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мІФАЛАГЕмА ЖАНЧЫНЫ  
яК ШмАТУзРОЎНЕВАя СІСТЭмА 

ЎяЎЛЕННяЎ АБ ЖАНОЧЫм
Сучасная навука імкнецца падкрэсліць прынцыповую адроз-

насць і разнастайнасць феноменаў быцця, прызнаючы за кожным 
сваю адметнасць і важнасць. Таму любая катэгорыя, якая абсалю-
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тызуе паняцце, прызнаецца адноснай. Ужо мінулі тыя часы, калі 
пад словам «чалавек» разумеўся толькі «мужчына», «жанчына» 
ўвайшла ў яго поле значэнняў як адрозны і роўны складнік. Але 
і катэгорыі «жанчына» неправамерна надаваць універсальны ха-
рактар, нават у межах адной культуры. 

І ўсё ж кожная культура мае свае ўяўленні аб жаночым – 
гендэрныя стэрэатыпы і ідэалы. У навуцы існуюць два супраць-
леглыя падыходы да асэнсавання іх прыроды. З пункту глед-
жання эсэнцыялізму, яны адлюстроўваюць спрадвечную жано-
чую сутнасць, «эсэнцыю» жаноцкасці. Паводле ж сацыяльнага 
канструктывізму, наадварот, гендэр – гэта толькі сацыяльны кан-
структ, ні біялагічна, ні псіхічна не абумоўлены. На нашу думку, 
абодва падыходы маюць падставы для існавання, калі дапусціць, 
што культура актуалізуе (канструюе) жаданыя або прымальныя 
для яе жаночыя якасці з набору архетыпічна магчымых. Такі на-
бор якасцей змяшчае ў сабе міфалагема жанчыны – шырокі спектр 
вобразаў жанчыны, разгляд якіх дае пэўнае цэласнае ўяўленне аб 
жанчыне як аб з’яве быцця [1, с. 7]. Міфалагема жанчыны вызна-
чае і інтэрпрэтуе прыроднае і сацыяльнае прызначэнне жанчыны, 
яе ролю ў грамадстве, соцыякультурныя стэрэатыпы паводзін, 
а таксама сувязь жаночага пачатку з вышэйшымі касмічнымі 
працэсамі. Гэтае сцвярджэнне ў роўнай ступені датычыць як тра-
дыцыйнай, так і сучаснай культуры.

Ключом да дэшыфроўкі і аналізу міфалагемы з’яўляецца тэзіс 
аб тым, што кожны міфалагічны вобраз існуе не ў чыстым выгляд-
зе, а як шматузроўневае напластаванне ўяўленняў розных эпох. 
Асноўнымі крыніцамі вывучэння міфалогіі з’яўляюцца антыч-
ныя і сярэднявечныя літаратурныя запісы міфаў, археалагічныя 
знаходкі, этнаграфія і фальклор. Нягледзячы на тое, што гэтыя 
крыніцы адлюстроўваюць уяўленні сваёй эпохі, «глыбіня на-
роднай памяці» (паводле выразу Б. А. Рыбакова) сягае да вельмі 
старажытных часоў, магчыма, першых этапаў развіцця чалавечай 
культуры і першых спроб сімвалічнага апісання Сусвету.

Такім раннім этапам была матрыярхальная міфалогія. Пры 
гэтым неабавязкова яе стасаваць з матрыярхатам як грамадскім 
ладам панавання жанчын, гіпотэза аб якім у апошнія часы шы-
рока крытыкуецца. Прынцыповым тут з’яўляецца неабвержнае 
біялагічна абумоўленае панаванне жанчын як маці (у асобасным, 
а не грамадскім плане), якія для кожнага чалавека з’яўляюцца 
першым увасабленнем вялікасці і аховы, а значыць, – і першым 
аб’ектам сакральнага пачуцця. Як адзначыў С. Г. Фатыхаў, «ад 
найпрасцейшай міфалагемы “ма-ма”, якая заслугоўвае статуса 
першаверы, да паліфанічнага міфа і абагоўленага скульптурнага 
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вобраза – такой ёсць дыстанцыя рэлігійнасці, праробленая чала-
векам у матрыярхальна-матрыфенаменную эпоху» [2, с. 16].

Гісторыкі і археолагі сыходзяцца на тым, што канец матры-
ярхальнай культуры прыпадае на трэцяе тысячагоддзе да нашай 
эры – пачатак бронзавага веку. Такім чынам, гэтая «дыстанцыя 
рэлігійнасці» налічвае дзесяткі тысячагоддзяў чалавечай гісторыі 
(дагісторыі), з’яўляючыся агульначалавечым падмуркам да ўсіх 
наступных светапоглядных сістэм.

