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Мистецькі твори досягають особливої одуховленості через пошуки 

е(сте)тичної (мета)мови, «слова якої […] не потрапили в полон якоїсь наперед 

установленої універсальності» [1, с. 117]. Привертають увагу два однойменні 

тексти, де чоловіче тіло-маска ховає жінку, чоловіча нарація вербалізовує жіночий 

інтимний досвід на двох рівнях: фізичному – через дотик і психо-емоційному – 

через інтеріоризацію слухових відчуттів.  

Леся Українка написала психологічний етюд «Сліпець» (1902) у відповідь на 

«Сліпця» (1902) О. Кобилянської: надсилаючи його з листом, Л. Косач зауважила: 

«Хоч ведмідь «Сліпця» не зрозумів, то ще не значить, аби й ніхто не міг 

зрозуміти. Хтось думає, що зрозумів» [12, c. 346]. О. Кобилянська задумала 

«Сліпця», щоби дещо сказати ним О. Маковеєві, стосунки з яким тоді перетнули 

фінальний «третій етап» [10, c. 179] і мали завершитись символічним зачиненням 

дверей – «тоті двері, що ми зачинили отсими послідніми листами за собою, не 

отворимо ми» [10, c. 180]. Проте образ Маковея не покинув її тексти. Її жіноче 

письмо бісексуалізувалося, зокрема, через епістолярне використання займенника 

«хтось» у діалозі з Лесею Українкою. Ця мовна пере-версія позначена 

дестабілізацією семантики мовних одиниць, у витоках якої «німецький 

безособовий займенник «man» («люди взагалі»)» [10, 181]. Це десексуалізація 

мови осіб, які хочуть позбутися своєї природи хоча б граматично.   

Нарис О. Кобилянської починається констатацією – «Я осліп» [8, c. 357].              

У «больниці» їх двоє, наратор і його товариш (тут: О. Маковей), з яким у наратора 

виник діалог-у-мовчанні, що нагадує водне занурення двох чайок з тексту «Через 

море» [5, c. 91 – 96]: «наставало мовчання. Наші душі піднімалися в нас і 

потопали одна в другу» [8, c. 357]. Однак, його товариш «побачив одного дня 



сонце, і його випустили» [8, c. 357] (за ним зачинилися двері, як і за О. Маковеєм), 

з того часу наратор самотній, перейнятий мрією торкнутися сонця: «руки вперед 

себе простягаю […] ось-ось сонце вловлю» [8, c. 358]. Брак сонця 

трансформується у потребу заглиблення у власне єство – «потопаю в глибінь 

своєї душі» [8, c. 358].     

Текст Лесі Українки, названий нарисом-pendant (у якому «безпосередній 

діалог текстів […] простежується на кількох рівнях» [2, c. 386]), неабияк 

насторожує невпевненістю наратора: «я ніколи не знав напевне, сліпий я чи 

видющий» [11, c. 195]. Важливо, що порятунок він знаходить у «шпиталі» (слово 

з мілітарною семантикою: Леся Українка – поранена подіями 1901 у Мінську), 

знайомлячись з хворою дитиною, яка питає про сонце і грає на арфі. Образ 

арфістки наводить на текст «Царівни» [5, c. 80 – 83], однак грає на ній дитина – 

втілення ще-не-пробудженої творчої душі, яка мріє про мистецьку самопосвяту з 

ритуальним болем – «трудила ручки над важкою арфою і твердими струнами, 

що натирали їй пухирі на пальцях» [11, c. 198]. Третій персонаж – сестра 

милосердя, з нею у сліпця зароджується чуттєвий контакт рук: «її тонкі, 

гладенькі, немов шовкові, руки давали мені ілюзію, ніби я «бачу» їх аж до самого 

дна душі» [11, c. 198] – пряма аналогія з епістолярними «пассами» Лесі Українки 

та О. Кобилянської. Підкреслимо, що модерністки творять у письмі «культ рук»: 

дотик рук, потиск рук чи навіть мова рук – то не лише інтимна складова 

комунікації, а дозвіл-готовність на близькість. Тактильний діалог у бажанні 

ходити «під руку» реалізує потребу повноцінної спів-присутності як спів-

розмови: «ніхто нікого не провадить […] просто ми йдемо – сами, але поруч» 

[11, c. 199] [виокремлення слів – Л.У.].  

  Припускаємо, що в нарисі Лесі Українки показано соматично-

психологічний діалог Косач/Кобилянська: «Вона знає шлях в лісі» [11, c. 199] – 

так характеризує Леся Українка О. Кобилянську, «я понад морем» [11, c. 199] – 

саморефлексія Л. Косач. Підсумовує Леся Українка фразою: «будемо слухати 

разом і розкажемо вголос, що ми думаємо про ліс і про море» [11, c. 199]. З двома 

символами квітки і мушлі ототожнено душу, слухання якої стає вищим, 

метафізичним рівнем комунікації після тактильного діалогу: «Вона зірве квітку і 



дасть мені напитись пахощів душі лісу […], я знайду мушлю і дам своїй сестрі 

послухати, як в мушлі шумить «душа океану», і так ми будемо слухати душу» 

[11, c. 199]. Т. Гундорова вбачає в образах квітки і мушлі елементи модерного 

сецесійного кітчу, що «має характер естетизації і фетишування почуття […] 

вдавання почуттів і приписування речам смислів, які ті не витримують» [3, c. 

161]. Але ми зауважили у таких образах-фетишах реалізацію органічної природи 

жіночого світовідчуття. Не «вдавання інтимності» [3, c. 162], а створення 

простору жіночої над-інтимності, коли тілесне ув’язнення поступається 

метафізичній свободі чуттєвості, коли екзистенційне «бути» ототожнене з 

жіночим ессенціальним «слухати» тілом не-тіло, коли «доходимо до місця серця, 

так, немовби слухання мало своє безпосереднє продовження у центрі нашого 

буття» [9, c. 58]. А буття як «поетична мова народжується з рани» [4, c. 131], 

символами якої стають відкрита квітка і відкрита мушля.  

 Фігури сліпців – це іно-статеві двійники авторок, що реалізовують 

«інтерпасивність», коли «віра чи насолода посередництвом іншого» [6, c. 22] 

відбувається через об’єктивізацію авторського «я» у категорії авто-героя. Тілесна 

насолода – це чуттєвість дотиків і звуків, мова маргіналізована настільки, що 

можна розглядати два тексти як один «суцільний натяк на несказанність» [7, c. 

129]. Єднальним символом двох сліпців стає сонце як прозріння: «хто раніш 

побачить, той буде мовчати, щоб не вразити другого, ще невидющого» [11, c. 

200], а моделюючим засобом аудіообразного комунікування знову виступає арфа: 

«моя дитина заграє нам на своїй важкій арфі, на твердих, срібних струнах» [11, 

c. 199]. Обидва тексти глибоко інтимні, поєднані транссоматичними переходами і 

широким діапазоном медитативності. Леся Українка й О. Кобилянська 

абсолютизовують тишу, що позначена відкритістю і полікодованістю, вона о-

тілеснена і промовляє через тілесну чуттєвість, вона «є чимось иншим, ніж 

відсутність шуму, ніж пустота, вона є вібрацією, інтенсивністю присутности, але 

щоб скуштувати її, слід перейти від зовнішньої тиші до тиші внутрішньої і зійти в 

глибини» [9, c. 63].  
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