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Стаття присвячена аналізові способів себе-розповідності у жіночому 

письмі, зокрема через опозицію «я»/«вона». На матеріалі повісті 

«Коханець» французької письменниці Маргеріт Дюрас інтерпретується 

проблема втрати у подвійному контексті: як втрата дитинства через 

стихійний сексуальний досвід тіла, що пізнає насолоду та біль; і як 

дитинство, що позначене неминучими психосоматичними втратами, які 

переживаються через авторський спогад у фотографізмі.         
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Жіноче письмо позначає процес само-виповнення усіх розповідних 

потенціалів жіночої вербальності. І цей проект само-себе-розповідності 

жінка розпочинає у пригадуванні себе-розпочинання, апелюючи до пам’яті 

дитинства, пишучи про дитинство пам’яті. Дослідники жіночого письма 

(Г. Сіксу, К. Клемент, А. Леклерк, Б. Дедьє, Ю. Крістева) підкреслюють 

важливість дескрипції дитинства як унікальної спроможності повертання 

до перед-часу формування свого «я», фундаменталізації своїх 

світовідчуттів і світорозумінь, що марковані досвідом тіла, стигмовані 

комплексами і фобіями. Повертатися текстово у дитинство – це повертати 

собі дитинство заново, зі всіма його болючими точками перетину бажань і 

заборон, похвал і покарань.  
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Цікавим у цьому плані є французький текст+контекст: з одного 

боку, дуже прогресивне вивчення автобіографіки, визначення її сутності й 

меж (Ж. Гюсдорф, Ф. Лежен), з іншого – наявність значної кількості творів 

жіночого письма про дитинство, у яких все ж важко встановити «ліміти 

автобіографічності» (тексти Ж. Санд, С. Г. Колетт, Наталі Саррот, 

Маргеріт Йорсенар, Маргеріт Дюрас, Амелі Нотомб, Ані Ерно та ін.). 

Жіноче письмо у пошуках втрат дитинства реалізоване у тексті 

французької письменниці, драматургині, кінорежисерки Маргеріт Дюрас 

(Marguerite Duras) (1914 – 1996). Авторка творів: «Моряк з Гібралтару» 

(1952), « Moderato Cantabile» (1958), «Смертельна хвороба» (1982), книги 

мемуарів «Біль» (1986), сценарію мелодрами «Хіросіма, любов моя» 

(1959). У 1984 році вона написала свою найвідомішу повість «Коханець» 

(l’Amant), що одразу ж стала бестселером і була удостоєна Гонкурівської 

премії (у 1992 p. Жан Жак Анно зняв однойменний фільм). М. Дюрас 

вважають основоположницею французького «нового роману». Творчість 

письменниці перебуває у колі зацікавлень багатьох дослідників (А. Арміль, 

М. Боргамон, В. Бікульціус, С. Блот-Лабар’єр, Т. Гніненко, Д. Денес, 

Д. Колеш, Л. Корбін, Г. Ленерт, Т. Селоу, В. Фесенко, І. Шрамек). 

У повісті «Коханець» М. Дюрас, за словами Т. Гніненко,  поєднано 

«риси традиційної автобіографії, тобто вираження в текстах духовної суті 

автора, і особливості нової автобіографії неороманістів, коли присутня 

авторська оцінка власного життя у момент написання твору» [2, c. 141]. 

Сама письменниця намагається відкрити перед читачем простір себе-

розповідності, що нагадує, за Ж. Дерріда, «момент пустелі» [3, c. 137], 

дозволяючи кожному у самоті побачити те над-локальне і над-часове, те, 

що він здатен-собою бачити: «історії  мого життя не існує […] я бачу 

простір, абсолютно відкритий, без усяких стін, де все, що я написала не 

має де сховатися» [4, c. 12]. Це «оголена над-історія» емансипованої 

п’ятнадцятирічної дівчинки – гендерно бі-валентної – у «червоному 



чоловічому капелюсі і жіночих туфлях» [4, c. 16], яка пізнає насолоду, 

змінюється насолодою, змінює цю насолоду у письмо, яке її старіє, яке 

старіє нею і вона спостерігала це себе-старіння, «ніби читала захоплюючу 

книжку» [4, c. 8]. У тексті ототожнено авторку і читачку, авторку й 

розповідачку. Писати себе і читати себе – однаково важливо, коли йдеться 

про палімпсести дитинства. Її дитинство – це колекція фотографій. А ще – 

численні втрати і біль від них. Тому, завданням цієї статті є 

проаналізувати втрати дитинства, які впливають на способи жіночого 

саморепрезентування у тексті.    

