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Музика в жіночому тексті творить додатковий простір знаків і значень, 

уможливлює жіноче презентування з допомогою чоловічої, але привласненої 

жінкою у свій текст,  аудіообразності. У жіночому тексті музика не лише 

виконує функцію додаткового коментатора, а й формує окремий над-

вербальний дискурс самовираження (О.Кобилянська:  музика – тонкий 

елемент натяку на недомовлене в тексті, Е. Єлінек: музика сама сплітає собі 

канву тексту, опановує жіноче тло тексту).      

 Ключові слова: музика, жіноче письмо, чоловічий звукографізм, 

модернізм, постмодернізм, Ельфріде Єлінек, Ольга Кобилянська. 

Roksolana Zharkova. Only her music (?!): masculine soundgraphism in 

the women's writing by Elfride Jelinek and Olga Kobylianska 

Music in the women's writing creates an additional space of signs and 

meanings, makes it possible for women to present with the help of a masculine, 

but assigned to a woman in their text, audio-imagery.  In the women's text, music 

not only performs the function of an additional commentator, but also forms a 



separate supra-verbal discourse of self-expression (O. Kobylyanska: music is a 

subtle element of a hint of underscored in the text, E. Yelinek: music itself splits 

itself into a canvas of text, captures the female background of the text).   

 Key words: music, women's writing , masculine soundgraphism, modernism, 

postmodernism, Elfride Jelinek, Olga Kobylianska. 

Музика як мистецьке самовираження позначена глибинними процесами 

рухомості і рухливості, які визначаються зверненням до понад-просторових і 

поза-часових граней буття. Це мистецтво зі своєю філософією, що скерована в 

ідеалістичне виокремлення над-вербальних каналів зв’язку з над-чуттєвим, 

важлива саме «ця незвичність хвилювання, яке надається музикою, та її 

максимально інтимне переживання, яке в інших мистецтвах закривається 

нерухомими формами, а життя якраз і не є якоюсь нерухомістю» [24, c. 325].   

У процесі «занурення» в цю незвичність хвилювання виникає емоціо-

вивільнене музичне самоототожнення з тим, що зазвичай непідвладне будь-якій 

дескрипції пере-житого й аналітиці чуттєвого. Описувати музику, усю ту 

палітру музичних вражень, які акумулюються у сфері людського чуттєвого 

досвіду – це намагання перетворити себе в духовного медіатора, який лише  

відсторонено констатує наявність чогось абсолютно не-омовленого, 

інтерпретація якого «дозволяє бачити «больові» точки твору і творити його 

«обличчя» в часі» [36, c. 223].   

Еротизація сприйняття музичних образів як до-заповнювачів лакун чуттєвих 

не-повнот веде до майже-афористичних висловлювань Ф. Ніцше про любов-

ненависть до музики, яка видозмінюється у «щось», що здатне зайняти собою 

вільне місце, яке годилось би назвати місцем втрати або втраченим місцем 

буття музики, яка «символічно покликається на прадавню суперечність 

(Urwiderspruch) та прадавній біль (Urschmerz) у серці первісної людини» [26, c. 

65], первісної, тобто свобідної від культурних табу, для якої музика 

«з’являється як воля (Wille)» [26, c. 65], і ця воля синонімізує можливість втечі: 

з культури, (зі/ від) себе.  



Сприймання музики як чогось свобідного, асоціативного, гіпнотичного, що 

здатне ввести/вивести людську сутність у багатовимірність екстазного пориву – 

усе це характерне для музичного мислителя Р. Вагнера (коли, як не тут варто 

згадати про без перебільшення «захопленість» філософії Ф. Ніцше музичними 

кодами Р. Вагнера (?!). Шлях бінарних опозицій, двобій контрастів, 

перетворення окремої історії в містифікацію, пристрасний символізм – це ті 

риси, що закріпилися за Вагнерівською музичною драмою, що визначила 

музичну культуру модерної доби, дала їй «театральну риторику, можливості 

вираження, посилила жести й переконання» [30, c. 86]. Опера «Трістан та 

Ізольда» (1864) Вагнера як «драма чуттєвого прагнення» [32, c. 217] – це зразок 

бінарних опозицій і контрастів, характерних для культури: боротьба потягів й 

заборон, інстинктивних хотінь й імперативів, врешті – потужна експресія двох 

начал – чоловічого й жіночого в акті творення-й-розпаду буття. 

