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ВСТУП 

Поетичну творчість Емми Андієвської без перебільшень можна 
назвати унікальною як для української, так і для світової літератури. 
Таке категоричне твердження ґрунтується передусім на полярності 
критичних оцінок творчості мисткині – від цілковитого заперечення її 
змістовності, художньої вартості (Г. Гордасевич, П. Волиняк, 
С. Гординський, Ю. Шерех) до визнання її самобутності, поетикальної 
досконалості, що дозволили (зокрема І. Костецькому, Е. Райсу, 
П. Сороці) говорити про геніальність поетеси. Парадоксальним є те, що 
її літературний доробок (що включає в себе велику й малу прозу, 
поетичні збірки) залишається маловідомим в Україні, хоча вже близько 
20 років він відкритий для вітчизняного читача. Літературознавці 
упродовж півстоліття (від критичних відгуків на дебютні збірки поезій 
до поодиноких монографій останніх років) намагаються інтерпретувати 
твори Андієвської, аналізувати стиль її письма, але цілісної концепції її 
творчості так і не окреслено.  

Причина цих парадоксів криється у феномені творчості Андієвської. 
Так, її поезія (як і проза) гіперінтелектуалізована: проблеми 
онтологічного, космологічного, метафізичного змісту, що 
осмислюються, як правило, філософами, теологами, вченими, знаходять 
своє художнє вираження в її творах як предмет поетичної рефлексії. При 
цьому рушієм цієї рефлексії, джерелом образів, асоціативних ланцюгів, 
за допомогою яких розгортається думка, є підсвідоме. За свідченнями 
самої поетеси, вияв цієї сфери її психіки, наділеної перманентною 
активністю, не обмежується, а навпаки – свідомо стимулюється, що і 
визначає "сновидний", ірраціональний характер її письма. 
Інтерпретовані в сонетах Андієвської складні трансцендентальні 
феномени, як-от інобуття, смерть і посмертя, єдність світу і свідомості, 
макро- і мікрокосмосу, та суб'єктивність, сюрреалістичність їх 
художнього вираження зумовлюють герметичність змісту її творів, 
вимагають його "розкодування". 

Причиною складності прочитання змісту сонетів Емми Андієвської 
є його плюралістичність. На текстовому рівні різноваріантність 
тлумачення, безпосередньо пов'язана зі світоглядною установкою автора 
на множинність істин, уникнення логіко-раціональних кліше, 
забезпечується пропуском повнозначних частин мови, що руйнує 
граматичний зв'язок між словами, активізуючи при цьому їх 
семантичний, символічно-асоціативний потенціал. Герметичність і 
плюралістичність як дві основні стильові константи сонетарію Емми 
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Андієвської виступають чинниками, з одного боку, його структурної 
замкненості як гіпертексту, з іншого -  інтертекстуальної розімкненості. 

Суб'єктивна авторська інтерпретація метафізичних таємниць буття, 
що ґрунтується на асоціативно-емоційних, підсвідомих "осяяннях", та 
самобутність їх художнього втілення, засадничо орієнтованого на 
новаторство, зумовлюють унікальність поетичної творчості Андієвської, 
що, за справедливим твердженням самої мисткині, "не належить до 
жодних "ізмів", тому не вкладається в жодну літературознавчу 
методологічну класифікацію. Хоча, поділяючи слушну думку 
Д. Наливайка, що "кожне явище сприймається й осмислюється 
людською свідомістю в певній системі й інакше осмислюватись не 
може" [111, с.235], доцільним є врахування культурного контексту, в 
якому сформувалась авторська свідомість поетеси - визначальний 
чинник її творчої самобутності. Суттєвими факторами вияву генетичних 
джерел та типологічних аналогій як спільних закономірностей 
художнього відтворення світу в поезії Андієвської та 
західноєвропейському мистецтві є спорідненість чи відмінність ідейно-
тематичного змісту та поетикальної структури поезії, що вводиться в 
контекст, її приналежність до провідних мистецьких напрямків, шкіл, 
течій, художніх систем і стилів [111, с.238]. У письмі Андієвської 
поєднуються сюрреалістичні, імпресіоністичні, абстракціоністичні 
художні тенденції, картина світу в її творах ґрунтується на засадах 
феноменології, екзистенціалізму, "філософії серця", закорінена як у 
прадавню українську "фольклорну магію" (за висловом П. Сороки) [144, 
с.92], так і в східні релігійно-філософські вчення (брахманізм, буддизм), 
близька до езотеричних, теософських доктрин. Поезії Емми Андієвської 
почасти притаманне постмодерністичне світовідчуття, при цьому на 
текстуальному рівні простежуються численні паралелі із традиційною 
далекосхідною поетикою. Така стильова і світоглядна строкатість є 
візитною карткою творчості мисткині, що дозволяє виділити два 
культурні "струмені" – західний і східний – у контексті яких можна 
окреслити її художню своєрідність. Одночасно мозаїчність стилів і 
прийомів утворюють єдиний "сплав" – стиль Емми Андієвської (що 
Олександр Деко назвав свого часу "емізмом", а Петро Сорока –
 "андієвськізмом"), який, залишаючись упродовж її творчої еволюції 
майже незмінним, не має аналогів у світовій літературі. 

