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Досліджується функціонування гасла фемінізму ”приватне це політичне” через розуміння дихотомії ”приватне – 

публічне”. Поняття ”приватне – публічне” розглядається як елемент ієрархічних відносин. Проаналізовано 

відображення гасла ”приватне це політичне” у романі ”Абсолютна амнезія” польської письменниці Ізабелли Філіп'як, 

який є прикладом феміністичної прози. Простежено ідею перехідності, флюїдності меж приватного та публічного 

на прикладі складних взаємовідносин у сім’ї головних героїв роману. Проаналізовано модель сім'ї як копії моделі 

тоталітарного суспільства, з жосткою системою контролю над особистістю. Особливу увагу присвячено ідеї 

дорослішання як ”забуття себе”, коли дитина поступово стає частиною репресивної системи світу дорослих.  
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Із зростанням зацікавленості до ґендерних сту-

дій, фемінізму та феміністської літератури, з’явля-

ється потреба у висвітлення широкого кола проб-

лем, пов’язаних із феміністським рухом, і з теорією 

фемінізму. У літературознавстві все більший інте-

рес викликає феміністська проза, яка художньо ві-

дображає та переосмислює проблеми, окреслені у 

фемінізмі. Однією з таких питань є проблема меж 

приватного та публічного, яку піднімає у романі 

“Абсолютна амнезія” польська письменниця 

Ізабелла Філіп’як.  

Проблемою приватного як політичного, меж 

публічного та приватного різною мірою займалися 

такі філософи та теоретики фемінізму як Х. Арендт, 

Дж. Батлер, А. Філіпс та ін. Приватне і політичне як 

літературна тема рідко привертає увагу дослідників, 

тим паче, що в Україні творчість Ізабелли Філіп’як є 

маловідомою та малодосліджуваною. У Польщі 

окремі аспекти творчості ставли предметом розгляду 

дослідників М. Яніон, Б. Варкоцького, Т. Плати та ін., 

однак ідея приватного як політичного у творчості 

Філіп’як залишилася поза увагою літературознавців.  

Метою статті є осмислення гасла „приватне 

це політичне” у романі Ізабелли Філіп’як 

“Абсолютна амнезія”, особливості функціонування 

“приватного” та “публічного” просторів у творі, 

розкриття основних мотивів та образів, що 

стосуються досліджуваної проблеми. 

У результаті дослідження з’ясовано особливості 

осмислення авторкою питання приватності і 

публічності, на прикладі основних сюжетних ліній, 

образів, топосів, символів та мотивів роману 

показано, яким чином розмиваються межі між 

приватним та особистим простором, обмежується 

приватна (і політична) свобода особистості.  

Гасло „приватне – це політичне” зародився у 

феміністичній теорії та феміністському русі у 60-х 

роках XX століття і засноване на дихотомії  

приватне – публічне. Прикладами інших дихотомій, 

які беруть свій початок із давньогрецької філософії, 

можуть бути природа – культура, пасивний – 

активний, об’єкт – суб’єкт, емоції – логіка і т.п. Усі 

ці категорії є, по суті, відображенням дихотомії 

жінка – чоловік. Через протиставлення приватне – 

публічне („дихотомія” з давньогрецької означає 

поділ на дві частини, де одне виключає інше) можна 

простежити усю світоглядну систему людства, у 

якій сфера приватного асоціюється з домом, сім’єю, 

дітьми, репродукцією, буденними та звичними 

практиками і належить жінці, а публічна сфера 

передбачає відкритість до зовнішнього світу, широке 

спілкування, обмін ідей у політиці, філософії, 

мистецтві, культурі і традиційно співвідноситься з 

чоловіком. Такі поняття як приватність жінки та 

публічність чоловіка беруть свій початок ще від 

Платона та Аристотеля [1, c.43–44]. 

Якого тлумачення набувають ці протиставлення 

у фемінізмі і чому приватне стає політичним? 