Гомосексуальну класичну божественну історію протиріч Аполлонівського й 

Діонісійського можна доповнити гетеросексуальним земним сюжетом про 

Трістана та Ізольду як про смертельну боротьбу за/з любов’(ю), що виникає як 

«битва сексуального кохання та любови, і вона втілює засадничий розпад 

ангелів, що гинуть у надто людському тілі» [32, c. 60]. Ерос і Танатос як первні 

світо-ладу й світо-хаосу модифікуються у музиці як форте/піано, себто 

звучання і його відсутня форма – мовчання, тиша, пауза. У художній літературі 

ці теми настільки широкоформатні, що, мабуть, більшість класичних творів 

таки побудовано на міцному фундаменті опозицій і контрастів голосу/тиші – 

присутності логосу і його (раптовому, дійсному, фантастичному, бажаному) 

зникненні, що теж є основою рухомості чи рухливості самого життя. 

Жіноче письмо і чоловіча музика – це теж певна бівалентність мистецького 

поривання (отже: руху) до того, що ми означуємо саморепрезентацією свого 

світосприйняття. Композитори (а не композиторки (!) та письменники (і до ІІ 

половини ХІХ віку повна відсутність констатації такої категорії, як 

«письменниці») чи не найтісніше поріднилися в добу Романтизму, адже єдність 

звуків і слів дає подвійний ефект почутості (це чи не найтонше розуміє 



Е.Т.А. Гофман, що примножує музичні враження через літературну практику і 

навпаки, відтак цей музичний поет-філософ ділить людей на касту чуючих і 

глухих, здатних розуміти мистецтво/митця і не здатних – філістерів). 

 Жіноче письмо і теоретизування про цей феномен у ХХ ст. (Г. Сіксу, 

Л. Ірігарай, А. Леклерк, Ю. Крістева, С. Гілберт, С. Губар, Е. Шовалтер, 

Б. Гелдт  та ін.) виражає увесь діапазон історичних та соціокультурних запитів 

й очікувань, якими жили дві статі упродовж віків. Актуалізація креативного 

потенціалу жінок-емансипанток на межі кінця ХІХ – початку ХХ століття, а 

потім і цілковите «взяття слова» жінкою у постмодерному контексті показало 

усю ілюзорність єдино-правильної history і потребу альтернативного пошуку 

історії-з-її-обличчям – her-story, де чоловіча подієвість замінена «жіночою 

внутрішньою «афективною історією» [15, c. 87]. Показане і розказане буття 

через її «я» (саморепрезентація у жіночому письмі) [14] піддало сумнівам 

єдино-вірну концепцію чоловічого світу, відкрило завісу над приховуваним її-

світом, який назвали «no men’s land» – землею не-чоловічою.   

Маємо чимало жіночих імен, що зайнялися процесом само-вписуваня у світ-

і-текст, при цьому чомусь бракує жінок-творчинь у царині музичного 

мистецтва. Тут варто процитувати слушну думку однієї з представниць 

українського модерністичного письменства, галицької поетки, маргіналки поза-

каноном Уляни Кравченко (Юлії Шнайдер), висловлену в автобіографічній 

повісті «Хризантеми» вустами головної героїні, alter ego письменниці – 

емансипантки Марти: «в найбільш абстрактному мистецтві – музиці нема 

великих жінок… Жінка не дала світові таких творів, як дали Бах, Бетховен і 

Вагнер… Нема жінок у стилі Моцарта. Те, що в музиці найбільш жіноче, 

створили композитори-мужчини» [21, c. 166]. Марта запитує: чи це з причини 

фізіологічної відмінності, чи цьому завадою є обставини виховання? – і сама ж 

відповідає: «Жінка не підготовлена, щоб надмір скарбів чуття, які зберігаються 

в її душі, вкласти з увагою в мистецький твір» [21, c. 166]. Та наприкінці 

«Хризантем» Марта намагається напророчити жіноче майбутнє в музиці (хоча й 

не собі, бо кидає заняття, залишає своє фортепіано на/для чужих людей, вступає 



до учительської семінарії): «визволена, свобідна жінка стане володаркою чуття, 

заволодіє формою, з’єднає чуття й розум, ірраціональне з раціональним, у візії 

обійме світ весь і в абстрактній царині стане композиторкою» [21, c. 166].     