Унікальною є особистість мисткині, чиє життя присвячене 
творчості, процес якої, за її власним свідченням, триває майже 
безперервно. Емма Андієвська наділена феноменальною пам'яттю, має 
блискучу освіту, обізнана з набутками світової літератури, філософії, 
досягненнями різних галузей знань. Змушена в дитячому віці покинути 



 7

Батьківщину, поетеса не втратила духовних зв'язків із нею: вся її 
творчість присвячена її народу, тій "Україні", можливо, дещо 
ідеалізованій, яка живе в її серці. В інтерв'ю, проведеному І. Зимомрею, 
вона стверджує: "Я – Емма Андієвська, яка охоче дала б вирвати з 
грудей серце, аби Україна по-справжньому існувала. І все, що я творю, - 
для України, для її людей…" [102, с.118].  

Різнобічність мистецьких шукань, невичерпність фантазії, 
експериментально-інтелектуальне письмо, оригінальна стилістична 
манера Емми Андієвської  викликають зацікавлення вітчизняних та 
діаспорних дослідників її доробку: Д.-Г. Струка, Е. Райса, 
Ю. Лавріненка, Т. Возняка, А. Мойсієнка, Ю. Бондара, О. Гриценка, 
О. Астаф'єва, М. Жулинського, М. Нікули, О. Деко, В. Коптілова та ін. 
Вже перша збірка поетеси "Поезії", що засвідчила її самобутнє поетичне 
обдарування, абсолютне володіння мовною стихією твору, неординарне 
бачення світу, отримала широкий резонанс у діаспорному 
літературознавчому колі. Рецензії І. Костецького, Б. Подоляка (Григорія 
Костюка) 1951 року містять схвальні відгуки про дебют поетеси, 
зауважують оригінальність її стилю, надзвичайне багатство образної 
системи. Уперше виділив авторське світовідчуття як ключ до творчої 
самобутності поетеси, окреслив сюрреалістичні засади її поетики 
В. Державин [60, с.97].  

Провідне завдання діаспорних літературознавців при вивченні 
феномену творчості Андієвської полягало в трактуванні герметичного 
змісту її творів (невипадково доповідь Д.-Г. Струка, проголошена на 
літературному вечорі в Нью-Йорку 7 листопада 1981 року, мала назву 
"Як читати поезії Емми Андієвської"). Стилістична, ідейно-тематична 
самобутність поезії мисткині зумовила методологію її дослідження. 
Увага фахівців зосереджувалася на пошуку стилістичних прийомів 
письма Андієвської. Б.-Т. Рубчак, Б. Бойчук наголошували на 
позараціональному, але гранично точному відтворенні в поезії 
навколишньої дійсності. Ю. Лавріненко, Е. Райс відзначали 
нетрадиційне використання у віршах поетеси звукової оболонки слова. 
Д.-Г. Струк акцентував сновидійний характер творчості поетеси як один 
з основних "ключів" до розуміння змісту її поезії, також дисонансний 
принцип римування в ній [151].  