Феміністки ставлять під сумнів непорушність цієї 

дихотомії, вважаючи, що одна з категорій не 

протиставляється і не виключає іншої. На їхню 

думку, жінка і в приватній, і в публічній сферах, 

знаходиться на марґінесі, відіграє другорядну, 

залежну роль – в подружньому житті, на роботі, в 

політиці, культурі; ця роль не є результатом 

власного вибору жінки, а нав’язана їй 

патріархальною системою. Артикулювання 

особистих інтересів жінок постійно регулюється та 

лімітується політично. Жінка не визначає себе сама, 

не вирішує справ, які її стосуються – за неї це 

роблять політичні структури.  

Політика, спрямована на врахування інтересів 

жінок, передбачає не протиставлення публічного і 

приватного, а включення приватного у публічне. У 

правовій сфері прикладом цього може бути 

практика надання оптимальних умов для праці 

жінкам з дітьми (дитячі садочки на роботі, 

можливість працювати з дитиною, гнучкий робочий 



№ 2/2 (11) лютий 2018 р.  

 

45 

графік і т.п ), замість зведення до вибору між 

роботою та відпусткою по догляду за дитиною, між 

публічним життям і приватним.  

Про те, що приватне стає політичним свідчить, 

зокрема, така практика як поділ праці в приватній 

сфері, який має політичні наслідки і мусить 

обговорюватися на політичному рівні. [5, c.156]. 

Наш вибір у приватному житті, який, на перший 

погляд, стосується лише нас і є нашим приватним 

рішенням, насправді набирає політичної ваги. 

Прикладами таких ”звичайних” рішень, що 

вважалися приватними і стали політичними, є 

насильство над жінками і дітьми, ґендерно 

зумовлений поділ праці в сім'ї, взятті батькового 

(чоловікового) прізвища, форми по-батькові і т. і. 

Тобто те, що видається обов’язком жінки, 

правилом, що їй приписується, вродженою 

особливістю, насправді є частиною створеного 

конструкту і може бути предметом політичних змін.  

На думку феміністок, зовсім позбутися дихото-

мії не вдасться і не варто. З одного боку, існує потре-

ба викриття політично зумовленого протиставлення 

цих категорій , що подається під маскою ” природ-

ності” [2, c.10–11]. З іншого боку, деякі рішення 

залишаються приватними і не мали б ставати пред-

метом політичної регуляції (питання абортів, сексу-

альної сфери, ґендерного самовизначення і т.д.). 

Метою є не усунення самої дихотомії, а усунення 

ієрархічності в дихотомії приватне – публічне.  

Неоднорідними є також погляди на функціону-

вання дихотомії  приватного і публічного серед 

різних напрямків фемінізму. Ліберальний фемінізм 

вважає, що існування дихотомії дозволяє жінці 

приймати рішення про власну сексуальність та ре-

продуктивні права без втручання держави, а також 

вимагає більшої відкритості публічної сфери для жі-

нок. У соціалістичному фемінізмі політична підпо-

рядкованість жінок вважається результатом еконо-

мічної нерівності. Однак, наполягаючи на економіч-

ній незалежності жінки, соціальні феміністки ігно-

рують патріархальну природу людства як класової 

системи. Радикальні фемініст(к)и намагаються замі-

нити дихотомію патріархальної системи андрогін-

ною. В екофемінізмі дихотомія приватне – публічне 

сприймається як відображення дихотомії природа – 

культура, у якій домінування над жінками 

асоціюється з домінуванням над природою та  

використанням природних ресурсів.  

Постмодерний спосіб мислення піддає сумніву 

універсальність однієї теорії і передбачає, що поділ 

на ці дві сфери більше не є чітким, межі цих сфер 

переплітаються та переходять з однієї в іншу. 

Йдеться також про існування (створення) мета-

місць, у яких ці сфери накладаються [6, c.277–278]. 

Таке розуміння поняття приватного, що стає 

політичним, і політичного, що переходить у 

приватне, відображене і в сучасній феміністичній 

прозі. У творах, присвячених цій проблематиці, 

часто проводиться паралель між моделлю влади у 

суспільстві (публічне) та моделлю взаємовідносин у 

сім’ї (приватне). Обидві сфери зображено як 

системи ієрархічних відносин та контролю і, часто 

у карикатурній або шокуючій, перебільшеній 

літературній формі показано взаємопроникність та 

крихкість цих двох сфер.  Прикладом можуть 

слугувати романи ”Сирени” сербської письменниці 

Ясміни Тешанович та ”Абсолютна амнезія” 

Ізабелли Філіп'як. 