Текст М. Дюрас позначений елементами-знаками аквапростору 

(улюблені слова авторки – вода і пустеля), що є поетико-стильовими 

домінантами саме жіночого письма (Г. Сіксу, Л. Ірігарай, Б. Дедьє), адже, 

за Г. Башляром, «вода – стихія найбільш жіночна» [1, c. 22], за Л. Ірігарай, 

жінка тілом відчуває «властивості рідин» [11, p. 113]. Переправа через 

річку сигналізує втрату дитинства, входження у течію дорослості-як-

пізнання. Перший досвід тілесної любові показано Дюрас через 

ірраціональне кульмінаційне «знесення в море», нуртуючий вітер у річці: 

«коли автобус виїжджає на пором, я завжди виходжу, навіть уночі, бо 

мені страшно, що не витримають канати і нас знесе в море. Серед 

шаленої течії я мовби спостерігаю останні миті свого життя. Така 

течія може знести все – камінь, вежу, ціле місто. Вітер, який дме в 

утробі ріки. Навіжений вітер» [4, c. 15]. Відтак образ дівчинки бачимо «у 

лимонному відблиску ріки» [4, c. 25], функція якої – «воскресати у 

підсвідомості жіночу наготу» [1, c. 61], ріки, що пізнала лимонну 

навіженість вітру у собі, відчувши бажання: «Я вже не дитина. Я дещо 

знаю. Знаю, що жінку роблять гарнішою не сукні, не пещеність, не дорога 

косметика, не вишуканість, і не ціна вбрання […] бажання. Воно в жінці 

є, або його немає» [4, c. 22-24].  



Втрата глуздів як течія, що зносить, витікає у пробудженні 

чуттєвості, одночасно із появою Чужого – «багатого мужчини в чорнім 

лімузині» [4, c. 31], тридцятирічного китайця, що захопився  теж Чужою – 

«білошкірою дівчиною, маленькою повією з Садека» [4, c. 39]. Вона сідає у 

його авто в передчутті, що віддасть йому все, втратить себе-всю, від неї 

самої лишиться лише слід, як тоді, коли «сонячний відблиск на річці злегка 

блякне, залишається тільки слід» [4, c. 38]. Межею свого і не-свого 

простору у тексті, або свого-не-свого-єдино-простору, який тікає від 

статики означень й іменувань стає лімузин-як-течія – бо ці «двері чорного 

автомобіля вперше і назавжди відрізали її від родини» [4, c. 40]. 

Переправа поромом дозволяє дівчинці бачити річку її очікувань, переправа 

лімузином крізь бажання відкриває їй закутки свого-і-його-єдино-тіла, де, 

як розповідає вона, панує «море, безформне, просто ні з чим незрівнянне 

море» [4, c. 43], «неозоре море, що перемішується, віддаляється, 

повертається знов» [4, c. 48]. Втрата дитинства у жіночому письмі – це 

поєднання рідин: густої червоної і плинної прозорої, одна втратила 

домівку її тіла, інша – знайде цю домівку знову: вона дозволить Чужому 

«роздягти і довго мити її тіло, він митиме її під душем, а потім 

поливатиме прохолодною водою із дзбана, завбачливо ним приготованою» 

[4, c. 97]. Естетизація сексуального контакту в Дюрас сакралізована, 

авторка-і-героїня вірить, що «перші, кому ми сповідалися […] були наші 

коханці» [4, c. 65], тому чи не символізує оце вмивання жіночого тіла 

чужинцем очищення після дороги в екстази, оновлення її душі, яку потім 

вона везтиме у собі додому, їдучи в чорному лімузині,  наче після ритуалу 

Харона, переправи туди/назад рікою.   