Помітним кроком на шляху пізнання поезії Андієвської стали 
наступні літературознавчі розвідки М.-Р. Стеха. У статті "Пошуки 
істини крізь інтелектуальну візію Всесвіту, або Дещо про поезії Емми 
Андієвської" він розвиває думку Д.-Г. Струка про сновидійну картину 
світу у віршах поетеси, слушно припускаючи їх підсвідоме джерело 
[147, с.28]. М.-Р. Стех вперше вказує на специфіку її ліричного героя, 
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який являє собою "всюдиприсутнє око" – невидимого обсерватора, що 
сприймає світ [147, с.31, 39]. У його статті розглядається філософське 
підґрунтя творчості Андієвської, своєрідність розкриття в ній теми 
смерті, визначаються спільні з живописом художні прийоми [147, с.37]. 
За ініціативою М.-Р. Стеха в журналі "Кур'єр Кривбасу" в 2004 – 
2005 рр. оголошено "Рік Емми Андієвської". Під цією рубрикою 
публікувалися фрагменти її прозових і поетичних збірок, а також 
літературознавчо-критичні матеріали про її творчість. У статтях 
дослідника на сторінках цього журналу викладено погляди на доробок 
мисткині, тонко й глибоко виявлено інтуїтивно-підсвідому природу її 
вірша. Стилістичну неповторність поетичного слова Андієвської Стех 
пов'язує з функціонуванням мовної одиниці на різних рівнях текстової 
структури – "від семантичного та метафоричного – до музичного" [148, 
с.78]. У статті "Далекосхідні стежки до меж невимовного" ним 
проводиться типологічна паралель між "стилевідчуттям" Андієвської і 
культурно-філософською традицією Сходу, що включає в себе 
позалогічний спосіб рецепції світу, ідею "круглого" часу, хаосу, єдності 
протилежностей [149]. 

З 1991 року доробок поетеси став предметом наукових зацікавлень і 
вітчизняних літературознавців. У 1998 р. побачила світ монографія 
П. Сороки "Емма Андієвська. Літературний портрет", об'єктом якої 
стала як прозова, поетична, так і малярська творчість мисткині. Ця 
перша робота такого жанру, на жаль, має оглядовий характер: 
стилістичні прийоми письма Андієвської подані описово без урахування 
її творчої еволюції, загального літературно-мистецького контексту.  

Як поезія, так і проза Андієвської неодноразово ставали об'єктом 
наукового розгляду Н. Зборовської. Увагу дослідниці привертають такі 
аспекти творчості письменниці, як авторефлексія поетичного мислення, 
міфологізм як світоглядно-стилістична домінанта, символічний спосіб 
моделювання дійсності [72], концепція людини, часу як складової 
художнього простору [73], міфотворчість, раціональний сюрреалізм 
[75]. Пошуки Н. Зборовською типологічних паралелей із творчістю 
поетів-символістів, філософією К. Кастанеди, Плотіна сприяють 
усвідомленню місця й ролі Емми Андієвської в мистецькому русі.  

Сучасна літературознавча позиція щодо поетичної творчості 
мисткині неоднозначна. Окремі дослідники оцінюють її як видатне, 
епохальне явище в українській літературі [55, с.191], інші – критично 
підходячи до поетикальних експериментів автора – зосереджуються на 
стильових особливостях її творів, більшість літературознавців або не 
беруть до уваги, або рішуче заперечують художню вартість її доробку, 
аргументуючи беземоційністю, надмірною раціональністю її поезій, що 
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нехарактерні для лірики, та деструкцією мови в них. Таке ставлення до 
творчості Андієвської переважно властиве науковцям, які користуються 
традиційною методологією (абсолютно не функціональною щодо поезії 
мисткині). 

У вирішенні актуального питання щодо розподілу літератури на 
материкову, еміграційну та діаспорну в сучасному вітчизняному 
літературознавстві простежується тенденція упередженого ставлення до 
позаматерикової літератури як до такої, що далека від запитів питомо 
українського суспільства, традицій національної культури, створена 
митцями-носіями модифікованої української ментальності, мови. 
Протилежна позиція ґрунтується на фактах ідеологічної 
незаангажованості позаматерикової літератури, її близькості до західних 
мистецьких рухів, що виводять її на передові позиції порівняно із 
материковою літературою, підданою впливам російської, радянської 
культур. Неприйняття еміграційної / діаспорної літератури як естетично 
та духовно чужої Україні автоматично переноситься і на творчість 
окремих митців, які з тих чи інших причин творили за кордоном і не 
мали причетності до жодних діаспорних літературних чи інших 
організацій, зокрема й на творчість Емми Андієвської. Така позиція 
вітчизняного літературознавства є ще однією причиною відсутності 
уваги до поетичного феномену мисткині.  