Сучасниця Ю. Шнайдер, буковинська феміністка О. Кобилянська теж з 

особливим пієтетом ставиться до музики: з дитинства бажала навчитися 

музики, бо ж хотіла «вміти так грати, щоб сонети Бетховена грати» [19, c. 226]. 

Та двомісячна елементарна музична освіта восьмилітньої Ольги була першим 

етапом і єдиним. Прекрасно грала з нот її сестра Євгенія, Ольга дозволяла собі  

лише імпровізації, хоча у вільний час захоплювалась грою на цитрі та дримбі 

[19, c. 236]. Музика, що не відбулася у житті, але відбувається у письмі – так 

метафорично означуємо намір О. Кобилянської чи не в кожному своєму творі 

використовувати музичну образність (цим близька до Лариси Косач, якій 

«натура втяла кепський жарт» і вона через хворобу змушена була в дитинстві 

попрощатися з фортепіано, але звучання її «Голосних струн»  відбувалося 

абстрактно, текстово [14, c. 96]). У 1894 р. мимохіть «випливла» ідея авторки, 

яку оживили вуста Наталки-Царівни: «уложила би життя кожної [жінки] в 

музику… вийшла би хіба якась химерна фантазія…» [17, c. 377]. Сучасна 

дослідниця музичності прози О. Кобилянської О. Мацяк (Баса) доводить, що 

«можна говорити про музичний період літературної творчості Кобилянської. 

Хронологічно обмежити його слід 1886-1913 роками» [25, c. 148 – 155].   

Авторка зізнавалася: «Я шаліла внутрішньо від музики» [19, c. 236], а 

втіленням цього шалу стати твори: «Людина» (1886), «Царівна» (1888), 

«Impromtu phantasie» (1894), «Valse  melancholique» (1897), «Акорди» (1898), 

«Мої лілеї» (1901), «Смутно колишуться сосни» (1901), «Осінню» (1902), 

«Ніоба» (1904), «В неділю рано зілля копала» (1908), «За ситуаціями» (1913). 

П. Филипович зазначає, що «серед того музичного матеріалу, що згадується у 

Кобилянської, не зустрічаємо Вагнера, яким так захоплювався певний час 

Ніцше», натомість бачимо  «Impromtu phantasie» Шопена, його ж opus*и 21, 24 

та «кокетливі мазурки», «Місячна соната» Бетховена та його «демонічні 

твори», твори Шумана та Мендельсона [35, c. 140]. Можливо, саме під впливом 



схвильованої «шопенівської ілюзії» вона пише свій віртуозний «етюд без 

закінчень» [11, c. 148], що передає «розстроєність душі» [11, c. 148]. Ескіз 

«Impromtu phantasie» (1894) дослідниця О. Мацяк (Баса) вважає імітацією 

однойменного твору, де «героїня намагається абстрагуватися від себе і 

зосередитися тільки на своїх враженнях від музики […] холоднокровно 

переглянути своє минуле, вона й розповідає про себе як про «одну людину» [2, 

c. 38 – 39], це «життя Кобилянської, покладене в музику […] авторка зуміла 

вкласти свій характер, наскільки такий химерний характер узагалі дається 

оформити» [25, c. 151].  М. Павлишин у цьому творі,  а також в її поезіях у 

прозі, зауважує «алегоризм», що «поєднується з натяками на містицизм, 

синестетичною образністю, використанням теми музики і наголосом на 

суб’єктивність у баченні та відчуванні» [28, c. 35].  

 Це історія дівчинки, жінки-дитини, яка шукає музику, пізнаючи себе-як-

музику, бо ж «годинами перележувала на спині в траві і вслухувалась в 

дзвонення якогось стародавнього історичного монастиря» [17, c. 458], 

«вслухувалась і плакала, доки з утоми не ослабала» [17, c. 458]. 

Сентиментальність чергується з періодами мужності й сили, коли «бувала знов 

пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських 

коней» [17, c. 458]. Мотив коня у текстах авторки «переважно постає алегорією 

влади над природою» [28, c. 60], над своєю жіночою природою, зокрема. 

Спочатку дівчинка ототожнюється зі запряженим конем, якого женуть у поле, 

потім і сама пробує мчати в упряжі, а згодом дитина намагається усмирити 

сполошеного коня, презентуючи свою приховану маскулінність. Бачимо 

реалізацію «гри», що є складовою культурного розвитку: ігри (з) тілом легко 

(с)приймаються як візуалізовані ігри під-свідомих інстинктів та бажань. Гра (з) 

конем – сегмент шахової партії, гри, де хід сприймається як ви-хід, а сама 

шахова гра – «зразок кінцевої перемоги, де не виявляється нічого видимого чи 

такого, чим можна б тішитись, окрім самого факту виграшу» [7, c. 62].  