Себе-втрата. Важливо, що в Дюрас жінкою цілком (totalite) не 

володіють, тобто відношення Суб’єкта/Об’єкта цілком  змінні, так само, як 

і коливання між особами наратор-а/-ів передаються через займенникові 

зміщення – «Я»/«Вона». Коли йдеться про інтимні сцени, авторка часто 



презентує тілесний досвід відсторонено, через досвід Іншої: «І плачучи, він 

бере її. Спершу їй боляче. Але згодом біль зникає, перевтілюється, 

поступово покидає її, зміщується в бік насолоди, поєднується з нею» [4, c. 

43]. Опозиційність «я»/ «вона» набирає у тексті форм бунту: з одного боку, 

«вона» – друге моє «я»;  з іншого «я» – це я, «вона» – це «я, яка не схожа 

на свою нікчемну матір», матір у «церованих панчохах [що] ніколи не знала 

насолоди» [4, c. 43]. Це своєрідна гра персон-масок, як доводять автори 

А. Мірале і М. Жавад-Шакріян, принцип je(u) autobiographique [12] [je – 

я, jeu – гра – (франц.) – Р.Ж.]. Дихотомія розрізнення  «я»/ «не я» викликає 

розшарування відчуттів тіла – між насолодою і болем: «я відчуваю біль. 

Легкий, ледь чутний. Ніби серцебиття змістилося в ту чутливу свіжу 

рану, якої завдав мені той […] що подарував мені сьогодні насолоду» [4, c. 

53]. Солодкість болю увиразнює оксиморонний  пафос тексту – знак чисто 

дюрасівської стилістики, яку іменує «хворобою болю» Ю. Крістевa [5, c. 

233 – 272], а Г. Дріссі – «експресією трагічного модерну» [10]. Ця хвороба 

метаморфізується  в сум або втрату радості: «це – мій сум, я його чекала, 

він іде від мене самої» [4, c. 49]. І хоча вона каже йому (своєму болю чи 

своєму коханцеві (?): «я хотіла б, щоби ви мене не любили» [4, c. 41], але 

розуміє, що межі любові і межі бажань часто є різними межами людської 

свободи, тієї свободи, яку вона поруч із ним втратила.   

Літературознавці зауважили фотографічність тексту М. Дюрас 

(Е. Альстедт, І. Шрамек), що виражається через «фото сімейне» – малюнок 

родинного життя (мати-консерваторка, батько, брати, що показані у 

біблійному протистоянні Каїн/ Авель), «фото власне» («буття зараз», що 

різне у 15, 18, сьогодні (у час написання повісті Дюрас – 70!), «фото 

аматорське» (тобто сексуальних контактів з коханцем [від франц. aimer – 

любити – Р.Ж.]) та ін. За підрахунками І. Шрамек, це приблизно 144 

наративні сегменти – фото, що не мають назви [14, p. 17], але мають 

ключове слово (капелюх, лімузин, кімната, мати) –  таку собі візуальну 



«деталь», що час від часу повторюється, ми знову її бачимо в кадрі. 

Дослідниця А. Солер-Перез пропонує визначити повість як «абсолютну 

фотографію» [13, p. 107] зі змінними перспективами об’єктива –  до 

переправи через річку/ після переправи: «Саме під час подорожі 

формується цей образ […] Міг би існувати на фото, хтось міг би 

сфотографувати дівчину […] але такої світлини нема» [4, c. 14] – це 

неіснуюча коштовна для героїні «мокра фотографія» себе – юної 

незнайомки і поряд «сухе фото» досвідченої жінки – «Моє обличчя 

порізане сухими глибокими зморшками, шкіра пошерхла…У мене обличчя 

зруйноване» [4, c. 8]. Прийом модерністичної техніки монтажу у  

постмодерному тексті Дюрас набуває рис колажу [наклеювання 

різнорідних елементів, тут: спогадів], навіть мемуарного альбому [з лат. 

album – біла табличка для записів], колекції родинних фотографій-слайдів, 

що рухаються у хронотопі життя авторки/нараторки/героїні.   

