
ГАЛИНА СЮТА 
КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО МОВИ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ 

 
Відкривши для себе літературу українського зарубіжжя, сучасний український читач був 
приємно здивований і... розчарований. Здивований багатством і різноманітністю творів‚ їх 
філософською насиченістю і несподіваним колоритом художньої палітри. Розчарований — 
коли не міг осягнути глибинної суті‚ ускладненої метафоричності багатьох образів‚ та й‚ 
врешті-решт, усього поетичного доробку Емми Андієвської, який і сьогодні залишається 
terra incognita для наших читачів. Причина — у незвичності художнього викладу, 
своєрідності образної системи, «сюрреальності» світобачення. На перший погляд, поезія 
Е. Андієвської видається позбавленою естетики, штучною, «антимистецькою». Однак, коли 
спробувати звільнитися від звичних стандартів «більш-менш автоматизованого сприймання 
«звичайної» поезії», вдається осягнути ці «інтелектуальні візії всесвіту». 

У 1959 році журнал молодих авторів у діаспорі «Фенікс» видрукував статтю 
В. Державіна «Українська молода поезія насьогодні», де відзначалася непересічність таланту 
початкуючої поетки: «Серед «молодої» поезії так званого українського «модернізму» досі 
лише три постаті набули літературних рис‚ досить виразних і своєрідних, щоб мати право на 
певне місце в історії українського письменства, навіть у тому, — на щастя, цілком 
неправдоподібному — випадку, якби вони від сьогодні не написали більше жодного рядка: 
це Е. Андієвська, В. Вовк і Б. Т. Рубчак». 

Творчість Емми Андієвської характеризується як «щось цілковито свіже, не передбачене 
сучасниками.., а разом з тим позначене непереможною ліричною напругою, яка в сполученні 
з дуже своєрідним образним та евфонічним оформленням ... уможливила майстерні 
архітвори». 

Її творчу манеру називають сюрреалізмом, який найправильніше, мабуть, визначив 
Б. Бойчук: «Це наскрізь індивідуальний «сюрреалізм» Андієвської і типово східний чи, якщо 
хочете, український». 

Одна з визначальних рис такої поезії — фотографічність. Кожен окремий вірш — це 
миттєве видиво, погляд, кинений у вир життя, і викликані побаченим асоціації. Вони не 
штучні, не надумані, а народжені саме тут, під впливом першого враження. Формально це 
виражено в активному функціонуванні еліптичних конструкцій. На таку надзвичайно 
виразну стильову особливість не раз звертали увагу літературні критики, не завжди 
позитивно оцінюючи її: «...найбільшою проблемою Андієвської є риски... Риски не творять 
добрих асоціятивних мостів між словами чи образами, а радше творять сприймальні 
провалля, розриваючи рядок... Виглядає, що Андієвська збуває рисками те, що треба було б 
зв’язати словами». 

Важко цілковито погодитися з таким твердженням. Адже якщо подекуди вказаний 
авторський гріх і має місце («Вже не питаючи, ні — пощо, ні — звідкіль, — /Крізь плоть — 
троянду протягти витку» (с. 46), то здебільшого вживані еліптичні конструкції в поезії 
Е. Андієвської — смислово насичені і художньо виправдані. Авторка не хоче нав’язувати 
читачеві свого світосприймання, окреслюючи статичну картину, набір фактів, а розвиток 
подій пропонує осмислити самостійно. На місці авторського тире (сказали б — поетичної 
паузи) читач домислює те, що підказує йому власний досвід, що дозволяє його світобачення. 
Ці тире — своєрідний індикатор взаєморозуміння: якщо художні асоціації читача правильно 
накладаються на контекст-підказку автора, німа пауза починає звучати. 

Зрештою, еліптичні конструкції Е. Андієвської істотно різняться мірою своєї 
метафоричності. Деякі з них — досить прості для сприймання, не ускладнені: «Серед 
каварні, де самі причали, / Де молодість — добі — себе в офіру» (с. 7); «Сопілка — цівочку 
—в незриме» (с. 15); «Крізь чашку кави — колія, перони / І хусточки заплаканих бабусь» 
(с. 9); «Бо й тим, кому хребет забрак, / Церують душу, щоб — добро» (с. 60); «В серцях — 
намети — кочова доба» (с. 39); «Ти б кожного повісив на суку, / А я волію і людьми — у 



згоді» (с. 74). Однак переважна більшість «поетичних пауз» Е. Андієвської вимагає 
складнішої роботи над їх художнім розшифруванням. 

Зауважимо, що більшість еліпсованих компонентів — дієслова-присудки: «У закутку, де 
спалахів гопліти, / Що літо бабине — на самородки» (с. 52); «А він долонями — кораблики з 
болота» (с. 103); «Над містом грім — кровопролитну змову» (с. 77); «Й за столиком сидять 
самі піжами, — / Від декого — маленька купка жому» (с. 53); «Чи там вигулькує з-під долі 
перевесел /Майбутнє, що — до вітру, — як гульвіса» (с. 32). 

Подібне активне уникнення дієслів — це цілеспрямований художній засіб авторки, що 
«не зацікавлена окреслювати дію, тільки стан речей», спрямований на активізацію 
читацького сприймання. 

Поезію Е. Андієвської слід сприймати, не відводячи очей від заголовка. Саме він дуже 
часто озвучує згадувані нами «поетичні паузи», дає ключ до розуміння поезії в цілому. 
Наведемо кілька прикладів. 

Шо світ, пересуди, як він до вітру — в прийми? 
Падіння, — коли він — суцільний промінь? — 
Й з нори дивитиметься зляканий грузин, 
Як крила падатимуть на газон.  

(с. 90) 
Зміст уривку стає зрозумілим, коли за смисловий орієнтир взяти заголовок — «Ікар». 