 Шлях героїні до музики (цей шлях досить непевно пролягає крізь 

природу – навколишню і внутрішню: дорога через ліс у бурю тощо) постає як 



ініціаційний, здатний вирішити внутрішні протиріччя жіночого пошуку. 

Спостерігаємо в тексті хронологічний стрибок – героїня дорослішає, 

повертається додому «на вакації» саме тоді, як «строїв у її родичів якийсь 

приїжджий стройник  фортеп’ян» [17, c. 460] і вона «приглядалась йому та 

вслухувалась у викликувані ним сильні акорди» [17, c. 460]. Він, очевидно, 

чимось вразив дівча, бо був «молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі» 

[17, c. 460]. Крім того він  мав ще й загадкове минуле – «про нього шептали, 

що він емігрант і що походить з високого роду» [17, c. 460]. Авторка досить 

деталізовано описує чоловічо-жіночу гру поглядами, що викликають у дівчинки 

небувалі до того психоемоційні стани (щось схоже ми спостерігаємо у новелі 

«Природа» [14, c. 110]): «їй уся кров вдарила до лиця, серце затовклося сильно і 

вона не змогла вимовити ні слова» [17, c. 461]. Тоді як у чоловіка – лише 

«якийсь меланхолійний усміх промайнув» [17, c. 461] (це дивно, оскільки 

меланхолійний усміх/стан/погляд чи не завжди авторка приписує жінкам, а тут 

героїня навпаки – збурена, збуджена, але й сама Кобилянська насправді буває 

різна і часто «любить несамовитий настрій» [31, c. 234]). Кульмінація відбулася 

другого дня: він «перебирав різні акорди, ударяючи завсіди однаково сильно, 

сильно й елегантно, як се чинить лиш рука цілком вправна» [17, c. 461]. Ота 

витонченість гри (рух!) підкорила її, заволоділа нею, щось зрушила в її натурі, 

підштовхнула героїню до «ототожнення себе з об’єктом бажання» [10, c. 125]: 

«кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його електризували її і 

виводили з  рівноваги» [17, c. 461]. Це той істинний момент, коли «насолода 

музикою наближається до такої найвищої кінцевої мети людського діяння» [7, 

c. 184], що сама людина перестає відчувати(ся) поза площиною музики. 

 Вона щось впізнавала у тих звуках – «немов здавлений, пристрасний сміх, 

так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий» [17, c. 461]. То були 

«шматки» чужої драми, драми, яку героїня ще не переживала, бо не дозволяв 

вік, але яку вона вже «розкодовувала» через мову звуків, які чула в дитинстві. 

Та «морозяча краса» [17, c. 461] вражала її настільки, що «стало їй холодно, а 

опісля – сама не знала, як се прийшло – почала плакати. Тихо, але цілою душею» 



[17, c. 461]. Чиїсь невзаємні почуття стали її власними, адже «об’єкт туги 

художнього твору – реальність того, чого нема, – трансформується в мистецтві 

у спогад» [1, c. 182]. Опісля «вона притиснула долоні до лиця і не рухалася, 

немов мертва» [17, c. 461], наче «зникала» з реальності, бо тільки 

«розчинившись у художньому творі, можна звільнитися від жалюгідності 

життя, яке завжди надто мізерне» [1, c. 26]. І ці коливання температури тіла, 

сміх-сльози, удар як вихід з рівноваги – усе це настільки музично еротизовані 

знаки, що набувають особливостей екстазної гри з болем на грані музика-

любов-смерть, адже «замість смерті і щоб не померти від смерті іншого, я 

створюю – чи хоча би оцінюю – твори мистецтва, ідеал, якийсь «інший світ», 

який моя психіка породжує, щоби вийти за межі себе самої: ex-tasis» [22, c. 

115]. На усіх «музичних» героїнях О. Кобилянської наче лежить печать смерті. 