Цэнтральным жаночым вобразам першабытнага палеалітыч-
нага мастацтва, а значыць, і першабытнай міфалогіі, з’яўляецца 
скульптурная выява мажнай жанчыны з падкрэсленымі прыметамі 
полу. Такія тыпалагічна падобныя статуэткі знойдзены ў шыро-
кай паласе Еўразійскага кантынента, ад Атлантычнага акіяна да 
Сібіры. Даследчыкі прытрымліваюцца розных канцэпцый адносна 
іх інтэрпрэтацыі. Так, З. А. Абрамава разглядае жаночыя статуэткі 
як увасабленне кола ідэй, звязаных з сацыяльным становішчам 
жанчыны верхняга палеаліту: мяркуецца, што жанчына мела 
асаблівы статус як гаспадыня стаянкі і прадаўжальніца роду. Такое 
стаўленне да жанчыны сфарміравала ўяўленне аб асаблівай жано-
чай магічнай сіле і, урэшце, аб жаночым паляўнічым бостве – маці 
і гаспадыні звяроў. А. Голан, наадварот, мяркуе, што першаснай 
была вера ў звышнатуральную істоту, багіню звярынай і чалавечай 
плоднасці, а надзвычайная роля жанчын і жаночых статуэтак была 
прадыктаваная гэтай верай.

Для нас не так важна, выяўлялі статуэткі Вялікую палеалі-
тычную багіню, ці адцягненую ідэю плоднасці, ці партрэты рэ-
альных жанчын. Істотна тое, што яны выражаюць міфалагему, 
і міфалагема гэтая мае ўстойлівыя на працягу тысячагоддзяў 
рысы: вялікія грудзі, вялікі жывот, вялікія клубы і сцёгны – 
безумоўныя прыметы мацярынства. Ідэя жанчыны-маці, такім 
чынам, з’яўляецца цэнтральнай у светапоглядзе архаічнага чала-
века. У грамадскім жыцці гэта праяўлялася ў тым, што жанчына 
надзялялася ўладай (сацыяльнай і/або магічнай). «Маці ёсць ра-
зам з тым уладарка», – адзначыў У. Я. Проп [3, с. 62]. Акрамя таго, 
гэтая міфалагема відавочна канструюе і асабістае жыццё кожнай 
палеалітычнай жанчыны, стымулюючы або змушаючы яе на пера-
важнае выкананне сваіх рэпрадукцыйных функцый як сацыяльна 
адобраных.

Мацярынскі аспект міфалагемы жанчыны працягвае развівацца 
ў мезаліце, калі, па сцверджанні Б. А. Рыбакова, фарміруецца 
культ нябесных ражаніц-ласіх (аленіх), маці і дачкі. Яны, як і маг-
чымая палеалітычная багіня, з’яўляюцца ўладарынямі Сусвету і 
прамаці жывёл і людзей. Даследчык лічыць іх культ паўсюдным 
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для мезалітычна-неалітычнай эпохі. З развіццём земляробства 
параасэнсоўваюцца іх функцыі: нябесныя ласіхі становяцца 
падаўцамі дажджу, неабходнага для выспявання ўраджаю. Сут-
насць жа іх застаецца нязменнай: багіні-ражаніцы забяспечваюць 
плоднасць і дабрабыт.

Паралельна з тэмай аленіх у неалітычным роспісе прысут-
нічаюць выявы велізарных жаночых абліччаў і вылепленых груд-
зей. Верагодна, яны сведчаць пра асэнсаванне свету створаным і 
кіраваным Касмічнай Жанчынай, Вялікай Маці. Пра вярхоўную 
неалітычную багіню падрабязна піша А. Голан, лічачы яе багіняй 
неба. Узводзячы да яе практычна ўсіх багінь пазнейшых патрыяр-
хальных пантэонаў, даследчык рэканструюе яе як універсальную 
і шматгранную багіню: яна ўяўлялася як маці свету і вечная дзе-
ва, падаўца жыцця і ўвасабленне смерці, гаспадыня водаў, пра-
ля, ваярка, танцорка. «Вялікая багіня не была адзінай багіняй у 
неалітычнай рэлігійна-міфалагічнай сістэме. Але пэўна можна ка-
заць пераважна толькі пра яе, таму што амаль усе дадзеныя аб жа-
ночых боствах эпохі неаліту зліваюцца ў адзін агульны вобраз», – 
сцвярджае А. Голан. [4, с. 177].

Згодна з іншым, больш пашыраным у навуцы меркаваннем, 
жанчына і жаночае боства ўжо ў раннеземляробчы перыяд атаясам-
ляецца з зямлёй, а не з небам. Акрамя таго, невядома, якім чынам 
суадносіліся паміж сабою ўяўленні аб парных ражаніцах і адзінай 
Вялікай багіні. Як бы тое ні было насамрэч, прынцыпова важна, 
што ва ўсіх выпадках асноўная касмаганічная сіла належыць жа-
ночаму пачатку. Стварэнне і кіраванне Сусветам, як і нараджэнне 
дзяцей, старажытнаму чалавеку ўяўлялася містычнай таямніцай, 
падуладнай толькі жанчыне. Роля мужчыны ў прадаўжэнні роду 
была спачатку невядомая, а потым лічылася неістотнай.

