
ФЕМ1Н1СЦКАЕ ПЕРААСЭНСАВАННЕ ЧАРОУНАЙ КАЗК1 
У РАМАНЕ М. ЭТВУД «НЯВЕСТА-РАБАУНЩА»

В статье рассматриваются жанровые особенности романа М. Этвуд «Невеста- 
воровка», который является парафразом сказки братьев Гримм «Жених-разбойник». 
Определяются приемы, образы и мотивы, позаимствованные из волшебной сказки, и 
анализируется феминистский характер их переосмысления. Структура романа сопо
ставляется со структурой волшебной сказки и делается вывод, что игра с жанровыми 
кодами сказки помогает М. Этвуд пересмотреть гендерные стереотипы, характерные для 
этого жанра, и проследить изменения в женском сознании, которые принесла вторая волна 
феминизма.

Раман канадскай тсьменнщы М. Этвуд (Margaret Atwood, нар. 1939) 
«Нявеста-рабаунща» (The R o b b e r  B r id e , 1993) уяуляе сабой складанае 
жанравае утварэнне, дзе на першы план выходзщь пшхалапчны складшк. 
Тры галоуныя гер ат  твора, сяброую Тош, Харыс i Роз, па чарзе сутыкаюцца 
з герашяй-антаганюткай, Зiнiяй, якая спакушае ix партнёрау i разбурае 
стасуню, руйнуючы жыццi прывабленых мужчын. Кожная з трох жанчын па- 
свойму пераадольвае пакутлiвы досвед дзящнства i спрауляецца з бядой, 
якую прынесла разбуральнiца: твор будуецца вакол ix стасункау з самiмi 
сабой, ix узаемнага сяброуства i дачыненняу з Зiнiяй. Важную ролю 
адыгрывае элемент фантастычнага: у творы можна выдзелщь рысы чароунай 
казкi i гатычнага рамана.

Дж. Вiскер (Gina Wisker) вызначае жанр рамана «Нявеста-рабаунща» як 
«ghost tale» (казка з прывщам^ [1, р. 80] i прыводзщь шэраг шитых жанравых 
i субжанравых вызначэнняу твора, прапанаваных даследчыкамй «ghost story» 
(гiсторыя з прывщам^, «witch fable» (казка пра ведзьму), «female Gothic» 
(жаночы гатычны раман), «feminist fairytale Gothic» (фемшсцкая гатычная 
чароуная казка). Падставу для таюх вызначэнняу дае пачатак рамана, у яшм 
Тош, Харыс i Роз, сустрэушыся у рэстаране «The Toxique», раптам 
сутыкаюцца з Зiнiяй, якую яны лiчылi памерлай ад раку i на паxаваннi якой 
прысутшчалк Невытлумачальнае паустанне з мёртвых Зшн, цi то жывой 
жанчыны, щ то прывщу, дазваляе разглядаць раман у рэчышчы гатычнай 
лiтаратурнай традыцьй. Дж. Вiскер адзначае, што таю пачатак рамана 
дазваляе ахарактарызаваць твор як «Gothic magical tale» (гатычную чароуную 
казку) i, спасылаючыся на даследаванне Ш. Хенген (Shannon Hengen), згад- 
вае шэраг матывау, яюя яднаюць раман «Нявеста-рабаУнiца» з гатычным 
жанрам: матывы страчаных мацi, бацькау, што злоужываюць уладай (a b usive  
fa th e r s ), зганьбаваных дзяцей, жорсткага выхавання, двайшкоу i наслаення 
супярэчнасцей [1, р. 83].

Назва рамана «Нявеста-рабаунща» дае чытачу жанравую матывiроУку 
i адсылае да казкi братоу Грым «Жашх-рабаушк» (D e r  R a u b erb ra u tig a m ;  
па-англiйску -  The R o b b e r  B rid eg ro o m ). Гэтая ж казка пераказваецца у адным



з э т зо д а у  рамана, дзе Тош чытае яе дочкам-бл1знятам Роз: «The beautiful 
m aiden, the search for a husband, the arrivel o f the rich and handsom e stranger 
who lures innocent girls to his stronghold in the woods and then chops them  up 
and eats them 1 *» [2, p. 294]. Аднак дзяучат не задавальняюць традыцыйныя 
казачныя сюжэты, яю я трансл1руюць щэ1 гендарнай няроунасщ , i яны «fight 
< ...>  for control o f the s to ry »  [2, р. 293], патрабуючы, каб у казках усе 
мужчыны замянiлiся на жанчын: «W innie the Poo was female, Piglet was 
female, Peter Pan was fem ale3» [2, с. 293]. На патрабаванне дзяучат жаш х- 
рабауш к з нямецкай казю ператвараецца у нявесту-рабаунщу, аднак пол яе 
ахвяр не мяняецца: яны застаю цца жанчынамв Таюм парафразам казкi 
з ’яуляецца i сам раман М. Этвуд.