Софія Дорошенко («Valse melancholique») не може змиритися зі «споневіреним 

резонатором», а подруга Марта запевняє, що це «музика позбавила її життя […] 

однісінькою, тоненькою струною вбила її» [18, c. 460]. Аглая Феліцітас («За 

ситуаціями») таємниче узагальнює: «та музика, що викликує небесне пекло в 

грудях. Не кожний її розуміє. Лиш нещасливі, лиш вони її вповні розуміють. 

Нещасливий може під впливом музики зі світу зійти. Посеред музики випалити 

собі в серце… і вже. Акорд, вистріл – і finale» [19, c. 53].  

 Суїцидальне співзвуччя пориву натури (як звука) і обмежувальної 

системи тіла (як інструменту буття) твориться у психосоматичному полі. 

Теоретик Р. Штайнер порівнював музичні інструменти зі сферами, на які вони 

передусім впливають (ударні – воля, струнні – почуття, духові – мислення) і 

десь обіч концепції є фортепіано як штучно створений розумом людини 

(клавішний) інструмент, що символізує матеріалістичне переживання музики і 

покликаний відкривати «музичне всередині матеріального світу» [33], іншими 

слова – будити нас всередині нас, жінок всередині жінок (у Кобилянської всі 

героїні цитованих творів – піаністки (!). Але передати свої враження про це 

«пробудження її у неї» вона поки не може, тому вийшов такий безглуздий 

діалог: « - Що тобі? Чого ти плачеш? – Бо так… - Тобі сподобалась музика? – 



Я… не знаю… - Але ти любиш, як грають… правда? – Я… не знаю… люблю, 

люблю!» [17, c. 461-462]. Як зауважила С. Павличко, у творах О. Кобилянської 

музика – це «скована пристрасть», а саме в цьому нарисі вона «викликає в 

героїні стан екстазу, майже неврозу» [27, c. 88], тому що «її рух, ритм, 

співзвучність з вібрацією збудженого тіла […] служить стимулом або 

замінником фізичного кохання» [27, c. 88].       

 І коли «стройник» каже, що це «штука Шопена» [17, c. 462] стає 

зрозумілою афективність дівчинки. Музикознавець Я. Стешевський у своєму 

дослідженні польської музики другої половини ХІХ ст. заявляє про незвичайну 

«символічність музики Шопена» [34], у яку чоловік-митець вкладає жіночі 

переживання – «сміх жіночий, одначе не сміх щасливий» [17, c. 461]. Тому 

звукографічно відтворений у тексті (чоловіча музика, що служить жіночою 

мовою, коли власне мова ще перебуває у стадії формування, «приручення» [13]) 

музичний твір створює помітну «асоціацію важливих переживань у житті» [20, 

c. 176]. Але вони несуть настільки меланхолійно-сугестивне навантаження, що 

«стройник» попереджає: «коли будеш вчитися музики, то зможеш її  

[фантазію] грати, одначе пам’ятай – грати її тоді, як будеш вже цілком 

доросла… як будеш мати більше, як двадцять років» [17, c. 462], позаяк ще не 

час міметично відтворювати те «щось» в уяві, воно потребує «власне 

пережиття» і «тоді зрозумієш, що говорить кождий звук у тій штуці» [17, c. 

462]. Завершується нарис О. Кобилянської сміливою чоловічою проспекцією: 

жінка підкорить собою музику, опанує музику, привласнить її, таки зробить її 

своєю – «ти будеш її краще грати, ніж я, далеко краще […] будуча славо!» [17, 

c. 462]. 

Фантазіями про тотальну о-жіночнену музику, яку жінка буде розуміти і 

відчувати не згірш чоловіка, завершується «Impromtu phantasie» (1894) 

української модерністки О. Кобилянської і розпочинається роман «Піаністка» 

(1893) австрійської постмодерністки, лауреатки Нобелівської премії 2004 року, 

Ельфріди Єлінек. Еріка Когут, професорка Віденської консерваторії, начебто 

мортально «потопає» у музиці, настільки часто «сидить за фортепіано і 



встукує у клавіші свою надійно і давно поховану кар’єру піаністки» [12, c. 7].  

Е. Єлінек  в образі Еріки «зображує суспільний міф про самотніх геніїв» [16, c. 

287], які приречені носити на собі цю мистецьку інакшість у суспільстві фаст-

фудних споживачів і користувачів (філістерів, якщо за Е.Т.А. Гофманом). 

Жінка сприймає оту тотальну музику як вантаж, навіть тягар, від якого іноді так 

хоче звільнитися: «У трамвай Вона втискається, зігнута під тягарем 

музичних інструментів, якими обвішана спереду й ззаду, а також під вагою 

портфеля, вщерть напханого нотами» [12, c. 19].      