Як і ў палеалітычным наскальным жывапісе, у неалітычным 
роспісе, а таксама ў пластыцы, жаночыя фігуры пераважаюць над 
мужчынскімі. Б. А. Рыбакоў з гэтай нагоды адзначае: «Калі сут-
насць светапогляду першабытнага земляроба выразіць найпрасцей-
шай формулай зерне + зямля + дождж = ураджаю, то ў пластыцы 
трыполля мы знойдзем адлюстраванне ўсіх звёнаў гэтай формулы, 
выражаных праз жаночую фігуру» [5, с. 115–116]. Іншымі словамі, 
жаночы вобраз эпохі позняга неаліту надзяляецца найважнейшымі 
сэнсамі, сімвалізуючы саму сутнасць тагачаснага светапогляду. 

Такім чынам, асаблівасцю каменнага веку з’яўляецца матры-
ярхальная накіраванасць міфалагічных уяўленняў, увасабленне 
ўсіх ідэй і культурных здабыткаў у жаночым бостве, абсалютная 
перавага міфалагемы жанчыны над іншымі вобразамі. Каменны 
век пакідае ў спадчыну наступным эпохам міфалагему жанчыны-
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маці і, за кошт гэтага, уладаркі. Акрамя таго, у зародкавым стане 
знаходзяцца і іншыя аспекты міфалагемы. Так, ужо ў палеаліце 
вырабляюць фігуркі і танклявых маладых дзяўчат, магчыма, 
паляўнічых. Аднак міфалагема жанчыны-дзеяча і вытворцы будзе 
актуалізавацца ў пазнейшыя часы і дасягне свайго росквіту ў су-
часнай культуры.

На мяжы бронзавага веку на тэрыторыі Еўропы рассяляюцца 
індаеўрапейскія плямёны, якія прыносяць з сабой патрыярхаль-
ны лад. Фарміруецца дзяржаўнасць і строгая сацыяльная іерархія. 
Раскапаныя гвалтоўныя пахаванні жанчын і маладых хлопцаў ра-
зам з памерлым мужчынам сведчаць аб светапоглядным пераваро-
це: сацыяльны статус становіцца большай каштоўнасцю за жыццё 
само па сабе. Гэтая адметная рыса патрыярхату выразна прасочва-
ецца ўжо на яго золку. 

У сувязі з сацыяльным развіццём і памяншэннем дзіцячай 
смяротнасці змяняюцца функцыі маці: цяпер яна не толькі вы-
ношвае і выкормлівае, але пераважна гадуе і выхоўвае дзяцей. 
Па словах Т. Р. Кісялёвай, менавіта такі вобраз маці прасочва-
ецца ва ўсёй наступнай гісторыі чалавецтва: «Яго культурныя 
інтэрпрэтацыі пачалі губляць спецыфіку містычнай “прамаці Све-
ту” ці “прадаўжальніцы роду” і стабілізаваліся ў функцыянальных 
і этычных характарыстыках пераважна на яе сацыяльнай ролі 
выхавальніка паўнавартаснага (сацыялізаванага) грамадзяніна» 
[6, с. 165].

Кардынальныя змены закранулі рэлігійна-міфалагічныя 
ўяўленні. Жаночыя боствы імкліва сыходзяць на другі план, састу-
паючы месца новым патрыярхальным багам на чале з Нябесным 
бацькам. Вялікая багіня распадаецца на шматлікія персанажы, якія 
адлюстроўваюць пэўныя фрагменты яе колішняга цэльнага вобра-
за. Некаторыя з іх атрымліваюць статус Вялікай маці (Кібела, Ге-
ката, Рэя), што сведчыць, аднак, не пра іх рэальна высокае месца ў 
пантэоне, а пра спробу дапасаваць старадаўнія ўяўленні да новай 
рэлігійнай сістэмы. Яны і сапраўды апынуліся нібы па-за пантэо-
нам, увасабляючы сілы, з аднаго боку, больш магутныя за актуаль-
ных багоў (як іх маці), а з іншага боку, выцесненыя на перыферыю 
антычнай рэлігіі. Больш за тое, такія цёмныя і ўсёўладныя жано-
чыя вобразы як быццам сімвалізуюць альтэрнатыўны агульнаму 
руху шлях, рэабілітуючы жаночы пачатак у яго сакральнасці. Пац-
вярджэннем гэтаму з’яўляюцца эзатэрычныя плыні ўсіх развітых 
рэлігій новай эры (суфізм у ісламе, тантрызм у індуізме і г. д.). 