Казка абыгрываецца у рамане на некалькiх узроунях. Пеpадусiм 
пiсьменнiца пераасэнсоувае сюжэт братоу Грым, надаючы яму фемiнiсцкае 
вымярэнне. Асаблiвую ролю у рамане выконвае прыём iнвеpсii, якi ш ырока 
выкарыстоуваецца у творах, што з ,явiлiся пад уплывам другой хвалi ф ем ь 
шзму, з мэтай выкрыцця патрыярхальных канвенцый, якiя ляжаць у аснове 
сусветнага мастацтва, мiфалогii i лггаратуры. Гэты прыём прадугледжвае 
замену жаночых роляу у творы на мужчынскiя, i наадварот. У класiчных 
лiтаpатуpных, мiфалагiчных цi казачных сюжэтах жанчыны звычайна маюць 
другаснае значэнне, абумоуленае iх функцыяй: мацi, сястра, нявеста, жонка, 
дачка i г.д. Яны не вылучаюцца ярка акрэсленай iндывiдуальнасцю, а т с в а -  
юцца з дапамогай ш тампау i з ’яуляю цца у творы толькi як выканальнщ ы 
сваёй гендарнай i сацыяльнай pолi. У  рамане «Нявеста-pабаунiца» носьбггам 
актыунага разбуральнага пачатку, што традыцыйна пpыпiсваецца мужчыну, 
аказваецца жаночы персанаж -  З т я ,  спакуш альнiца i зш ш чальнщ а, якая 
дзейнiчае гвалтоуна i рашуча. Геpоi-пpатаганiсты у творы -  таксама жан
чыны, менавгга iм прысвечаная большая частка твора, мужчыны адсунутыя 
на дpугi план, i iх значэнне для сюжэта не выходзщ ь за межы iх абумоу- 
леных гендарам функцый. Яны з ’яуляю цца бязвольнымi мужамi цi каханкамi 
i у  гэтай pолi пасiуна падпарадкоуваюцца Зш п i аказваюцца «паpэзанымi на 
кавалю i з ,едзенымi»: Уэст, муж Тош, сыходзщь да Зiнii i праз год вяртаецца 
да жоню «dismissed, sacked, ejected4» [2, р. 190], Бша, каханка Харыс, якi 
у х ш у ся  ад вайсковай службы, Зiнiя здае уладам, а Мггч, муж Роз, кш ууш ы 
жонку, неузабаве здзяйсняе самагубства. Таюм чынам, гендарныя pолi 
мужчын i жанчын, прадстауленыя у казцы братоу Грым, мяняюцца у рамане 
месцамi, аднак, нягледзячы на тое, што «нявеста-рабаунщ а» зводзiць 
мужчын, ахвяpамi у  творы з ’яуляюцца iх жонкi i каханкi -  менавгга яны 
перажываюць i асэнсоуваюць сваю страту, а пасля знаходзяць сшы пачаць 
новае жыццё.

1 Прыгожая дзяучына, пош ук мужа, пры езд багатага i абаяльнага незнаёмца, што 
звабл1вае нявш нщ  у сваю лясную  крэпасць, дзе  дзяучат рэжуць на кавалк i з ’ядаю ць (тут 
i далей пераклад наш. -  Г. Я.).

Змагаюцца < ...>  за  кантроль над псторы яй.
3 В ш й П ух бы у жанчынай, Парасятка было жанчынай, Пггэр П эн бы у жанчынай.
4 Выгнаны, адрынуты, выкшуты.



