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діяння жіночого в мові» [19, с. 34]. Самоідентифі-
кування жінки у площині художнього твору стало 
можливим у модерній українській літературі, яку, 
беззаперечно, можна розцінювати як опір народ-
ницько-реалістичній традиції. Тексти канонічних 
Лесі Українки й Ольги Кобилянської та маргінал-
ки галичанки Уляни Кравченко ілюструють, на 
наш погляд, як самі письменниці у своєму тексті 
намагалися подолати непокірність мови, приру-
чити її, сформувати її своїми ж руками і навіть 
промовляти руками. Співвідношення вербально-
го (словесного) і невербального (тілесного) само-

репрезентування жінки-авторки та її 
комунікування зі світом ми спробуємо 
проаналізувати в цій статті. 

У ранніх щоденниках О. Кобилян-
ської найгостріше постає проблема 
предметності чи сюжетності писаного, 
яке важко надається опису майбутній 
письменниці (питання «Що і як мені 
писати?» у різних варіаціях трапляєть-
ся понад 20 разів). Змінюється протя-
гом усього ведення записів й емотивна 
тональність (зворушення, хвилювання, 
втома, страх, обурення, полегшення від 
письма), хоча мінорно-меланхолійний 
тон переважає: «Яке сумне-сумне те, 

що я пишу» [4, с. 29]. Важливим елементом тексту 
молодої щоденникарки є проблема браку письма – 
його цілковитої відсутності, або «бракованості» – 
неревалентності її внутрішньому станові, адже часто 
«жінки у пастці економії значень, що служать для 
само-любування суб’єкта (чоловіка)» [19, с. 122]. 
Бажання писати тісно переплітається з фобією від-
чуття абсолютної нездатності щось створювати: ав-
торка то пише дуже рідко, то не знає, про що писати, 
а то й зовсім відчуває відразу до того, що описує: 
«Я вже дуже давно нічого не записувала, бо що мала 
писати? Все таке банальне й нудне, що аж гидко» 

Жіноче письмо як історико-літератур-
но-культурний феномен має генезу, що 

числить більш як 2600 років. Принаймні у мелосі 
однієї з найперших грецьких поеток Сапфо «гово-
рить тілом сама потреба Природи со-творити  для 
Неї нове повнотіле життя, – потреба, диктована 
тілові ззовні-через-середину першопоштовхом» [1, 
с. 170]. Жінка, яка намагається за-володіти Сло-
вом, подолати стереотипність універсально-чоло-
вічого Простору, реконструювати фало-лого-цен-
тричну систему світорозуміння, претендує на нову, 
сакральну функціональність – бути Твор-чинею.

Полемічні міркування щодо (пов-
но-/само-)цінності жіночої творчості 
охопили чи не всі галузі гуманітари-
стики. Багато питань теоретичного 
діапазону так і залишилися не розв’я-
зані, хоча над ними працювало чимало 
дослідників: дефініції та визначення 
особливостей жіночого письма (Г. Сік-
су, М. Ганьон, Л. Іріґарай, Ю. Крістева, 
А. Леклерк), жіночої нарації (М. Брюєр, 
М. Гірш, М. Кейв, Р. Лакофф, С. Лан-
сер, Н. Міллер, А. Нюнінґ, Р. Б. дю 
Плессі, Е. Шовалтер), жіночого стилю 
(Б. Дедьє, М. Зупанчич, М. Ніколчи-
на) та ін. 

Жінка завжди пише тілом. На позначення так-
тики думання тілом представниця французько-
го есенціалізму Л. Іріґарай створила низку мета-
форичних концепцій, використовуючи поняття 
«міметизм». Воно не означає примітивного «на-
слідування», радше пояснює тандем тіла і духу 
(думки/мови), які для жінки не-роздільно виро-
бляють смислові структури – «грати мімезис <…> 
для жінки – це пробувати віднаходити місце сво-
єї експлуатації через дискурс, без залишення там 
<…> це “з’явлення” через ефект повторення, те, що 
має залишатися схованим, перехованим, можливе 
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риський лист, навіть не дружній. Але нащо мені се? 
Навіщо мені ся гімнастика розуму, коли душа моя 
стогне і рветься від жалю?» [15, с. 145]. Зістав-
лення раціональної подієвості (сюжету) та емоцій-
ної надмірної чуттєвості (метасюжету) – дилема 
настроєвості чи, саме у цьому тексті, – настроє-
ності сердечних струн жінки: «Вона сіла при сто-
лі, взяла перо й папір і налагодилась писати. Довго 
сиділа вона, то здіймаючи перо, то спускаючи його 