Він пояснює доречність поєднання таких художніх деталей, як зляканий грузин, нора, з 
одного боку, та крила, промінь — з іншого, заповнює смислові паузи, графічно зображені 
тире. Або ще: 

Хоч далі, де стіна з сипучих шил, 
Все ще триває потойбіччя шал, 
Повітря в виразках, киплять боліди,— 
А він — долонями — кораблика з болота,— 
Конем йому обвисло півщоки, — 
Ні грім його, ні хиндя не ляка.  

 (с. 103). 
«Закоханий літній дощ», — незрозуміла, на перший погляд, абсолютно беззмістовна 

фантасмагорія стає набагато доступнішою‚ коли взяти до уваги заголовок твору. Це — 
миттєвий погляд на картину літнього дощу, та ще й закоханого — очевидно, у навколишню 
природу, частиною якої є він сам. З огляду на ці орієнтири більшість мікрообразів 
розшифровуються досить легко: стіна з сипучих шил, повітря в виразках, киплять боліди — 
безумовно, зорові образи сильного дощу; конем йому обвисло півщоки можна трактувати як 
художній образ важкої дощової хмари, що низько нависла над землею і своєю формою 
нагадує коня і т. д. 

Якщо поетичний еліпсис і ускладненість метафор неоднозначно оцінюються критиками, 
то використання традиційних образів — фольклорних, біблійних, міфологічних — 
зараховано до плюсів стилю Е. Андієвської. 

Один із критиків української літератури у діаспорі Е. Райс відзначав: «наявність у неї 
абсолютного дару слова... Враження таке, що вона здібна повнотою висловити все, що їй 
хочеться, що мова не чинить їй ніякого опору, що вона піддається їй цілковито». Ця 
цілковита підкореність мови перу поетки яскраво простежується власне у зверненні 
Е. Андієвської до літературної традиції: використовувані нею фольклорні, біблійні та 
міфологічні образи часто служать смисловою основою для цікавих художніх перетворень та 
інновацій: «Русалка пронесла акваріюм в колінах /І — в гамівну сорочку світ, що і не писне» 
(с. 31); «Каварню — жужмом — на чебрець і мальви» (с. 44); «Вгорнувшись в простір, як в 
листок зіпрілий, /Набік — до дна — Гоморру і Едем — /Й поволі — всесвітом, де 
світанковий дим» (с. 81); «Бігцем повз видмухи останні, /Де Суд Страшний вже спину чуха 
/Об неба надувну панчоху» (с. 66); «Каварня, коли зайчиків циклопи...» (с. 23). У наведених 
прикладах традиційні образи‚ хоч і зберігають безперечний зв’язок із первісною основою, 
проте зазнають складних семантичних нашарувань. Поряд з новаторськими досить часто 



трапляються й «семантично прозорі» усталені образи, як от: «На плечі річку, мов сакви, 
верба / Й туди, де вже самі човни та баржі» (с. 98); «Крізь скриньку — Суд Страшний: дідок 
в нужді — /Нема землі, повітря. як наждак» (с. 37); «О Боже, зглянься, бо нема вже сили / 
Гидь надто залила за шкіру сала, /Рікою гніву, віниками бурі / Прочисти світ, як Авгія 
обору!»(с. 70); «Що немощі, що небуття, що розпач, біль,/Коли Харон з човном до послуг» 
(с. 31); «А серце — немовля, що репетує голе, — / Ану ж до тартару каварню геть 
загилить»(с. 54). 

Зрідка спостерігаємо не сам образ, а лише його опис, свого роду художній натяк: «Не 
кави склянка, а пальне, — / Хрящів кришталь мажором жорна, — / І знов — худі корови — 
жирних» (с. 38). Без сумніву, авторка має на увазі біблійну оповідь про розшифрований 
Йосифом віщий сон фараона. 

Ще одна стильова особливість цієї в багатьох аспектах незвичної для нас поезії — її 
навмисна лексична зниженість. Розширюючи межі загальноприйнятих лексичних 
сполучувань, Е. Андієвська в одному контексті поєднує слова, абсолютно різні за емоційним 
забарвленням і сферою вживання: «Рікою гніву, віниками бурі / Прочити світ» (с. 70); «Не 
дійки місяця, а водяні скраклі» (с. 88); «з душ і тіл всевиддя присок пре» (с. 37); «Хай поруч 
море мокрим носом тиця» (с. 40); «Світобудови розваливши плян, / По-людському слова 
белькоче плин» (с. 40). Пояснення цьому навмисне зниженому, дещо звульгаризованому 
зображенню дійсності знаходимо у самій поезії: «світ бо збився в недолуге» (с. 41), а тому й 
мовні засоби його зображення повинні бути відповідними. 

Якщо вибагливу мовотворчість деяких авторів ми часто оцінюємо як гру слів, то поезія 
Емми Андієвської — це відкрита гра реалій і пов’язаних з ними асоціацій. Поетка не боїться 
безпосереднього проникнення в найпотаємніші куточки дійсності, вона «бере конкретні 
реальні фрагменти, переставляє їх (це є стиль) і творить з них дивний індивідуальний світ». І 
природно, що в цьому своєрідному світі діють свої мовні закони, оригінальні правила 
образо- і словотворення. 

Можна по-різному оцінювати творчість цієї, без сумніву, талановитої поетки. Хтось 
знайде у ній плюси, хтось — недоліки. Не слід лише забувати маленької, але дуже 
промовистої деталі: писати (українською мовою!) Е. Андієвська почала на еміграції. І ось 
уже майже сорок років дивує читача своїми дивними візіями всесвіту, намагаючись вивести 
його із сірої буденності, 

Щоб крізь душі надсадну каламуть 
Чвалати в світло, де його й нема. 

 