З казю «Жашх-рабаушк» М. Этвуд бярэ матыу кан1бал1зму, што ужо 
з’яуляуся у першым рамане тсьменнщы «Ядомая жанчына» (Edible Woman; 
сама назва твора адсылае да вобразу ахвяры людаеда), дзе метафарычна 
ашсвауся даступны жанчыне жыццёвы сцэнарый, паводле якога яна мусша 
выйсщ замуж i «быць паглынутай» мужам, хатшм1 справам1 i мацярынствам. 
Галоуная герашя рамана прапануе жанiху замест сябе рытуальную ахвяру -  
торт у выглядзе жанчыны -  i таюм чынам вяртае сабе здольнасць рабщь 
уласны выбар. У рамане «Нявеста-рабаунща» гэты матыу набывае шырэйшае 
значэнне i звязаны з вобразам «цёмнай», манструознай жанчыны. Ф. Толан 
характарызуе гэты твор як «казку пра небяспечную жаночую сексуальнасць» 
[3, р. 204], дзе З т я  -  дэмашчная жанчына, «iншая» у дачыненнi да герашь- 
пратаганiстак. Яна увасабляе сексуальныя фантазii мужчын, скараючы ix, 
як адзначае Т. Камароуская, «зменай звыклага iм гендарнага стэрэатыпу 
паводзiн» [4, р. 291] i атрымлiваючы над iмi неабмежаваную уладу. У той жа 
час Зiнiя умее знаxодзiць агульную мову з жанчынамi i уваxодзiць да ix 
у давер, каб адшукаць слабыя месцы i выкарыстаць ix у сваix мэтах. 
Здольнасцi Зiнii маншуляваць прадстаунiкамi абаix палоу падаюцца у рамане 
як неадольныя. Спасылаючыся на працу I. Дункан (Isla J. Duncan), Ф. Толан 
парауноувае Зшгю з вендыга (Wendigo), духам-людаедам з мiфалогii шдзей- 
цау алганкiнау [3, р. 205]. Несумненна, М. Этвуд ведала пра гэты вобраз 
i щкавшася iм: у 1995 г. шсьменнща прысвяцiла яму эсэ «Крывавыя вочы, 
ледзяное сэрца: вендыга» (Eyes o f Blood, Heart o f Ice: The Wendigo), а таму 
цалкам верагодна, што ён мог быць адной з крынщ вобраза Зши, яю мае 
падабенства з сукубам -  дэманесай з сярэднявечных легенд, што спакушае 
мужчын у сне i высмоктвае з ix жыццёвыя сiлы, -  i вампiрам. Так, пасля 
пэунага перыяду стасункау з З т я й  Уэст губляе энергiю i робiцца падобным 
да зомбi, а Роз абвшавачвае яе у тым, што яна абабрала Мггча i высмактала 
яго сiлы. Ва уяуленнях трох сябровак Зiнiя паустае як пачварнае стварэнне. 
Харыс, думаючы пра магчымую сустрэчу з ёй, бачыць наступнае: «Zenia 
would be shooting out blood-red sparks of energy; her black hair would be 
crackling like burning fat, her eyeballs would be cerise, lit up from within like a 
cat’s in headlights1 2 3» [2, р. 417], Роз разважае: «What kind of blood does she 
drink? » [2, р. 438], а Тош атсвае як яе жанчыну «with her bared incisors and 
outstretched talons and banshee hair » [2, р. 193]. Дж. Вюкер прапануе разгля- 
даць вобраз Зши у адным шэрагу з вобразамi Евы, Лалггы, Езавэл^ Медузы, 
К р к  i Медэi [1, р. 87] -  гэта значыць, вобразамi жанчын, што маюць 
хташчную сутнасць альбо асацыiруюцца са злом, грахом, чорнай мапяй щ 
непрыстойнымi паводзiнамi. Такiм чынам, вобраз Зши аб’ядноувае рысы 
дэманiчныx, пачварных i разам з тым агрэЫуна-сексуальных жанчын з казак, 
мiфау i легендау, а яе сiла трактуецца як звышнатуральная.

1 Зш1я будзе раскщваць крывава-чырвоныя пырсю энергн, яе чорныя валасы будуць 
патрэскваць, як тлушч на агш, яе вочныя яблыю будуць вшнёвага колеру, бл1шчучы, як
вочы котю, кал1 на 1х трапщь святло фар.2

Якую кроу яна п’е?
3 З аголеным1 разцамр выцягнутым1 кшцюрам1 i валасам1 баньшы.



Важную ролю у рамане адыгрывае матыу двайнщ тва, караш  якога 
вядуць да архетыпу героя i яго негатыунай копи, пародьй, што увасабляе яго 
найгорш ыя рысы [5, р. 39]. Яш чэ адна надзвычайная рыса Зш н -  адсутнасць 
у яе мшулага. Гэтым яна адрoзнiваецца ад гераш ь-пратаганютак, чыйму 
дзяцiнству у рамане надаецца вялшая увага. Для кожнай з ix Зiнiя выдумляе 
сваю вер сш  уласнага дзяцiнства, дэталi якога адлюстроуваюць тое, што 
жанчыны хочуць пачуць i што iм блiзкае i зразумелае. Я на рoбiцца ix 
двайш ком, каб выклiкаць ix давер, i можа быць суаднесеная з ашсаным 
К. Г. Ю нгам архетыпам Ценю: «Фшура Ценю персанiфiкуе усё, што суб’ект 
не прызнае i што яму усё ж пастаянна -  прама щ  ускосна -  навязваецца 
(напрыклад, недастойныя рысы характару i ш тттътя несумяш чальныя 
тэндэнцы i)» [6, с. 447]. Таю двайш к не мае уласнай формы i здольны 
увасобщ ца у любым аблiччы. Аднак Зiнiя, як ш ш асветная сiла у 
традыцыйных i клаючных сюжэтах, не можа увайсцi у  жыццё сваix ахвяр 
сама (варта згадаць, напрыклад, э т з о д  з «Фауста» Ё. В. Гётэ, дзе галоуны 
герой выклжае духау), -  для таго, каб яна перасекла мяжу памiж рэальнасцю 
i iншым светам, яе трэба запрасiць: «people like Zenia can never step through 
your doorway, can never enter and entangle them selves in your life, unless you 
invite them 1 2 3» [2, р. 114]. Менавгга таму Дж. Вюкер з адсылкай да працы 
Э. Палумба (Alice Palumbo) парауноувае стасуню трох жанчын з З т я й  з 
дoУгiм працэсам экзарцызму, выгнаннем духау, якiм у рамане ёсць пераасэн- 
саванне i пераадоленне мш улага [1, р. 87]. Нават манструозны характар 
вобраза Зшн, якую Роз называе «m an-eater» (пажыральнiца мужчын), -  гэта 
адлюстраванне цёмных бакоу гераiнь-пратаганiстак. Роз прызнае, што любая 
жанчына хацела б аказацца на месцы «нявесты-рабаунiцы»: «M ost wom en 
disapprove o f m an-eaters; not so m uch because o f the activity itself, or the 
prom iscuity involved, but because o f the greed. W omen don’t want all the men 
eaten up by m an-eaters; they want a few  left over so they can eat some 
them selves2» [2, р. 392]. З т я  у дадзеным выпадку -  alter ego гераш ь- 
пратаганютак, увасабленне ix мар i жаданняу, якiя яны не здольныя 
рэалiзаваць.