Ще однією втратою дитинства є втрата родини, що відбулася дуже 

рано і не має нічого спільного зі смертю близьких. Ця втрата теж 

фотографічна, втрата погляду-мови-дотику з людьми, яких любила: «ми 

дивимося тільки на фотографії, одне на одного не дивимось, тільки на 

знімки, кожен окремо, мовчки, без коментарів» [4, c. 100]. Передвістям  

втрачання родини для дівчинки є смерть батька, вона нечасто думає про 

нього, зате пам’ятає, як «востаннє клацнув фотоапаратом» [4, c. 35]. У її 

свідомості батько – всього лиш функція-фотограф-оптичний екран, 

запорука чіткості образу повноти родини, її власної цілості.     

Втрата матері, що «працює директоркою школи для дівчаток» [4, 

c. 13] почалася з відрази: до самої матері-без-насолоди в «церованих 

панчохах» [4, c. 43], до сукні, яку дочка доношує після матері – «шовкова 

сукня, доволі зношена, майже прозора» [4, c. 15]. У матері – «повна 

байдужість до життя» [4, c. 18], іноді дівча її приміряє на себе, так як 

приміряються ненові сукні – «мішкуваті, перекроєні зі старих суконь моєї 



матері, теж мішкуватих» [4, c. 24]. Процес «перекроювання» показує 

мінливу відмінність здавалося б майже-тотожних суб’єктів духовно-

родового споріднення – матері і дочки: приміряння образу матері на себе 

дає ефект відсторонення, відразливого знецінювання себе-як-дочки-

такої(своєї)-матері. Матір-як-дзеркало, у якому вона-тепер бачить себе-

після, або матір, що виконує функцію проспективної фотографії. Дівчина 

боїться успадкувати не материне пів-божевілля, нестійку емотивність, а 

радше її патерни поведінки, напр. образ асексуальної «святої праведниці» 

[7, c. 48], яка впорядковано живе законами математичних формул й 

остерігається хаосу стихійної пристрасті. Дівчинка упродовж текучості 

тексту намагається визначити той рятівний острів, або за Л. Леонард, 

«межу, де закінчується психіка матері і починається її власна» [7, c. 49]. 

Вона відчуває огиду до цієї-її матері, що «одягнена в сіре, наче вдова, наче 

колишня черниця» [4, c. 28], і водночас до себе самої, бо вона – «донька 

вчительки жіночої школи в Садеку» [4, c. 37], вона – велике розчарування 

її матері: перша у класі – з французької мови, майже остання – з 

математики. Боротьба з матір’ю загострюється після покупки нового 

одягу, що «волає про безчестя» [4, c. 94], додамо: одягу, який би собі 

ніколи не дозволила її матір; і після сексуального зв’язку з Чужим, бо 

кохання з китайцем дає їй силу «чинити наперекір материній забороні» [4, 

c. 44]. Тому мужчина з лімузином – це матеріалізація її власної свободи, 

свободи тіла-у-дії, яке по-споживацькому обирає: що одягти/ з ким 

кохатися. Монархізм жіночої тілесності у творі встановлюється у формі 

уречевлення, через коронацію чоловічим капелюхом, що вказує на 

присвоєння фалічної влади: «беру капелюха, я більше з ним не розлучаюсь, 

я його маю, я вся належу йому, я носитиму його завжди» [4, c. 17].    

Сексуальна влада пробуджує владність вербальну, виникає 

бунтівливе синтезоване бажання кохати-і-писати на зло матері: «Я вже 

сказала матері: єдине, чого я хочу, - це писати […] Вона – проти, це не 



гідне заняття, це не робота» [4, с. 25] або «єдине, чого я хочу в житті, – 

писати, тільки писати і більше нічого. Знаю: вона – ревнує» [4, c. 26]. 

Мати вибудовує навколо дівчинки уявне імунне поле, домашню клітку, де 

остання мала б почуватися захищеною, а почувається пригніченою, бо ж 

мати, що «втратила смак до втіх» [4, c. 99], спонукає дівчинку теж до 

втрати усіх насолод її життя, але «доня одного чудового дня піде, зуміє 

вирватись, і мати це знає» [4, c. 26].   

