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На основі аналізу тогочасних писемних джерел – нарративів та законодавчих актів епохи 

Тан аналізуються гендерні відносини у традиційній сім’ї  китайського чиновника. Висвітлюється 
особливості стосунків чоловіка та жінки крізь призму гендерних стереотипів на основі 
співставлення інформації з джерел правового та розповідного характерів. 
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На основе анализа письменных источников - нарративов и законодательных актов эпохи Тан 

анализируются гендерные отношения в традиционной семье китайского чиновника. Освещаются 
особенности взаимоотношений мужчины и женщины сквозь призму гендерных стереотипов на 
основании сопоставления информации из источников правового и повествовательного характеров. 
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Китайська середньовічна сім'я, як основний осередок тогочасного соціуму, була складовою 

частиною великої патріархальної родини/клану (цзунцзу) – групи споріднених сімей, що мали 
спільного предка по чоловічій лінії, певну господарську єдність і єдине прізвище. Чоловік міг мати 
лише одну головну дружину, інші ж були або другорядним подружжям (у тогочасних нарративах їх 
часто позначають по черговості їх входження в сім'ю: друга дружина, третя ...), або співмешканками. 
Ця родина зв'язувалася в форму спорідненості узами ритуального характеру (культ спільного предка), 
економічного (фінансова допомога, що надалася члену клану у разі потреби, пошук спадкоємців 
покійних у разі відсутності у них дітей) та юридичного (заборона укладати шлюб з людиною, яка 
носила те ж саме сімейне ім'я, страта рідні злочинця в особливо важких випадках). Належність до 
сім'ї і до клану визначалася постаттю батька. Дружина покидала своє родове гніздо і ставала членом 
сім'ї свого чоловіка. Таким чином, тепер предкам свого чоловіка вона віддавала шанування, навіть 
якщо вона зберігала свій власний патронім протягом усього життя.  

Традиційно, у вітчизняній чи зарубіжній історіографіях склалися ряд гендерних стереотипів у 
поглядах дослідників на проблему відносин чоловіка та жінки (жінок) і їх ролі у китайському соціумі 
того часу. На основі джерел правового характеру дослідники приходили до висновків про повністю 
безправне становище жінки у китайській родині епохи Тан. Проте, детальне вивчення творів 
розповідного характеру та тогочасної літератури дають підстави для висновків, котрі спростовують 
ряд попередніх тверджень дослідників. Метою пропонованого дослідження є встановити 
відповідність між даними уміщеними у джерелах правового характеру (котрі законодавчо регулюють 
становище жінки) та джерелами розповідного характеру, котрі подають більш розгорнуту картину 
гендерних відносин у тогочасній сім’ї. Об'єктом дослідження є правове становище жінки в 
чиновницькій сім'ї та суспільстві в епохи Тан. Предметом дослідження служить сукупність статей 
танського і пізнішого сунського кодексів, положень низки імператорських едиктів епохи Тан, в яких 
розкривається статус жінки і регламентуються її основні права: право на укладення шлюбу, право на 
розлучення і на вступ до повторний шлюб, право спадкування майна, право на зменшення покарання, 
право отримання можновладного титулу і т.д.  

Традиційно, дослідники цієї проблематики зводили правовий статус китайської жінки в сім’ї 
до такого, який з одного боку, визначався системою сімейно-шлюбних відносин, що в свою чергу 
ґрунтувалася на авторитарній владі глави сім'ї і домінуванні представників старшого покоління, з 
іншого боку - морально-етичними нормами і законодавством [2, с.10-15]. В силу певних причин 
питання про становище жінки в історії Китаю, зокрема в середньовічний період, довгий час 
залишалося на периферії історичної науки [8, 9, 10, 11]. По-перше, істотною перешкодою у вивченні 
даної теми є труднощі адекватного розуміння реалій того часу за наявними джерелами. По-друге, 
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серйозною перешкодою було і залишається панування стійкого стереотипу, що характеризує 
становище жінки в середньовічному Китаї, а саме її повне безправ'я, нескінченні страждання в 
результаті пригнічення з боку чоловіків, її покірну смиренність, і, нарешті, відсутність належної 
уваги до неї з боку суспільства [1, с.5]. По-третє, дослідники недооцінювали (а деякі продовжують 
недооцінювати) значимість таких гендерних ролей жінки в культурній традиції Китаю, як дружина, 
господиня і мати, а разом з тим не беруться до уваги й різні соціальні ролі які виконувала жінка в той 
час. 