З матывам двайнiцтва у рамане звязаны вобраз люстэрка. У фальклоры 
мнoгix народау яно з ’яуляецца магiчным прадметам, яю  лучыць памiж сабой 
свет людзей i свет духау. М енавiта у лю стэрку тры гераiнi рамана упершыню 
бачаць Зiнiю пасля яе меркаванай смерщ  i задаюцца пытаннем: «W hat is she 
doing here, on this side o f the mirror? » [2, с. 34]. У  той жа час адна з функцый 
люстэрка -  паказаць чалавеку яго другое «я», яго унутранага двайшка.

1 Людз1, падобныя на Зшш, н1код1 не могуць зрабщь крок у твае дзверы, н1кол1 не 
могуць увайсц1 i ублытацца у тваё жыццё, пакуль ты 1х не запрос1ш.

2 Большасць жанчын не ухваляе пажыральнщ мужчын, але не таму, што яны супраць 
гэтага занятку, щ таму, што вядзецца пра распусту, а праз сквапнасць. Жанчыны не 
хочуць, каб пажыральнщы з’ел1 ус1х мужчын, яны хочуць, каб нехта застауся, i яны магл1 
з’есщ яго сам1.

3 Што яна робщь тут, на гэтым баку люстэрка?



« M irror, m irror on the wall, // W ho is the evilest o f us a ll?1» -  пытае Роз i атрым- 
л1вае адказ: «Take off a few pounds, cookie, and maybe I can do something for 
you2 3» [2, p. 393]. Для ToHi свет Залюстрэчча, свет, у яш м словы чытаю цца 
наадварот i дзякуючы гэтаму мяняюць сэнс, -  гэта хованка, у якой яна 
ратуецца ад таго, што здаецца ёй небяспечным. Так, Тош, выкарыстаушы 
прыём анаграмы, мяняе iмя мужа i называе яго не S tew , а W est -  гэта яе 
спосаб кантраляваць тое, што не паддаецца кантролю. Двайш к самой Toнi -  
гэта Ynot T nom erf, адбггак у люстэрку, якi валодае лепш ымi якасцямi, чым яго 
гаспадыня: «Although she was a twin, Tnom erf Ynot was a good deal taller than 
Tony herself. Taller, stronger, more daring3» [2, р. 137]. З гэтым двайшком 
асацьйруецца З т я :  «Tony looks at her, looks into her blue-black eyes, and sees 
her own reflection: herself, as she would like to be. Tnom erf Ynot. H erself turned 
inside out4» [2, р. 167]. У Харыс ёсць двайш к, Карэн, якая хаваецца глыбока 
у свядомасщ  жанчыны разам з пакутлiвымi успамiнамi пра перажыты у дзя- 
цiнстве гвалт. 1мя Харыс жанчына узяла для таго, каб адмежавацца ад гэтых 
успамш ау, аднак Карэн, выцесненая у глыбiнi падсвядoмасцi, не знiкла, 
а зажыла уласным жыццём, уяуляючы для Харыс пагрозу: «Charis is not 
Karen. She has not been Karen for a long time, and she never wants to be Karen 
again. She pushes away w ith all her strength, pushes down towards the water, but 
this time Karen will not go under. She drifts closer and closer, and her m outh 
opens. She wants to speak5» [2, р. 232]. З т я  абуджае Карэн, бо часта называе 
гэтым iменем Харыс i часткова з Карэн атаясамлiваецца. Займаючыся з Б ш  
каханнем, Харыс думае пра тое, што значыць быць З т я й ,  а зацяжарыушы, 
разважае, хто насамрэч зробщ ца мащ: яна сама, Карэн щ  нават З т я .  
Стасуню памiж яе alter ego i З т я й  настолью шчыльныя, што Харыс не 
заусёды можа iх кантраляваць. Так, напрыклад, яна мяркуе, што «нявесту- 
рабаунщ у» забiла Карэн. Вобраз Роз таксама ш чыльна звязаны з матывам 
двайнiцтва: яе дoчкi-блiзняты ствараюць жаночых двайш коу мужчынскiм 
персанажам з казак, а сама Роз марыць пра тое, каб ператварыцца у Зш ш : 
«Sometimes -  for a day at least, or even for an hour, or if  nothing else was 
available then five minutes would do -  sometimes she w ould like to be Zenia6» 
[2, р. 393].