Втрата мови символізована фотографіями, які всіма 

розглядаються, але ніким не коментуються. Спочатку у просторі родини, 

згодом тривожніше поруч з коханцем, дівчинка відчуває смерть мови: він 

розглядає її тіло наче фотоальбом: «він дивиться на неї. Навіть 

заплющивши очі, він усе ще дивиться на неї» [4, c. 105], при цьому «він 

майже не розмовляє з нею» [4, c. 105]. Їм  нічого сказати, за них говорить 

їх тактильність: пізнавши надлишковість усної мови, вони умертвили у 

собі слова, затамували їх у тіла. Китайська мова для неї, тієї, котра перша у 

школі з французької – це майже як китайська стіна, що розділяє їх навіть у 

цій кімнаті, навіть на цьому ліжку, де їхні тіла не можуть бути 

відокремлені: «це мова, яку треба кричати, так я уявляла собі мову 

пустель, це неймовірно чужа мені мова» [4, c. 45]. Перехід між порогами 

мов – це блукання німого чужинця, адже «між двома мовами ваша стихія 

мовчання» [6, c. 24]. Її потяг до іншо-культурного чужинця, свого 

гетерогенного двійника, характеризує її теж як чужинку-для-себе-самої, бо 

ж, за Ю. Крістевою, «чужинець живе в нас: він – прихований лик нашої 

ідентичності, простір, що руйнує нашу домівку […] розпізнаючи його в 

собі, ми позбавляємо себе можливості ненавидіти його як такого» [6, c. 7]. 

Мова, що обезводнює, пустельна, спустошена чи навіть спустошуюча 

мова, і не лише власне китайська, а мова взагалі, яка у свідомості жінки 

всього лиш мандрівна метафорика (з грец. metaphorein – пере-міщення, 

пере-везення). Їм обом нема про що говорити, фрази їх неревалентні з 



внутрішніми станами – «вони ніколи й не розмовляли по-справжньому, а 

лише викрикували щовечора в кімнаті імена одне одного» [4, c. 105], 

оскільки ім’я, за Е. Фроммом, вказівник того, що «людина є стійкою, 

непорушною субстанцією» [8, c. 93]. Хоча у самому творі дівчинка і 

китаєць лишаються безіменними, тобто їхні власні імена відомі лише їм, 

субстантивуються вустами коханців у процесі таїнства.     

Втрата життя насувається невловимо, больовим спазмом у 

передчутті розлуки з коханцем: «слово «смерть» уже невід’ємне від мого 

життя. В глибині душі мені хочеться залишитись самій, та я більше не 

сама відтоді, як пішла з дитинства» [4, c. 110]. Смерть молодшого брата і 

деспотія старшого сприймається як вічне протистояння ірраціонального й 

раціонального, інфантилізму й практицизму, уяви і яви у буттєвих 

координатах. Авторка «змушує нас зробити рентгенівське дослідження 

нашого божевілля» [5, c. 241]: його ми святково носимо у собі як звичку, 

навіть будучи фізично-і-психічно звичайними, буденними (образ пів-

божевільної матері, директорки школи, голови родини). Смерть її 

дитинства під виглядом смерті її батька, а згодом і брата змодельована у 

дорозі-назад, у покиданні суші, чужої землі, коли «пароплав повільно 

занурюється у воду» [4, c. 118]. Їхні останні фото – китайця на землі і білої 

дівчинки на/у воді – зроблено в одночассі, притому – вони вже нарізно, 

нагадують дещо розмиті слайди: «ледь видимий силует на задньому 

сидінні, нерухомий і пригнічений. Дівчина стояла, спершись на поруччя 

парапету, як і тоді на поромі. Вона знала, що він дивиться на неї. Вона 

теж на нього дивилася, вона його вже не розрізняла, але не відводила очей 

з чорного автомобіля» [4, c. 118 – 119].  