Багіні патрыярхальных рэлігій, як і багі, з’яўляюцца апякункамі 
пэўных сфер жыцця і ўвасабленнем розных сацыяльных ролей. 
На папячэнне жаночым боствам аддадзены зямная плоднасць (як 



245

адлюстраванне новага касмалагічнага парадку «бог-неба і багіня-
зямля») і дзікая прырода (як успамін аб архаічнай Багіні). Сацы-
яльныя ролі вызначаюцца пераважна адносна мужчын-багоў: яны 
іх маці, жонкі, дочкі, сёстры. Так, багінямі «пераважна жонкамі» 
з’яўляюцца Гера, Парваці, Фрыг; выразная багіня «пераважна 
маці» – Дэметра; Персефона, Герд – «залежныя нявесты» і г. д. 

Пасіўнасць і рахманасць культывуюцца ў жанчынах ад па-
чатку патрыярхату і да ХХ стагоддзя. Цэнтральным жаночым во-
бразам хрысціянскай культуры становіцца Дзева Марыя – узор 
пакорлівасці і адданасці. Такія рысы, як канфармізм, безадказ-
насць, слабасць, эмацыйнасць, ірацыянальнасць, ахвярнасць, ста-
новяцца гендэрным стэрэатыпам. Такім ёсць верхні слой патрыяр-
хальнай міфалагемы жанчыны.

Аднак, у кожнай міфалагічнай сістэме існуе клас так званых 
«незалежных багінь» (Афіна, Артэміда, Калі, Морыган, Ева). Іх 
статус, як правіла, не вызначаецца адносна мужчын. За «пару-
шэнне» дамінуючых сацыяльных установак яны або аддаляюцца 
(як Артэміда), або асуджаюцца (як Ева), або з’яўляюцца выклю-
чэннем (як Афіна). Для іх у рознай ступені характэрныя такія 
«мужчынскія» рысы, як агрэсіўнасць, рацыянальнасць, рашучасць, 
ініцыятыўнасць, уладнасць. «Незалежныя» багіні з’яўляюцца 
прыкладам самадастатковых жанчын, што сімвалізуе рэліктавыя 
і патэнцыйныя, але не актуалізаваныя ў патрыярхальны час грані 
міфалагемы жанчыны. 

Такім чынам, жаночы вобраз у патрыярхальных міфалогіях 
канкрэтызуецца, надзяляецца акрэсленымі, вельмі чалавечымі 
рысамі. Такая канкрэтызацыя, у адрозненне ад сінкрэтычнага во-
браза Вялікай Багіні, сведчыць аб асэнсаванні жанчын «проста», 
без аднясення на іх рахунак вышэйшых касмічных сіл. Міфалагема 
жанчыны становіцца падкрэслена разнастайнай, пры гэтым у 
сацыяльным жыцці, наадварот, ухваляюцца толькі асобныя яе 
варыяцыі (цнатлівая нявеста, верная жонка, безуладная маці).

Трэцюю прынцыповую трансфармацыю міфалагема жанчыны 
перажывае ў ХХ стагоддзі разам з феміністычным рухам. Разгляд 
сучаснага перанараджэння міфалагемы – гэта асобная тэма. Па-
куль што мы можам адзначыць толькі тое, што сучасная культура, 
з’яўляючыся надзвычай плюралістычнай, актуалізуе і санкцыянуе 
ўсе вядомыя дагэтуль варыяцыі міфалагемы жанчыны. На фоне 
моцных яшчэ гендэрных стэрэатыпаў назіраецца тэндэнцыя да 
прыняцця розных жаночых архетыпаў як розных псіхалагічных 
мадэлей і жыццёвых сцэнарыяў. З іншага боку, важнай становіцца 
цэласнасць і шматграннасць асобы, што апелюе да архаічнага во-
браза Вялікай багіні. 
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Сучасная міфалагема жанчыны, такім чынам, з’яўляецца 
шмат узроўневай структурай. Верхні яе слой прадстаўлены 
актуаль нымі жаночымі вобразамі (найбольш паказальнымі з 
якіх з’яўляюцца вобразы жанчыны-прадпрымальніцы, творцы 
свайго жыцця). У роўнай ступені актуальным застаецца вобраз 
жанчыны-жонкі і хатняй гаспадыні, які цягне свае карані да па-
трыярхальнай эпохі. Урэшце, вечны вобраз жанчыны-маці, які на-
раджаецца разам з чалавечай культурай, і звязаны з ім вобраз маці-
зямлі пераасэнсоўваюцца ў сучаснай культуры пад уплывам ідэй 
экафемінізму. Верагодна, менавіта ён у недалёкай будучыні будзе 
з’яўляцца дамінантай светапоглядных уяўленняў аб жанчыне.
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