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РЕДАКЦИСКИ ВОВЕД* 
 
 
 
Бинг Син  (1900 – 1999)  се издвојува  како исклучителна, 

неповторлива  и  важна  фигура  меѓу  многуте  кинески  жени 
писателки од дваесеттиот век. Со нејзиното рано вклучување 
во  движењето  Четврти  мај,  кое  започна  во  1919  година,  се 
вброи во генерацијата писатели кои ја оспорија традицијата и 
се  залагаа  за  преиспитување  на  кинеската  култура.  Како  и 
многумина автори поддржувачи на Четврти мај, Бинг Син  ја 
презеде задачата на читателот „да му ги прикаже проблемите 
во општеството“ преку своите книжевни дела. Нејзините така
наречени „приказни за некои прашања“  (wenti  xiaoshuo), кои 
се однесуваат на социјалната неправда, семејните конфликти и 
феминизмот, предизвикаа значајна расправа меѓу критичарите 
од  нејзиното  време.  Својот  оригинален  стил,  наречен  „Бинг 
Син стил“ (Bing Xin ti), го комбинира поетичниот израз кој е 
истакнат во класичната кинеска лирика,  со наративен реали
зам, во луцидна и провокативна синтеза. 

Освртот на Ху Ших за делата на Бинг Син е цитиран од 
Шарлот  Боинтон:  „Повеќето  писатели  во Баихуа  бараа  стил 
погоден за новата форма, а многумина од нив беа груби; некои 
беа  вулгарни.  Тој  увиде  дека  госпоѓица  Ледено  Срце  (Bing 
Xin) е добро втемелена меѓу големите кинески поети. Таа во 
новата  средина  внесе нежност и префинетост,  кои нејзиното 
пишување го направија свежо и директно“ (цитирано во Бинг 
Син 1989: 93). Од друга страна, заради застапеноста на лико
вите протагонисти во многу нејзини раскази, понекогаш беше 
критикувана  за  поддршка  на  „песимистички“,  па  дури  и 
„самозадоволен“  поглед  на  светот.  Оваа  заедничка  оценка 
                                                           

* Воведен текст на англиското издание на книгата на издавачот ФЛТРП, 
Пекинг, подготвен од преведувачот Чен Мао. Вистинското име на автор
ката Бинг Син е Сие Ванјинг. 
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треба да се прифати, имајќи ги предвид историските определ
би на писателката. 

Како  што  сугерираат  некои  критичари,  елементот  на 
„лирика“  во  модерната  кинеска  литература  води  потекло  во 
класичната поезија. Овој квалитет придонесе на значаен начин 
за современата епоха во кинеското творештво. А сепак, совре
мената  кинеска  книжевност  е  секогаш повеќе  од изразување 
на личните чувства на авторот и на неговата чувствителност. 
Творештвото  на  Бинг  Син  го  следи  доминантниот  етос  на 
литературата  за Четврти мај  кога  го  истакнува  интересот  на 
прогресивниот  писател  да  влијае,  а  во  некои  случаи  и  да  ги 
истакне ставовите на читателот, наместо изразување на лични
те ставови. Нејзините феминистички заложби, кои треба да се 
претстават пред читателот од Западот како единствена карак
теристика токму на оваа писателка, како и нејзините политич
ки заложби за кинескиот национализам, особено во периодот 
кој претходел на Војната на отпорот против Јапонија, своевре
мено беа  клучни  за прифаќање на нејзините  дела и  оставија 
неизбришлив  печат  за  формата  и  содржината  на  нејзината 
фикција. 

Првата  приказна  во  „За  жените“  првично  се  појави  во 
Викли ривју (Weekly Review), том 8, во Чонгќинг, на 5 јануари 
1941 година. Од тој момент па до крајот на годината, Бинг Син 
објави  уште  осум  дела  во  овој  весник.  Подоцна,  Бинг  Син 
напиша седум дополнителни приказни, и целата колекција од 
шеснаесет раскази беше објавена од издавачката куќа Тианди, 
во септември 1943 година. Второто издание го објавени кни
жарницата Каиминг, во февруари 1945 година. Во август 1980 
година, третото издание беше објавено од страна на Народно 
издаваштво Нингсиа (Ningxia People’s Press). Четвртото изда
ние беше објавено во декември 1992 година, од Каиминг прес, 
во  Пекинг.  Издавачката  куќа  Народна  литература  (People’s 
Literature  Publishing  House)  во  1993  година  објави  нова 
колекција,  „За  жените  и  мажите“,  во  којашто  беа  вклучени 
сите  шеснаесет  раскази,  како  и  неколку  нови.  Уредничката 
историја на „За жените“ укажува на постојаната популарност 
на ова дело што се развивало. 
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Денес  постојат  три  силни  причини  за  враќање  на  тво
рештвото на Бинг Син, особено на нејзината извонредна збир
ка „За жените“. Прво, Бинг Син е талентирана писателка чија 
употреба  на  наративниот  глас  претставува  суптилен  преди
звик за конвенциите на родовата конструкција, кои се важни 
за  најголемиот  дел  од  традиционалната  и  за  голем  дел  од 
современата  литература.  Како  жена  писателката,  Бинг  Син 
придонесува за модернистичката традиција со својот преци
зен  и  ироничен  стил,  што  й  овозможува  да  ја  предизвика 
машката  авторитарност. Второ,  Бинг Син му  овозможува  на 
современиот  читател,  но  особено  на  жената  читател,  да  ја 
предвиди пошироката политичка борба што се крие зад хори
зонтот на родовите спорови. Оттука, без да престане да биде 
феминистка, Бинг Син нуди поглед на кинеската современост 
што  ја  рефлектира  социјалната  и  политичката  реалност  на 
Кина во дваесеттиот век. Конечно, Бинг Син е кинеска писа
телка која нуди свое толкување на феминизмот што не е ниту 
јасен израз на нејзиниот модернистички стил ниту, пак, може 
да  се  сведе на нејзините историски  заложби. Да  ја испитаме 
одделно секоја од овие причини за денес подетално да ја чита
ме Бинг Син. 
 

 
I 

 
„За  жените“  покажува  дека  феминизмот  на  Бинг  Син 

може  да  се  разгледува  во  однос  на  нејзината  употреба  на 
нарацијата  како  ироничен  трик.  Софистицираниот  машки 
наратор кој  го прикрива полот на авторот функционира суп
тилно за да го поткопа машкиот авторитет и неговата појава 
на  апсолутно  господарење. Во предговорот на  второто изда
ние,  напишан  во  1945  година,  Бинг  Син  го  изразува  своето 
мислење дека поверојатно „господата“ ќе  ја читаат нејзината 
книга отколку жените. Во исто време, таа исто така остана на 
тоа  дека  „инспирацијата“  за  оваа  колекција  потекнувала  од 
нејзините пријателки, кои понекогаш дури й давале сугестии 
за самите ликови (1980: iv). Можеби Бинг Син имала намера 
да допре до машките читатели, опишувајќи разни жени, и се 
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