У фіналі твору дівчинка з допомогою аудіовізуальних образів 

переживає втрату любові, останню з останніх втрат свого вже-не-

дитинства, при цьому чоловічий музичний коментар привласнюється 

жіночим «я», регенерується у не-коментованість-як-не-сказанність 



почуття, яке виростало в тексті з плинності потоку-ріки-моря в океан 

(шлях від несвідомого «кохатися» до усвідомленого «кохати», адже, за 

Н. Хамітовим, «музика далека від тілесності, вона виражає власне 

почуття, точніше процес розгортання їх позачасової якості» [9, c. 16]: «з 

великого салону на головній палубі зазвучав вальс Шопена – саме той, який 

вона колись намагалася вивчити, але безуспішно, їй ні разу не вдавалося 

зіграти його без помилок, і після цього мати дозволила їй кинути заняття 

музикою […] дівчина стрепенулася так, ніби теж хотіла кинутися в море 

і звести рахунки з життям, а потім довго плакала, думаючи про мужчину 

з Шолена; вона вже не була впевнена в тому, що не любила його, вона й 

сама не знала про цю любов, яка пропала, як вода в пісок» [4, c. 120 – 121]. 

Обезводнення героїні, висихання її лібідальних спроможностей нагадує 

сповільнене вмирання і її як суб’єкта любові, і його у ній як об’єкта цієї ж 

любові, яка щосекунди втрачається нею, стає «еротизованим болем» [5, c. 

247], при цьому «джерело цього болю знаходиться у покинутості, з якою 

неможливо змиритися» [5, c. 253]. Депресивне прагнення кинутися у воду 

вказує на намагання героїні повернутися назад у своє дитинство, у 

невагомі води лона матері, бо ж «море володіє материнськими якостями» 

[1, c. 169], ре-формуватися там, щоби зіграти своє життя заново, без 

помилок, наче вальс Шопена. Вода у жіночому письмі – це завжди 

можливість дії: початку чи повторення, формування чи метаморфози, 

чуттєвості чи очищення, коли «динаміка сублімації, мобілізуючи первинні 

процеси та ідеалізацію, виткала навколо депресивної пустоти й із неї самої 

гіпер-знак» [5, c. 111]. Натомість суша, чи тут: пустеля – це не-можливість, 

або можливість втрачена, не-збута, приречена на тривалість як тільки 

думка про цю можливість. Жіноче письмо, що балансує між водою і 

сушею, промовлянням і мовчанням, або між дитинством і дорослістю, у 

Дюрас фіксується на нульовій точці (порозі відліку) і позначається 

втратою часу – найбільшою з усіх можливих втрат, часу свого, часу у собі 



і часу себе, який завмирає у болючому безмов’ї: Я все життя думала, що 

пишу, але не писала, думала, що люблю, але не любила, усе своє життя я 

тільки ждала перед зачиненими дверима» [4, c. 30].  

Отже, текст М. Дюрас показує, як жіноча готовність про-живати 

знову себе-як-інваріант у багатоголоссі і багатознаковості себе-варіантів на 

письмі породжує і породжується відчуття(м) втрати, коли, пишучи у довірі 

до свого письма про себе, ти примножуєш свої «я», часто стихійні і 

бунтівливі, здатні поглинути твоє я-інваріант.    
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The article analyzes the methods of self-telling in the women’s writing, in 

particular through the opposition “I”/ “she”. The problem of loss in the double 

context is interpreted on the material of story by French writer Marguerite 

Durass: the loss of childhood because of spontaneous sexual experience of a 

body that cognizes the pleasure and pain; and childhood, marked psychosomatic 

inevitable losses experienced through the author’s recollection of 

photographism.  

Keywords: women's writing, childhood, loss, body, element, water.         
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Статья посвящена анализу способов себя-рассказа в женском письме, 

особенно через оппозицию «я»/«она». На материале повести «Любовник» 

французской писательницы Маргерит Дюрас поддано интерпретации 

проблему потери в двойном контексте: как потеря детства из-за 

стихийного сексуального опыта тела, познавшего наслаждение и боль; и 

как детство, обозначенное неминуемыми психосоматическими потерями, 

которые переживаются через авторское вспоминание у фотографизме.  

Ключевые слова: женское письмо, детство, потеря, тело, стихия, вода.   
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