Якщо сама приналежність Андієвської до української літератури 
часом виявляється "дискусійною", то не дивно, що її місце і роль в 
українському літературному процесі досі не визначені. Очевидною є 
недооцінка її творчості окремими науковцями. Однак Генія визначає 
Час. Можливо, експериментальні твори Емми Андієвської, які 
Н. Зборовська вважає "антипоезією", у майбутньому стануть 
"неопоезією", близькою наступним поколінням. Безперечним є лише те, 
що мисткиня створила принципово новий у літературі тип поетичного 
письма, що ґрунтується на абсолютно іншому способі світовідчуття 
(Л. Тарнашинська, М.-Р. Стех), чим відкрила нові можливості людського 
мислення, духовно-ірраціонального пізнання себе і світу.  
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ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ: ПОВ'ЯЗАНІСТЬ 
ЕТНОГЕНЕТИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ 

МІТАМИ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Сонетарій Емми Андієвської репрезентує експериментально-

інтелектуальний напрям української поезії, зорієнтований на 
філософську онтологічну, екзистенційну проблематику та нові 
поетикальні шляхи її художнього вираження. За понад п'ятдесятирічний 
творчий шлях поетеси побачили світ двадцять три збірки її віршів: 
"Поезії" (1951), "Народження ідола" (1958), "Риба і розмір" (1961), "Кути 
опостінь" (1962), "Первні" (1964), "Базар" (1967), "Пісні без тексту" 
(1968), "Наука про землю" (1975), "Каварня" (1983), "Спокуси святого 
Антонія" (1985), "Вігілії" (1987), "Архітектурні ансамблі" (1989), "Знаки. 
Тарок" (1995), "Межиріччя" (1998), "Сегменти сну" (1998), "Вілли над 
морем" (2000), "Атракціони з орбітами і без" (2000), "Хвилі" (2002), "Хід 
конем" (2004), "Півкулі і конуси" (2006), "Погляд з кручі" (2007), 
"Рожеві казани" (2008) та "Фульгурити" (2008). Більшість з них є 
виключно сонетними. Не менш плідно творить Андієвська в жанрах 
великої й малої прози: збірки новел "Подорож" (1955, 1995), "Тигри" 
(1962), "Джалапіта" (1962), "Казки" (2000), "Проблема голови" (2000), 
романи "Герострати" (1970), "Роман про добру людину" (1973, 1993), 
"Роман про людське призначення" (1982, 1992). Нагороджена премією 
Т. та О. Антоновичів за "Роман про людське призначення" (1984), 
Міжнародною літературною премією "Тріумф" (2003).  

Розмова про творчість видатного письменника, як правило, 
розпочинається біографічною довідкою, у якій інформовано про події 
його життя, той побутовий, соціальний контекст, у якому 
народжувалися його твори. Із щоденників, листування, інтерв'ю 
оприявнюється життєва позиція митця, що зумовила ідейно-тематичне 
ядро, проблематику творів. Дослідникам доробку Емми Андієвської 
майже невідоме її особисте життя,* проте в численних інтерв'ю, 
проведених Л. Тарнашинською, Л. Таран, Т. Лисенко, Д. Сіяк та іншими, 
докладно окреслилися її світоглядні пріоритети, секрети творчої 
лабораторії, що дозволяють визначити закономірність художньої 
реалізації в поезіях її внутрішнього світу. Осмислення феномену 
авторської свідомості для інтерпретації творів поетеси, на перший 
погляд, достатньо, бо суть її життя й діяльності духовна, полягає у 

                                                        
*Основні віхи життя і творчості Е. Андієвської подані нижче з її слів. 
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творчості. Проте повнота висвітлення творчої особистості мисткині 
вимагає врахування соціальної, побутової сторін її життя, умов її 
формування в дитячому віці, юності, що з психобіографічних, 
психоаналітичних позицій дозволить потрактувати її поезії. Варто 
зазначити, що джерелом біографічних відомостей, уміщених нижче, є 
особисте спілкування, листування з поетесою, окремі матеріали якого 
вміщені в Додатку до цієї книги. 