Гендерна структура тогочасної китайської сім’ї виглядала наступним чином: 
а) Головна дружина (тай-тай) користувалася важливими прерогативами: єдина справжня 

господиня будинку, вона була законною матір'ю і визнавалася в такій якості усіма дітьми родини. 
Розлучення були можливі, але разом з тим суворо регламентувалися. Вони здійснювалися за 
правилами судового порядку (засудження одного з подружжя давало іншому можливість 
розлучитися) або у разі явної зради з боку жінки. Втім, розлучення були не настільки часті, оскільки 
шлюб, крім усього іншого, розумівся і як альянс між сім'ями, руйнування якого – справа делікатна. 
Розрив шлюбних уз в ряді випадків призводив до відшкодування збитків, наприклад, повернення 
приданого. 

б) Другорядні дружини, що знаходилися під владою головної дружини, входили в сім'ю через 
укладання шлюбу. Їх діти, згідно ритуальних правил, вважалися дітьми господаря будинку і головної 
дружини. Сім'я, що знаходилася на більш низькому соціальному рівні, ніж клан передбачуваного 
майбутнього чоловіка, вважало за честь, якщо одна з її дочок буде прийнята в це сімейство на правах 
другорядної дружини. 

в) співмешканки, які не мали майже ніяких юридичних прав. Їх соціальний і гендерний статус 
наближався до прислуги, вони могли бути прогнані або перепродані. Їх діти, могли бути визнані й 
офіційно прийняті в сім'ю подружжям господарів або ж могли залишитися на становищі прислуги в 
будинку. 

Традиційна модель сімейно-шлюбних відносин (за тогочасними законодавчими джерелами) 
спричиняла нерівність чоловіків і жінок, але його ступінь за всіма параметрами був іншим, ніж 
зазвичай представляється деякими сучасними дослідниками. Найвищим правовим статусом серед 
жінок в сім'ї володіла мати. Високий правовий і громадський статус матері з часу епохи Тан і пізніше 
в епоху Сун визначали укази про подовження терміну жалоби по матері, вплив деяких буддійських 
уявлень, зміни політичної культури, які вплинули на появу нових обов'язків матері – безпосередня 
участь у підготовці синів до державних іспитів, тощо. Проаналізувавши ряд нарративів цієї епохи, 
втор прийшов до висновку, що у розглянутий період жінки нарівні з чоловіками володіли і 
користувалися правом на розлучення і правом на укладення повторного шлюбу, на противагу 
існуючим уявленням про законодавчі заборони і про існування жорсткого громадського осуду. 
Проведений у роботі аналіз свідчить, що жінки володіли п'ятьма формами спадкування сімейної 
власності. Вони могли успадковувати майно, як у рідному домі, так і в будинку чоловіка при поділі 
сімейної власності [5, 6, 7]. Даний висновок спростовує думку про те, що майнові права жінок 
обмежувалися лише отриманням приданого на момент заміжжя. 

Таким чином, клан, як співтовариство людей, які є вихідцями з одного місця і носять однакові 
сімейні імена, наприкінці XX ст., після кількох десятиліть перерви, знову взяв на себе ту ж роль (яка 
виявляється, наприклад, за допомогою інвестування капіталу із закордону в родове місце проживання 
клану), яку він вже грав в житті Китаю в епоху Тан (618-907 рр.). Складовою частиною клану була 
традиційна патріархальна сім’я, з доволі складними гендерними ролями, а їх вивчення дає ключ до 
розуміння тогочасного китайського соціуму. Главою родини як правило був найстаріший чоловік у 
сім’ї (у селянських родинах під одним дахом, як правило, проживало чотири покоління рідних), а 
його сини знаходилися у прямій залежності від нього [3, 4]. На основі детального вивчення 
тогочасних нарративів, очевидно, що становище жінки в соціумі середньовічного Китаю і її правовий 
статус неможливо описати виходячи з такого, здавалося б, універсального, але вкрай стереотипного 
поняття нань цзунь нюй бей – „повага до чоловіка і презирство до жінки”. Поняття нань цзунь нюй 
бей, дійсно, було нормою традиційної китайської культури, але разом з тим гендерне 
підпорядкування жінки та її дітей главі родини, мало різні рівні і регламентувалося тогочасним 
законодавством та логікою конфуціанських канонів. 
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