1 Люстэрка, люстэрка на сцяне, // Хто сярод нас самая злая?
2 Скшь некальк фунтау i, магчыма, я змагу нешта для цябе зрабщь.
3 Хоць яны был1 бл1знятам1, Тномэрф 1нот была вышэйшай за саму Тош. Вышэйшай, 

мацнейшай, больш адважнай.
4 Тон1 глядз1ць на яе, глядзщь у яе блакггна-чорныя вочы i бачыць там сваё 

адлюстраванне: такой, якой яна б хацела быць. Тномэрф 1нот. Сябе, вывернутую 
навыварат.

5 Харыс -  не Карэн. Яна доуп час не была Карэн i не хоча зрабщца Карэн зноу. Яна з 
усяе сшы адштурхоувае яе, пхае да вады, але гэтым разам Карэн сыходзщь пад ваду не 
хоча. Яна падплывае блiжэй i блiжэй, i яе рот адкрываецца. Яна хоча гаварыць.

6 Часам яна хацела -  хаця б на дзень, щ хаця б на гадзшу, щ, калi iншых варыянтау 
няма, то хаця б на пяць хвшн, -  зрабщца ЗЫяй.



Паколью кш га выйш ла у пачатку 1990-х, у час уздыму трэцяй хвал1 
ф е м т з м у , кал1 яе прадстаунщ ы пачал1 пераасэнсоуваць дасягненш  другой 
хвал^ дарэчным падаецца меркаванне Ф. Толан, якая анашзуе вобраз З1н11 
з гледзш ча посткалаш яльнага ф е м т з м у : « З т я  у тэксце -  гэта чужанщ а, 
шшая, пазбауленая голасу, аднак яна выклшае трывогу, бо адмауляецца 
паюнуць пасля сябе устойл1вы вобраз» [3, р. 219]. Усе псторый, што 
расказвае пра сябе З т я ,  -  несапраудныя, а яе адносшы з трыма жанчынам1 
у рамане паказаныя праз прызму ix успрымання: гэта канструкт з ix мар, 
спадзяванняу i страхау. Вобраз Зiнii спалучае рэалiстычныя i фантастычныя 
рысы i дае прастору для розных ш тэрпрэтацый. Я к мяркуе Х. С. М акферсан 
(Heidi Slettedahl M acpherson), М. Этвуд «выносщь З ш ш  за межы свету, дзе 
дабро супрацьпастауленае злу, i такiм чынам дэканструiруе простыя кры- 
тычныя падыходы [да гэтага персанажа. -  Г. Я .]»  [7, р. 67]. Аднак гэты 
шматзначны вобраз несумненна мае рэвiзiянiсцкi характар. Па-першае, 
М. Этвуд даследуе мехаш змы фармавання вобраза фатальнай жанчыны, 
«femme fatale», i даводзщ ь яго да абсурду. Па-другое, вобраз Зш й разбурае 
уяуленне пра жаночую салщарнасць, важную у кантэксце другой xвалi 
фемiнiзму, бо «ш тттая» жанчына можа мець ш тттыя патрэбы. Па-трэцяе, як 
адзначае Т. Камароуская, З т я  -  гэта вобраз моцнай жанчыны, «якая сама 
стварала сябе i сваё жыццё, была сапраудным байцом» [4, с. 291], што 
супярэчыць традыцыйнаму выяуленню жанчыны у лiтаратуры. I . Камароу
ская указвае на амбiвалентнасць вобраза Зiнii: яна не толью зруйнавала 
шлюбы цi любоуныя стасуню Тонi, Харыс i Роз, але i «раскрыла iм вочы на ix 
уласныя жыццi, што прайшлi Удалечынi ад рэальнасцi, ад якой яны xавалiся» 
[4, с. 291]. Яе вяртанне мае для гераш ь тэрапеутычны характар i, як адзначае 
Дж. Вюкер, праз расказванне i пераасэнсаванне сваix гiсторый яны атрым- 
лiваюць магчымасць «знайсцi новы наратыу, якi дапаможа iм вырвацца з-пад 
яе уплыву, што увасабляе ix уласную ахвярнасць i самаадмауленне» [1, р. 85]. 
З т я  з ’яуляецца тым выпрабаваннем, якое падштурхоувае трох жанчын да 
пераадолення мiнулага i асэнсавання уласнай сiлы. У глыбiнi душы кожная 
з ix -  «шшая» (для сябе, для бацькоу, для партнёрау, для наваколля), i З т я  
дапамагае iм гэтую iншасць у сабе убачыць i перамагчы.