Еріка живе у світі, витвореному її мамою, гіперопіка якої вкриває усе, навіть 

те, що можна було би назвати музикою-(для)-Еріки (оскільки, за О. Григоренко, 

«крім музики в її житті не було нічого. Точніше, крім музики й матері» [8, c. 

32]): «Мрією матері було виховати доньку-піаністку світової слави, а щоб 

дитина не загубилася у світі інтриг, мати на кожному кроці прибиває до стін 

вказівники» [12, c. 32]. Навіть тільки-її-музика просякнута духом очуження: по-

перше, її створила не вона, по-друге, функцію диригента у творі увесь час 

перехоплює імперативна матір, що «підпорядковує собі емоції і розум дочки» 

[23, c. 47], формуючи в останньої паттерни божевільності, коли дочка 

відчайдушно намагається «визначити межу, де закінчується психіка матері і 

починається її власна» [23, c. 49].     

У фільмі «Піаністка» (2001) М. Ханеке проектує зв'язок мати/дочка досить 

виразно: мати-володарка, мати-переслідувачка, мати-спостерігачка, мати-

(майже)-інтимний партнер. Режисер ставить поряд два одинакові ліжка – матері 

й дочки, вказуючи на те, як «матір замінює собою дочку, живе в дочці – в її 

внутрішньому просторі» [5]. Дочка стає інструментом усюди-присутньої 

матері, хоча у самому фільмі (очевидніше, ніж у романі), на думку критиків, 

«нікого, крім героїні Ізабель Юппер не існує, всі інші персонажі – проекції її 

внутрішніх станів, а не люди з плоті і крові» [5]. Часто виникає думка про 

двоякість образу інструмента: інструментом є фортепіано, інструментом є сама 

Еріка для своєї владної матері, згодом ще одним, людським інструментом стає 

один із учнів Еріки, Вальтер Клеммер – вже для самої піаністки.  



Інструмент, з якого «витікає» музика прирівнюється до жінки, яка віддає 

світові свої рідини, годує світ: напр., «сусідам здається, що вони стоять біля 

самого інструмента. Достатньо їм відкрити рота, і ще тепле молоко Шопена 

само потече їм у горло. А потім потече ще Брамс, цей композитор 

незадоволених, особливо жінок» [12, c. 50]. Історія піаністки – це історія 

мистецької ейфорії помноженої на мазохістичне завда(ва)ння [собі] болю через 

посередництво інструмента – музики й чоловіка, відтак і сама жінка 

«уречевлюється, уподібнюється музичному інструментові» [37, c. 168]. Мотив 

все-можливої гри переповнює роман, гри, де панують «легковажність і екстаз – 

ось ті два полюси, між якими розвивається гра» [7, c. 29].   

Тематика легковажності і задоволеності (музикою/життям) наскрізь 

еротизована у тексті – після занять з учнями піаністка шукає чуттєвих насолод 

– поза материнським домом і поза класичною (себто взірцевою) музикою: 

«Еріка налаштована на те, щоб спостерігати за людьми, які старанно 

пітніють, щоб досягти результату. У цьому сенсі різниця між музикою і 

пристрастю, зазвичай велика, мінімалізується» [12, c. 146 – 147]. Навіть свою 

пристрасть до учня Клеммера зріла Еріка пояснює майже так, як юна дівчинка у 

творі О. Кобилянської – як «вихід з рівноваги», зі збалансованого 

форте/піанного стану: «чоловік виводить жінку з рівноваги і позбавляє її 

головної опори – музики» [12, c. 157]. Тому колись горда і холодна менторка 

Когут відчуває тепер, що музика, яка «не раз утішала Еріку у важкі часи, … 

болюче тисне на її нервові закінчення, які оголив чоловік на ім’я Клеммер» [12, 

c. 221]. Це «насильство ідеальним» [3], така потреба болю для Еріки (болю в 

музиці, болю від різання свого тіла, болю від сексуальних контактів – 

суцільний «театр болю» [36, 234]) – це не лише прояв мазохістичного 

самооприсутнення, це радше потреба «усування шкіри» з метою осягнення 

глибини дотику на ці нервові закінчення, бо ж «біль – найбільш доступне 

відчуття в умовах відсутності всіх решта. Біль – свідчення реальності власного 

буття» [29], але біль – це ще й гра, що межує зі смертю.   