В основі твору лежить щоденник Маріанни, де 

вона записує події, що відбуваються протягом 

одного року; а також інші сюжетні лінії (нарація від 

3 особи), авторські “уривки з грецьких драм”. Для 

роману характерна нелінеарність, поліфонічність, 

розірваність наративних структур. Твір заторкує 

величезну кількість проблем, і проблема 

приватного та публічного є лише однією з них. 

Простір дому, у якому живе кільканадцятирічна 

Маріанна зі своєю сім’єю, є не приватним 

простором, а політичним, моделлю тоталітарного 

суспільства. Події, описані у творі, відбуваються 

наприкінці комуністичного режиму у Польщі та на 

початку протестів ”Cолідарності” у Ґданську. 

Кожен в сім’ї відіграє свою роль і має місце в 

ієрархії. Патріархом родини є постать батька, якого 

Маріанна впродовж усього твору називає Секре-

тарем. Він і справді був секретарем місцевого пар-

тійного осередку, і ця посада визначила його життя: 

”ця посада в’їлася йому в шкіру і, навіть якби він 

захотів, не зміг би її позбутися” (тут і далі переклад 

мій – Х.С.) [3, c.17]. Секретар встановлює репре-

сивну систему в сім’ї, оскільки сам був колишнім 

в’язнем і для цього це єдина модель відносин, яку 

він пам’ятає. Дім для нього є особливим місцем, де 

йому все дозволено, вдома ”його захищав особли-

вий імунітет” [3, c.17]. Метафорою відносин у сім’ї 

є опис будинку, що нагадує кордонами державу у 

стані війни чи навіть в’язницю: ”Між рівнями 

пролягає демаркаційна лінія…Колючий дріт знахо-

диться під напругою і не варто ризикувати, щоб на 

нього наштовхнутись… Кожні, навіть найменш 

важливі двері мають свій замок та ключ в замку. Це 

називається демократією. Лише двері від ванної 

кімнати вгорі та вбиральні внизу не зачиняються, на 

них немає навіть гачка. Інколи мені здається, що це 

щось означає. … Будинок має перший поверх та 

другий, але їх так ніхто не називає. В будинку є верх 

і низ. Внизу живуть органи влади, вгорі – асоціальні 

елементи. Щоб дістатись нагору, треба оминути 

низ. Перепустки, цензура. Деякі не переходять, 

падають дорогою, їхні тіла сушаться на колючому 

дроті” [3, c.101]. Для Маріанни будинок є ворожим 

середовищем, вона відчуває себе чужою серед своїх 

(“вони залишили мене на чужій території” [3, 

c.111]),  навіть ззовні виглядає як бункер. 
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Маріанна виходить за межі дому і школи, яка 

теж є відображенням тоталітарних ієрархічних 

відносин, і справжньою її ініціацією стає вступ до 

хлопчачої банди Турека. Від хворобливих відносин 

вдома втікає у політичну діяльність і мама 

Маріанни Кристина, брат Маріанни Антоні 

вирушає у тривале плавання, а втечею Альдони, 

матері Серетаря, є захоплення вірою у потойбічний 

світ. Природно почувається вдома лише Секретар.   

Зміна тоталітарного режиму, розуміє Маріанна, 

можлива лише зі смертю Секретаря, як і в тоталітарній 

державі, однак, несподівана втрата його авторитету 

відбувається, коли він виявляє крадіжку медалі, 

частини його спогадів та символа його колишньої 

величі: ”він стояв як король без королівства, тихий та 

переможений” [3, c.205]. Символічним  є те, що тоді 

він і сам стає рідко бувати вдома, перетворюється на 

мовчазну другорядну фігуру – дивака, що увесь час 

порається в садку.  

Матеріальні речі у романі пов’язані зі спогадами, 

місцем існування пам'яті, захистом від забуття. 

Крадіжка цих цінностей призводить до втрати 

влади, важливої частини особистості і в інших 

персонажів. Турек втрачає авторитет серед членів 

банди та перестає бути ватажком, коли викрадають 

скриньку – коштовності банди. Еліза Ожешко зі 

щоденника Маріанни втрачає маєток, щоб отримати 

розлучення, змушена жити з матір'ю, однак, отримує 

свободу через письмо. Мати Кристини забирає в неї 

права власності на маєток, який їй належав. Кристина 

стає матеріально залежною від чоловіка і втрачає 

свободу вибору у своїх рішеннях. Втрачаючи свою 

власність, метафорично стає власністю чоловіка, 

пасивною істотою без власної волі. 