Больш адназначная iнтэрпрэтацыя вобраза Зiнii даецца у апавяданнi 
М. Этвуд «Я снш а Зiнiю з чырвонымi зубамш  ( I  D rea m  o f  Z en ia  w ith  the B r ig h t  
R e d  Teeth), якое з ’яуляецца сшвелам рамана «Нявеста-рабаУнiца». Яно 
выйш ла у 2012 г. у ч а с о т с е  «The W alrus» i потым было надрукаванае 
у зборш ку «Каменны матрац» (S tone  M a ttre ss , 2014). У  гэтым апавяданнi 
пiсьменнiца вяртаецца да псторый Тонi, Харыс i Роз, даводзячы да канца 
сюжэтную л ш ш  «Харыс -  Бiлi», якая засталася не заверш анай у рамане: 
дзеянне адбываецца у ХХ1 ст., i гераiнi твора успамiнаюць свае адносш ы з 
З т я й .  Яе вобраз у апавяданш  набывае цалкам мiстычнае гучанне. Тры 
гераiнi, ужо у наш мат больш iранiчным ключы, працягваюць бачыць у ёй 
разбуральную дэманiчную ютоту, аднак наратыу фатальнай жанчыны, якая 
высмоктвае з мужчын энергiю, падвяргаецца дэканструкцый вампiры пачы-



наюць успрымацца як крынщ а паз^ы уны х эмоцый (сяброук  зб1раюцца па 
вечарах на сумесны прагляд фшьмау пра вам тр ау ), а Харыс верыць, што дух 
Зш й усял1уся у яе сабаку, каб адкрыць ей вочы на сапраудную сутнасць Ъ1Л1 

i дапамагчы ад яго пазбавщца. Зш1я у апавяданш  малюецца як станоучы 
персанаж, дзякуючы якому жыццi жанчын змянiлiся да лепшага. У творы 
зноу з ’яуляецца матыу людаедства, аднак i ен гучыць жыццесцвярджальна: 
Роз прачытала у медыцынскiм часопiсе, што унутрыклетачны канiбалiзм 
садзейнiчае даугалеццю -  i такiм чынам «man-eating» набывае значэнне 
ачышчэння, хай сабе i гвалтоунага, жыцця ад таго, што адмiрае, руйнавання 
старых адносiн (щкава, што тут маю цца на увазе менавгга адносiны памiж 
мужчынам i жанчынай) дзеля новых.

У рамане «Нявеста-рабаунщ а» М. Этвуд абыгрывае жанравыя коды 
чароунай казкi, выкарыстоуваючы элементы яе марф алапчнай структуры, 
падрабязна а тсан ы я  У. Пропам у працы «М арфалопя казкi» (1928; першы 
пераклад на англш скую мову выйш ау у 1958 г.). Ф абулу рамана можна 
раскласщ  на функцьй дзейных асоб, яю я выдзелiу У. Проп. Так, у пачатку 
твора (раздзел «The Toxique»), якi можна суаднесцi з зачынам казкi, адбы- 
ваецца прадстауленне асноуных персанажау -  гэта адпавядае зыходнай 
сiтуацыi казкi, калi, паводле У. Пропа, у твор уводзяцца героi [8, с. 23]. Тры 
гюторый узаемаадносiн жанчын з Зiнiяй, яю я можна назваць трыма хадамi 
казю (лiчба тры мае сiмвалiчнае значэнне i сустракаецца у казках досыць 
часта, а патраенне дзеяння -  распаусюджаны казачны прыем), маюць анала- 
гiчную структуру, што супадае з а тс ан ай  У. Пропам:

1) «адлучка» -  цяжкiя адносiны Тонi, Харыс i Роз з бацькамi, iх 
адсутнасць, адчужэнне цi смерць, гвалт з боку блiзкiх людзей, што траумiруе 
жанчын i уплывае на iх далейшае жыцце;

2) «забарона» -  жанчыны ведаюць, хто такая З т я  i чым заканчваецца 
сяброуства з ей;

3) «парушэнне [забароны]» -  нягледзячы на гэта, жанчыны упускаюць 
Зiнiю у свае жыцце;

4) «выведванне»: З т я  прыходзiць да кожнай з жанчын;
5) «выдача [звестак]» -  З т я  дазнаецца пра траумы жанчын i iх слабыя

бакi;
6) «падвох» -  Зiнiя просiць пра дапамогу;
7) «саудзельнщ тва» (падманная дамова) -  жанчыны пагаджаю цца дапа