Прохання максимальної грубості й сили (як передумов болю) в сексуальних 

оргіях, озвучені у листі до Клеммера, пов’язуються з намаганням нарешті вийти 

з тісного й докучливого кокона материної опіки і позбутися як важкої ноші 

образу «ідеальної вчительки музики», так і тавра музичності як замкнутості у 

визначених межах – «її пристрасть прагне простору» [12, c. 318]. Саме про це 

й розмірковує здивований юнак: «Жінка, яка настільки добре виконує твори 

Шопена, не може писати такого. Але саме це й ніщо інше завжди було 

бажанням цієї жінки, яка постійно виконувала тільки твори Шопена і Брамса. 

Тепер вона благає про те, щоб її зґвалтували» [12, c. 305]. Як стверджує 

А. Воротникова, жінка постає у тексті Е. Єлінек нежіночною, а сама музика 

«звільняється в романі від традиційно приписуваного їй в німецькій і особливо 

в австрійській культурі сакрального романтичного ореолу» [4, c. 374]. 

Найбільш близькою для Еріки, на думку К. Чухрукидзе, є музика Шуберта, яка 

«несе на собі відбиток завершеності німецького ідеалізму, повного в ньому 

розчарування» [36, c. 241], а сама піаністка «цілком і повністю повторює 

роздвоєння, властиві музиці Шуберта» [36, c. 242].    

Е. Єлінек вкладає у свій «порнографічний» роман кількатомну філософію 

людського спів-існування. Хоча авторка й постає в «Піаністці» «любителькою 

провокаційних запитань і противницею однозначних відповідей на них» [4, c. 

372], та все ж чітко вимальовує межу чоловічого/ жіночого бажань, чоловічої/ 

жіночої соматичної музичності, що вимірюється саме особливістю звучання 

(назвемо це явище «інструменталізацією бажання»), або тією рухомістю чи 

рухливістю екстазного проживання себе-як-іншого: «Ніхто не бачить її очей, 

вона більше не віддає наказів, вона перетворюється на волосся, потилицю, 

шию, незбагненність […] А учневі хочеться тільки одного – відточити тут 

свій інструмент. У принципі, його інструмент не має нічого спільного з 

рештою тіла. А жінку завжди кохання захоплює цілком» [12, c. 330].    

Цілковите злиття з музикою, ототожнення з нею, стирання ліній, навіть 

курсивів, між його/її соло-звучанням на користь дуетного форте/піанного 

єднання з допомогою інструментів, з якими часто у жіночому письмі 



ототожнюються жіночі й чоловічі тіла. Метаморфози чуттєвого сприймання, 

декодування музичних вражень, переймання й освоєння їх на рівні 

імітаційному, а згодом і виконавському, здатному до імпровізування – все це 

ознаки того, як чоловіча музика у формі звукографізму відтворюється чи 

перетворюється у плинність жіночих текстових рефлексій, адже «в музиці 

проходить настільки інтенсивна концентрація больових структур, що вона 

швидко має бути перенесена в простір естетичного феномену» [36, 237].  

Те, що у модерністичному нарисі О. Кобилянської актуалізується через 

палітру тонів і субтонів, багатство натяків чорно-білого ретушування 

«цнотливим» пером сором’язливої жіночності, те у романі постмодерно 

розкутої Е. Єлінек стає на авансцену драматизації, перетворюється на 

різнобарвне натуралістичне полотно, читаючи яке, за Т. Гаврилівим, «стаєш 

свідком й учасником розпластування сюжету й мовлення […] Єлінек мов би 

показує, як робиться художнє письмо» [6]. Жіноче письмо О. Кобилянської та 

Е. Єлінек – сублімоване чуттєве жіноче письмо з елементами автобіографізму, 

зі силуетами власних саморепрезентаційних образів, які вживаються у 

художній текст як самостійні типи, не обриваючи нитки зв’язків зі своїми 

авторками, тому можна погодитись з яскравою констатацією О. Григоренко, що 

«Єлінек – міф про Єлінек» [9, c. 114] і визнати, що Кобилянська – це міф про 

Кобилянську. І всі ці жіночі міфи неможливі без чоловіка у тексті, чоловіка, з 

яким хочеться поборотися за музику, навіть коли ця музика неприступно 

болюча і непристойно потрібна.       
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