Емма Іванівна Андієвська народилась 19 березня 1931 року у 
м. Сталіно (тепер - Донецьк) у достатньо забезпеченій родині 
талановитого вченого-хіміка. Мати, українка за походженням, 
виховувалася в заможній сім'ї. З кон'юнктурних міркувань у родині 
культивувалася російська мова, адже спілкування українською мовою в 
ті часи викликало підозру в націоналізмі. У зросійщеному Сталіно 
виразно відчутним було й зневажливе ставлення до всього 
національного. Маленьку Емму, абсолютно позбавлену спілкування з 
іншими дітьми, виховували "на росіянку". Керуючись природним 
супротивом забороні та почуттям справедливості, Емма, за її словами, 
"стала на бік упосліджених", самотужки в шість років (по переїзді зі 
Сталіно у Вишгород поблизу Києва) вивчила українську мову, 
покладаючи собі за мету "стати українкою, хоча б і єдиною на всю 
планету" [66, с.38]. Біль й образа за всю українську націю, чию мову і 
культуру принижують, пережиті Еммою Андієвською ще в дитинстві, 
стануть визначальними в усвідомленні "надзавдання" її творчості. Але в 
дитячі роки протест виражався численними втечами від гувернанток, 
прагненням вийти за межі загальноприйнятого. Образ такого маленького 
бунтаря, який заперечує раціональність дорослих, плекаючи казковий 
світ своєї душі, Андієвська змалювала в сонеті "Дитинство героя" ("Риба 
і розмір"): 

До круч – зарок, на кожний порух – ґрати 
І няньки там, де з’їхати б з поруч 
У пісню на горище до сторіч. 
Він поглядів гусячі шиї крутить 
 
І ставить під корито до стокроток 
І от тоді вже відкриває біг: 
Рослині ідолище, багнам – бульок бог, 
Він ладен крильця щільникам відкрити 
 
В новий немислених світів початок 
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І на білизні взутим відпочити 
Під повивальниць гуд і вітер рук. 
 
Йому казали: вийми сказ ума! 
На спину банки ставили в урок. -  
Він прів і з дощок витискав сомів* . 

Емма не була звичайною дитиною, точніше, була надзвичайною, 
передусім завдяки непересічній пам'яті (найбільш ранні спогади сягають 
дев'ятимісячного віку) та розвиненій уяві. Емма якось створила й мову 
"свого" світу, проте аркуші, на яких вона була записана, мати викинула 
ненавмисно. Дівчинка відтворювати її не стала, "бо те що втрачається, 
то назавжди", - зауважить вона вже значно пізніше в розмові з автором 
цієї книги. Щоправда, "скалки" цієї дитячої "мови", а точніше, сам 
принцип слово- і мовотворення "воскреснуть" у "Ругонах" і "Ловидах", 
зокрема в рядках: "Шурути й рушули / На дозорців вирушили"; "Рохи, 
рехи й арахи / Перший відтинок ріжуть" ("Ругони" - "Хвилі"); "І хизо, і 
хузо, і хе, - / Зітхають в аорті мохи. / Дарма що белані й цимбули / 
Забули…" ("Ловиди" – "Хвилі"). Цей принцип мови Андієвської полягає 
в тому, що слово як неповний звуковий комплекс співвідноситься не з 
конкретним поняттям, а з рядом потенційних значень, тобто активізує в 
уяві не одну, а ряд асоціацій, розкриває простір для інтерпретацій, 
виводить мову за межі раціонально-логічного, дозволяє відтворити 
багатогранність буття.  

Дуже рано, у десять років, за словами поетеси, сформувалися 
основні її релігійні і світоглядні уявлення, які, звичайно, доповнювалися 
новими знаннями, набутим досвідом, але сформований ще в дитинстві 
образ світу протягом життя залишався майже незмінним. Така 
монолітність світобачення відбилася в її творчості, різні грані якої - 
проза, поезія, малярство, - виступаючи взаємними проекціями, 
створюють цілісний художній космос. Релігійне виховання майбутньої 
мисткині розпочалося з ґрунтовного знайомства з Біблією. Представник 
однієї з тодішніх релігійних сект протягом декількох місяців читав 
Священне Писання, сподіваючись на вступ матері поетеси до секти, 
проте в його слухачки, маленької Емми (матері слухати "проповіді" було 
ніколи) його інтерпретація викликала лише відразу. "Око за око", 
жорстокість, злий бог Саваоф – я зненавиділа це з дитинства, – 
зізнається пані Емма. - Бог має бути безмежно добрий! Це уявлення 

                                                        
* У цитатах зі збірок Е. Андієвської зберігається правопис автора. 
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сформувалося ще тоді, у десять років – як блискавка" [188, с.166]. 
Пізніше молода письменниця викладе своє розуміння Бога в романі 
"Герострати": "Бог – лише добрий, лише добро. Вже тому, що все вічне 
позбавлене натяку на зло…" [4, с.42]. Не обмежуючись християнством, 
Андієвська в молоді роки засвоює буддизм, вважаючи його 
"найдорослішою" релігією, що наближається до трансцендентного 
розуміння Божества як Сили, Закону, Абсолюту, що дає лад буттю. 
Емма Андієвська – глибоко віруюча людина, але її віра не вписується в 
жодну релігійну систему, вона співвідносна зі світовою духовністю.  