магчы Зшй;
8) «шкоднiцтва» -  Зiнiя спакушае партнерау жанчын, выкрадае грошы 

i наносiць ш ш ую шкоду.
Наступны ход чароунай казю -  вяртанне Зшй, якое перажываецца Тонi, 

Харыс i Роз сумесна, -  гэтак жа можа быць раскладзены на выдзеленыя 
У. Пропам функцыi: «пуцяводнiцтва» -  сустрэча жанчын з З т я й  у рэстаране 
«The Toxique» (назва якога суадносщ ца з англш сю м словам to x ic  ‘атрутны; 
той, што нясе пагрозу; небяспечны для ж ы цця’ i можа адсылаць да мяжы, дзе 
сутыкаецца свет жывых i свет мертвых); «барацьба» -  сустрэчы жанчын



з З т я й  у гатэл^ дзе яна спрабуе зноу атрымаць ад ix дапамогу; «клеймаван- 
не» -  З т я  наносiць кожнай з жанчын рану, нагадваючы пра балючы эпiзод 
з яе жыцця; «перамога» -  кожная з жанчын знаходзщ ь магчымасць не 
паддацца Зши, «лжвщ ацыя бяды» -  таямш чая смерць Зiнii; «вяртанне» -  
суадносщ ца з часткай «Outcome», падвядзеннем вышкау. Чароуным сродкам, 
што Тош, Харыс i Роз атрымлiваюць ад Зш и, якая аказваецца не толью 
казачнай ш коднщ ай (i, у адпаведнасщ  з высновамi У. Пропа адносна перса- 
нажа-ш кодш ка, з ’яуляецца у тэксце двойчы, кожны раз невядома адкуль), але 
i дарыльш чыцай, -  становщ ца прымiрэнне з уласным мiнулым i уласным «я», 
што дапамагае жанчынам перамагчы Зiнiю.

Такiм чынам, М. Этвуд досыць дакладна узнауляе у рамане структуру 
чароунай казкi, рэвiзуючы казачны сюжэт i мяняючы акцэнты у сiстэме 
персанажау, пераносячы увагу на гераiнь-жанчын. У дадзеным выпадку 
рэвiзiя традыцыйных формы i зместу казю дапамагае асэнсаваць змены, што 
адбылюя у канадскiм грамадстве за той час, я к  аxоплiвае дзеянне рамана -  
з 1960-х па пачатак 1990-х гг. У  творы згадваецца ш эраг значных сацыяльна- 
паш тычных падзей таго часу: уздым фемш юцю х рухау, пратэсты супраць 
вайны у В ’етнаме, падзенне Берлiнскай сцяны i ш ит. Тонi, Харыс i Роз 
нарадзш ся у ваенны час, i ix дзяцiнства i сталенне 6brni поуныя болю i траум, 
i для таго, каб пераадолець ix наступствы, жанчынам неабходна ix асэн
саваць. На думку Т. Камароускай, у рамане «Нявеста-рабаунщ а» раскрыва- 
ецца уплыу фемiнiзму на псixiку i жыццi жанчын, «для якix яго патрабаванне 
самаiдэнтыфiкацыi i пош уку дакладнай жыццёвай пазiцыi робiцца усвядом- 
ленай жыццёвай мэтай» [4, с. 292]. I кал^ як мяркуе У. Проп, «адна з першых 
асноу кампазiцыi казкi, а менавiта падарожнщ тва, адлюстроувае уяуленне 
пра падарожнiцтва душы у замагiльным свеце» [8, с. 82], то раман «Нявеста- 
рабаунщ а» як парафраз чароунай казю можа ш тэрпрэтавацца як падарожжа 
трох жанчын у свет сваёй падсвядомасщ  i сутыкненне з уласным Ценем, 
здзейсненыя дзеля таго, каб акрыяць ад траум i вярнуць сваю самасць.

Змены у жаночай свядомасщ , як паказвае М. Этвуд, адбываюцца павол^ 
i другая хваля фемiнiзму не можа вырашыць усе праблемы адразу. У творы 
п а д к р э ^ в а е ц ц а  актуальнасць узнятых другой хваляй праблем, звязаных 
з гендарам, жаноцкасцю i сексуальнасцю, аднак ш сьменнщ а разглядае ix 
у звязцы з 1нт ым 1~ выклiкамi сучаснасцi -  напрыклад, вайной у В ’етнаме. 
Падобны падыход да дасягненняу другой xвалi фемiнiзму прасочваецца 
i у  ш ш ых творах М. Этвуд, напрыклад, рамане «П сторыя Служанкi». Роз, 
адзiная з трох гераш ь, заангажаваная у фемшшцю актывiзм, чыя супраца 
з ч асо тсам  «W ise W oman W orld» адлюстроувае розныя этапы развiцця руху, 
задае сабе пытанне, цi можа фемiнiзм вырашыць праблемы жанчын: «“The 
Other W oman will soon be w ith us,” the feminists used to say. But how long will it 
take, thinks Roz, and why hasn’t it happened yet?1» [2, р. 392]. Гэтае пытанне

1 «1ншая жанчына хутка будзе з намЬ>, -  казал1 фемшютк! Але колью часу на гэта 
спатрэбщца, думае Роз, i чаму гэта усё яшчэ не адбылося?