немов до писання, але папір лежав бі-
лий і ні слова на ньому не було» [15, 
с. 145]. Картина здіймання/спускання 
пера Насті аналогічно прирівнюється 
до високих/низьких нот, голосних/ти-
хих звуків, мажорних/мінорних тонів, 
тобто двоєдиності. Безмов’я героїні 
видозмінюється у голосне звучання 
струн-хвиль її самоти, якими вона за-
хлинається: «Бушувала буря, крізь яку 
іноді звучала перша мелодія спомину, 
але вона була сумна і переривчаста і 
скоро поринула цілком у хвилях гордого 
розпачу. Все потонуло в них – світлі 
мрії, жалісні плачі, сміливі пориви і 
трепетні сльози. Хвилі гуділи все дуж-

че, все неспокійніше і тривожніше, оглушуючи самих 
себе <…> Раптом пролунав гучний стогін, як крик 
серця, і на низькій ноті обірвався» [15, с. 153]. В од-
ному з листів Лариса Косач визнає: «Мені часом 
здається, що з мене вийшов би далеко кращий му-
зика, ніж поет, та тільки біда, що “натура утяла 
мені кепський жарт”» [16, с. 65].

Саме у ракурсі словесного безсилля самотність 
героїнь подвоюється білизною аркуша і виникає 
потреба апелювання до «сфери позавербальних 
почуттів» [14, с. 76] – музики, яка стає панівною 
і в «Хризантемах» Уляни Кравченко. Романтич-
на Марта зізнається: «…коли говорю з людьми про 
буденні справи, мені здається, що не я говорю. Го-
ворю тонами, говорити словами про звичайні речі 
не можу, не хочу» [10, с. 176]. Музичне тло наявне 
і в багатьох текстах О. Кобилянської, де нюансо-
вість музичних експресій стає каталізатором обра-
зів-фантазмів, які «психіка породжує, щоб вийти за 
грані себе самої: ex-tasis» [18, с. 111]. Меланхолійну 
Софію Дорошенко «музика позбавила життя. Од-
ною-однісінькою струною вбила» [6, с. 400] («Valse 
mélancholique»), екзотична Аглая-Феліцітас нарко-
тично відчуває, що «мелодія пісні – неначе солодке 
трійло, яким вона сама себе затроює, а більше ніко-
го» [7, с. 128] («За ситуаціями»). Безіменна героїня 
з «Impromtu phantasie» не грає сама, але переживає 
підсвідомий потяг до музики-чоловіка, стройника 
фортепіано – «кожний його удар по клавішах і кож-

(29.12.1884) [4, с. 77]. Щоденник О. Кобилянської 
не лише визначає тематичний егоцентризм її май-
бутніх текстів, а й ілюструє шукання риторики, 
наративності, поетики, художніх засобів, тобто всю 
до-письменницьку латентну стадію її письма, коли 
«самовираження в іншій формі неможливе або про-
блематичне» [8, с. 64]. 

Текучість слів, їхня «флюїдність», за Л. Іріґарай 
[19, с. 111], найчастіше змішуються зі сльозами 
жінки, яка переживає-пише у певний 
момент: «Я пишу це, і на душі в мене так 
тяжко, так сумно, до очей підступа-
ють сльози, бозна й чого…» (15.09.1984) 
[4, с. 56] чи «Я не можу далі писати, бо 
нічого не бачу крізь сльози» (4.11.1983) 
[4, с. 18] (у «Царівні» Наталка відчу-
ває, як захлинається чимось, пливе, по-
топає у чомусь). Часто порив натхнен-
ня все-охопний і всюди-сущий, схожий 
на божевілля: «О Боже, небо сміється, 
пташки співають, дерева тихо шеле-
стять, а я стою між ними з нотатни-
ком у руках і пишу, мов несповна розу-
му» (7.06.1885) [4, с. 98] (про подібне 
«стихійне», напівбожевільне письмо 
зізнається в листах Лариса Косач – «юрба образів 
не дає мені спати по ночах, мучить, як нова неду-
га, – отоді вже приходить демон, лютіший над всі 
недуги, і наказує мені писати…» [17, с. 394]. 

