide / Значение и материубийство. Традиция матерей в свете Юлии Кристевой. — М., 2003.
Кристева Ю. Боль/ужас //Гендерные исследования. — Х., 2001. — № 6. —
С. 73-87.
Кристева Ю. Данте-вигнанець: від «солоного хліба до «свічада золотого»
//Самі собі чужі. — К., 2004. — С. 137-141.

Надійшла до редколегії 23.11.2010 р.