сведчыць пра тое, што тсь м ен н щ а  адчувае т у т к , у яю  зайш ла другая хваля: 
щ  не ёсць Зш1я, «пажыральнщ а мужчын», той самай «ш ш ай жанчынай», 
якую муюу выгадаваць ф е м т з м ?  Бо яе паводзш ы цалкам стасуюцца з 
найбольш радыкальнымi фемiнiсцкiмi щ эямг «According to the feminists, the 
ones in the overalls, in the early years, the only good m an was a dead man, or 
better still none at a ll1 2» [2, p. 391]. Выйсце з гэтага т у т к а  у рамане паказанае -  
гэта выхаванне новага пакалення жанчын, якiя будуць мець наш мат лепш ую 
сувязь са сваiм «я» i сваiм Ценем, пакалення, больш упэуненага у сваiх 
жаданнях, што не будзе баяцца праяуляць свае цёмныя бакi. Прадстаунщ ы 
такога пакалення у творы -  гэта дзещ  Роз i дачка Харыс. Так, напрыклад, 
адна з забау блiзнят -  абражаць адна адну бpуднымi лаянкавымi словамi, што 
выклжаю ць у ix смех. М ен авта  блiзняты патрабуюць новых казак, у яю х 
дзейнiчаюць толькi жанчыны. I калi старэйш ыя жанчыны у рамане здолелi 
зpабiцца моцнымi, з пакутамi змагаючыся за самапавагу i самаупэуненасць, 
то малодшае пакаленне прыйшло у жыццё, ад пачатку маючы у сабе гэтыя 
якасцi.

Яш чэ адна казка, якая пераасэнсоуваецца у рамане, -  гэта казка пра 
воука i трох парасят, якiя, згодна з патpабаваннямi блiзнят, ператвараюцца 
у персанажау жаночага полу i асацыipуюцца з Зiнiяй («воук у авечай скуры») 
i трыма жанчынамi. Воук па чарзе разбурае дамю парасят, пакуль сам не 
трапляе у пастку. Дзяучаты змяняюць i канец казкi: у кацёл з кшнем мусiць 
трапщ ь не воук, а нехта з парасят, бо «they had been the stupid ones » [2, 
р. 294], воук жа выклшае у ix захапленне сваёй кемлiвасцю i актыунасцю. 
Такi ipанiчны перагляд як самой казкi, так i гiстоpыi пра Зiнiю дапауняе 
апiсанне малодш ага пакалення жанчын у рамане, якое адчувае сябе настолью 
упэунена, што ад пачатку не мае страху перад зш ш чэннем старога дзеля 
новага, «унутрыклетачнага канiбалiзму».

Таюм чынам, раман М. Этвуд «Нявеста-рабаунщ а» з ’яуляецца узорам 
фемiнiсцкай гульнi з жанpавымi кодамi чароунай казкi. У творы тсьм ен н щ а  
аддае галоуную ролю жанчыне, якая зваблiвае чужых мужоу i руйнуе ix 
жыццё. Таю жанр, як казка, у дадзеным выпадку зазнае ш эраг змен. Аутар 
пераасэнсоувае характэрныя для яго гендарныя стэрэатыпы: актыунай асобай 
i носьбггкай разбуральнай сiлы у творы робщ ца жанчына, мужчыны ж, 
як нявесты у казцы братоу Г рым, аказваюцца ахвярам^ пасiyна 
падпарадкоуваюцца лёсу i трапляюць у пасткi, расстауленыя для ix 
pабаyнiцай. Такi фемш юцю парафраз чароунай казкi з элементамi гатычнага 
рамана дазваляе прасачыць змены у жаночай свядомасцi, што пацягнула за 
сабой другая хваля ф е м т з м у , ix супяpэчлiвы характар i незаверш анасць 
працэсу, яю ставiць перад жанчынамi новыя выклiкi.

1 Паводле фемшютак, тых, што у рани1я гады руху хадз1л1 у камб1незонах, адзшы 
добры мужчына -  гэта мёртвы мужчына, а лепш увогуле шякага.

2 Бо яны был1 дурныя.
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The article is dedicated to the genre analysis of the novel “The Robber Bride” by the 
Canadian writer M. Atwood which is a paraphrase of the Grimm Brothers' fairy tale “The 
Bridegroom”. The devices, images and motifs borrowed from the fairy tale are defined, and the 
feminist character of their interpretation is analyzed. The structure of the novel is compared with 
the structure of the fairy tale and it is concluded that playing with fairy tale genre codes helps 
M. Atwood to reconsider the gender stereotypes common to this genre and to trace the changes 
in the female consciousness that the second wave of feminism brought.
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