Найважче Маріанна переживає патологічний 

контроль з боку батька, Секретаря. В дорослішанні 

Маріанни його непокоїть її ”дівчачість” , він  

насильно обстригає їй волосся, намагаючись 

втиснути її у “форму” хлопця. Відразою до 

жіночності, дівчачості можна пояснити його дивну 

поведінку після втрати авторитету, коли він закопує 

у рові Маріанниних ляльок.  

Складними також є стосунки Маріанни з ма-

тір'ю. Образ Кристини в романі є швидше антиобра-

зом матері, бо Кристині чужий ”вроджений” 

материнський інстинкт.  Маріанна ідеалізує її як 

дуже гарну жінку: ”вона така гарна, що я змушена 

пробачити їй усе” [3, c.111], але ця ”надзвичайність” 

ще більше іконізує образ матері, робить його 

далеким, нелюдським: ”її волосся як крила ангела і 

я почуваю себе божественно” [3, c.111]. Позитив-

ний образ матері існує тільки в уяві Маріанни: „бу-

вало, що ти мені снилася, і тоді нам було найкраще 

разом” [3, c.216]. Донька і приватне життя мало 

цікавлять Кристину, свою енергію вона віддає 

політиці, страйкам, допомагає протестувальникам,  

Маріанна своєю хворобою відволікає її від важли-

вих для неї справ: ”Як ти могла? Там, на вулицях, 

відбувалася справжня боротьба” [3, c.222]. Кристи-

на емоційно холодна,  відсторонена, наче гувер-

нантка. Про дистанцію у відносинах свідчить й те, 

як Маріанна називає її у щоденнику – Пані Мама, 

Непорочна, Недолюблена. Маріанна розуміє 

наслідковість такої хворобливої моделі стосунків, бо 

усіх жінок, які її оточують ”колись виховував власний 

Секретар” [3, c.131], і це триває вже ”кілька тисяч років” 

[3, c.131]. Тут йдеться не лише про суворого батька в 

родині, а й про суворого Батька на чолі держави (в романі 

це тоталітарна комуністична держава з жорстким 

контролем громадян), а також батька-Бога, який створив 

жінку, щоб підкорялася  чоловікові – ”не скажу Кому, 

який створив себе на знану мені подобу… Кожен має 

Батька, якого заслуговує”. Уся історія людства – це 

історія патріархальної устрою, суворої системи 

контролю та обмежень для жінок та дітей. 

Відносини з батьками погіршуються, коли Ма-

ріанна починає дорослішати, однак, вона пам'ятає 

час, коли вони були іншими. Це ідеалізована країна 

дитинства, в якій ”вона залишилася пречудовою 

дитиною-квіткою”. Був час, коли батька Маріанни „ 

ще називали на ім'я”, однак, вона не певна, чи це не 

омана.  Переходячи з країни дитинства до світу 

дорослих, люди забувають, що колись “мали вільну 

волю” [3, c.147], а дорослі нав'язали їм обмеження, 

які позбавили їх особистості. Дорослішання у 

романі – це зміцнення системи контролю, 

репресивний світ, де дитина мусить ”забути себе”. 

Щоденник Маріанни є намаганням не забути свою 

ідентичність, є символом пам'яті. Жінка, яка від 

влади батька переходить під владу чоловіка, ніколи 

не може бути собою, первісне ”я” існує лише в 

дитинстві, пізніше настає ”абсолютна амнезія”. 

Кристина не втручається у погані відносини 

Маріанни і Секретаря, її мало цікавить життя дітей, 

а Секретарем вона навчилась маніпулювати, як і 

будь-яким чоловіком. Невипадково з'являються у 

романі є переосмислені авторкою “уривки з 

грецьких драм” та мотив Іфігенії. У грецькій 

міфології батько віддав свою дочку Іфігенію у 

жертву Артеміді, а в романі Ізабелли Філіп’як 

Кристина віддає Іфігенію-Маріанну у жертву 

Секретареві, щоб самій не стати жертвою його сили. 