О. Кобилянська переймається тим, що недо-
статньо володіє українською: «Мені так трудно 
висловитися по-руськи, здає мені ся, що ніколи не 
буду уміти» (29.09.1884) [4, с. 64]. Подібне застере-
ження переслідує і Юлію Шнайдер (Уляну Крав-
ченко), яка бачить себе чужинкою в мові, оскільки 
має, як і О. Кобилянська, у собі «кавалок німки» 
[9, с. 104] і є теж білінгвальною особистістю [13, 
с. 115]. В автобіографічній повісті «Хризантеми» її 
alter ego Марта пояснює письмо через родову на-
лежність: «Бабуся з роду Гофман – і я тоді думала 
підписуватися на своїх майбутніх творах “Марта 
Гофман”» [10, с. 133]. Однак основна драма Шнай-
дер полягає у безсиллі її слів, їхній несказанно-
сті – «з усього… творю повість. Писати трудніше, 
власне, через те, що не знаходжу відповідних слів. 
Мова не має слів, потрібних для відтворення нюан-
сів» [10, с. 40]. Звинуваченням мови займається і 
Настя Гриценко, героїня нарису «Голосні струни» 
Лесі Українки, яка, проявляючи лінгвальну безпо-
радність, не знаходить у собі слів звернутися до 
коханого Богдана: «Ні, не можу я писати до нього. 
Що можу я йому написати? Бездушний лист про 
різні питання, про міські новини, лист, заправлений 
дотепними фразами, безжурним юмором, – това-
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на крок» [11, с. 65–66]. Саме з музикою пов’язана 
ключова жіноча фігура модерну – Меланхолійна, 
або, за Т. Гундоровою, «кастрована жінка» [2, с. 
138], яка прагне в музиці взяти реванш над уяв-
ним. Народження її відбулося серед божевільних 
силуетів «Міста смутку» Лесі Українки – «у неї 
лице подібне до візантійської ікони, очі дивляться 
поважно і суворо в одну точку, вона грає “Grande 
Polonaise” (“Великий полонез” – франц.)» [15, с. 

137]. Саме у той час, за О. Забужко, 
«під звуки Шопена, й увійшла в укра-
їнську культуру femina melancholica, і 
знадобилося ще ціле століття, щоб ця 
культура її розгледіла…» [3, с. 75].

Так мова думки (пошук у свідо-
мості потрібних лексем, опанування 
мови в ситуації білінгвізму) в текстах 
трьох українських модерністок по-
ступається місцем мові тіла, зокрема 
рук, які стають соматичним засобом 
саморепрезентації свого «я», своїх по-
чуттів та емоцій, способом міметич-
ного само-віднайдення. Музика, яка 
приручає мову, підкорює, робить її 

маргінальною на території жіночого дискурсу, пе-
ретворює текст із візуально-вербального на ауді-
ообразний, формуючи узагальнений образ femina 
melomanica.  

ний живіший рух його електризували її і виводили з 
рівноваги» [5, с. 461]. У його грі вона пізнає інак-
шу-себе, чийсь і/або свій «здавлений, пристрасний 
сміх, так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасли-
вий» [там само]. Сексуальне нестрим не бажання, 
невротичне шаленство викликає у дівчини музика, 
адже, як узагальнює С. Павличко, «її рух, ритм, 
співзвучність з вібрацією збудженого тіла <…> 
служить стимулом або замінником фізичного ко-
хання» [12, с. 80]. 

Музика формує форте/піанну коло-
ристику (чорно-білі клавіші), мажор-
ний/мінорний пафос тексту, викликає 
незавершеність фраз, циклічність бут-
тя-у-нотному-стані, наснажує емо-
тивність слухача та ейфорію виконав-
ця, оскільки, як зауважує Марта, «не 
кожна людина інтерпретує музику 
однаково. Її треба мати в душі, треба 
співтворчости» [10, с. 164] («Хризан-
теми»). За Ф. Ніцше, музика «симво-
лічно покликається на прадавню су-
перечність (Urwiderspruch) та прадав-
ній біль (Urschmerz) у серці первісної 
людини і тим символізує сферу, яка є над усіма 
явищами і передує їм <…> До найглибшого сен-
су музики водночас, при всій ліричній красномов-
ності (Beredsamkeit), ми не можемо наблизитися ні 
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