Марія Яніон пов’язує мотив Іфігенії з національною 

ідеєю [4], але його можна тлумачити і більш 

особисто. У творі постійно повторюється ідея про 

наслідковість сімейних моделей, батьки у 

змушують дитину ”забувати, ким вона є” і, 

повторюючи помилки своїх батьків, щоразу 

приносять дитину у жертву. Від забуття Маріанну 

рятує щоденник, коли ”простори слів стали моєю 

країною” [3, c.17] і, не забуваючи насильства з боку 

батька, вона постійно відроджується, як Фенікс, а 

однією з версій у грецькій міфології також є 

відродження Іфігенії як Гекасти.  
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Отже, феміністична література є відображенням 

ідей та проблем фемінізму, одним з яких є гасло 

”приватне це політичне”, засноване на дихотомії 

”приватне – публічне”. Спроби активісток та 

активістів фемінізму спрямовані не на усунення 

дихотомії, а на подолання ієрархії всередині неї. 

Критику такої ієрархічної системи знаходимо у 

феміністській літературі, зокрема, у романі 

польської письменниці Ізабелли Філіп'як. У романі 

авторка показує крихкість, взаємопроникність 

понять приватного та публічного, доводячи, що 

багато приватних, на перший погляд, явищ та 

рішень насправді є публічними. У романі модель 

конфліктних відносин у сім'ї повторює модель 

тоталітарного суспільства та модель світу, і всі ці 

поняття є явищами патріархального порядку. У 

романі Ізабелла Філіп’як намагається показати, що 

приватності у житті дівчини-підлітка, жінки не 

існує: вона постійно контролюється обмеженням, 

запереченням приватності у сім'ї та репресивними 

практиками у суспільстві. Проаналізована проблема 

є лише однією з багатьох, у романі ”Абсолютна 

амнезія”, дослідження інших аспектів твору могло б 

стати предметом майбутнього дослідження. 
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Stelmakh Kh. 

"PRIVATE IS POLITICAL" IN THE IZABELLA FILIPIAK’S NOVEL ”ABSOLUTE AMNESIA” 

The article investigates feminist approaches to the slogan "private is political" by defining of the dychotomy "private - public". 

Dychotomy "private-public" is seen as an element of hierarchical relations. The interpretation of the slogan "private is political" 

is demonstrated in the novel "Absolute Amnesia" of the Polish writer Isabella Filipiak, which is an example of feminist prose. 

The idea of transitivity, fluidity of the boundaries of private and public was pursued in the novel, and was based on example of 

complicated relationships in the family of the  main characters. The model of the family as a copy of a totalitarian society with 

a rigid system of control over personality was analyzed in the article. Particular attention is paid to the idea of growing up as 

"forgetting oneself" when the child gradually becomes part of the repressive system of adult world. 

Key words: feminism, feminist prose, polish literature, Izabella Filipiak, dychotomy "private - public", private, political, 

character of child, family. 

 

Стельмах Хр. 

"ЛИЧНОЕ ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ" В РОМАНЕ ИЗАБЕЛЛЫ ФИЛИПЬЯК  ”АБОЛЮТНАЯ АМНЕЗИЯ” 
В статье исследуется функционирование феминистического лозунга ”личное это политическое” с помощью 

понимания дихотомии ”приватное – публичное”. Понятие ”приватное – публичное” рассматривается как элемент 

иерархических отношений. Проанализировано осмысление лозунга ”личное это политическое” в романе 

”Абсолютная амнезия” польской писательницы Ізабеллы Филипьяк, который является примером феминистической 

прозы. Показана идея переходности, хрупкости границ приватного и публичного на примере взаимоотношений 

внутри семьи главныъ героев романа. Проанализирована модель семьи как копии модели тоталитарного общества с 

его жосткой системой контроля над личность. Особое внимание акцентируется на идее взросления как ”забывании 

себя”, когда ребенок постепенно стает частью репресивной системы мира взрослых. 

Ключевые слова: феминизм, феминистическаяа проза, польская литература, Изабелла Филипьяк, приватное – 

публичное, личное, политическое, образ ребенка, семья.  

 

 

 

 

 

 

 