Ключовим моментом формування світорозуміння маленької Емми 
стала трагічна смерть батька: за її словами, НКВДисти розстріляли його, 
щоб його інтелект не став на службу фашистам. Розправа була 
жорстокою: розривна куля поранила ногу, батько помер, спливаючи 
кров'ю. "Як убили батька, - розповідає поетеса, - світ змінився: з'явилося 
усвідомлення, що кожна мить може бути останньою". Проте руїни війни, 
жах і безглуздя масового вбивства, пережиті в дитинстві, за словами 
Андієвської, не вплинули на становлення її свідомості. Для неї змалечку 
все буття сконцентровано у творчості, поза якою нічого "не існує". Саме 
тому в її творах майже відсутня рефлексія історичних подій, людства. 
Можливо, неусвідомленим психологічним наслідком побаченої впритул 
війни стало особливе "переживання" часу: "Час "наблизився", - говорить 
пані Емма, - вічність стала миттю" (для дітей, згадаємо, навпаки, кожна 
мить - вічність), яка от-от могла урватися. Таке відчуття часу й простору 
поетесою оприявнилося в лейтмотиві її сонетної творчості - 
апокаліптичному переживанні світу й людини на межі існування. 
Загострене – екзистенційне - відчуття миті визначило й головну 
настанову творчої діяльності Андієвської, сформульовану нею як 
"встигнути реалізувати запрограмоване в ній". Звідси прагнення 
використати кожну мить, "прожити її на всі сто!", що зумовлює 
надзвичайну працездатність і цілеспрямованість поетеси. За її словами, 
вона й до сьогодні не встигла "реалізувати" даний їй провидінням 
потенціал. 

Бажання встигнути, уповні використати кожну мить життя 
спричинено й тим, що Емма Андієвська неодноразово перебувала на 
межі смерті: нещасні випадки, війна, хвороби. Коли їй було 13-14 років, 
згадує вона, у будинок влучила бомба, "у ту секунду, коли летіла сторч 
головою по сходах на дверях, які вибило вибуховою хвилею, і думала, 
що то остання мить, відчувала величезну радість, захоплення, 
надзвичайну силу, як титан" [188, с.167]. Цей випадок, як, можливо, і 
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переживання загибелі батька, зумовили переосмислення поетесою 
смерті близько до буддійської традиції. Смерть, за її переконаннями, є 
закономірним етапом існування душі, переходом у потойбіччя. У її 
поезіях тема смерті одна з провідних, при цьому об'єктом поетичної 
рефлексії є відчуття, психічний стан суб'єкта в момент вмирання, 
метаморфози його свідомості. 

У 1943 році після смерті батька, рятуючись від НКВД (радянські 
війська от-от мали ввійти до Київа), матері вдалося виїхати з дітьми 
(Емма була найстаршою) за кордон. У Берліні дівчина почала 
відвідувати гімназію, дуже швидко (за півтора місяця) опанувавши 
німецьку мову. У Німеччині тих часів, як відомо, дівчата на юнаки 
навчалися окремо. Емма категорично відмовилася вчитися в жіночій 
гімназії: "дівчата всі хіхікають – не буду я з цими ідіотками вчитися", 
- згадуватиме вона свої дитячі міркування [188, с.166]. Дівчину 
зарахували до чоловічої гімназії, що було небувалою для того часу 
подією. "Хлопці дивилися на мене, як на “канарку”, - розповідає пані 
Емма, - починали при мені розповідати непристойні анекдоти, а я 
дивилася на них серйозними очима і блискавично - менш ніж за 
годину – всі анекдоти припинилися" [188, с.166]. Органічність 
перебування майбутньої поетеси в чоловічому колективі, виявлена сила 
характеру свідчать про своєрідність формування її особистості, вибір 
життєвих пріоритетів. 

У гендерному підході до осмислення творчої постаті Андієвської 
виразно оприявнюється симбіоз маскулінних та фемінних рис її 
світогляду. У сонетах він знаходить вияв насамперед у специфіці образу 
ліричного героя в тих творах, де він набуває традиційного пластичного 
оформлення: циклах "Спокуси святого Антонія", "перекладах" 
вигаданих поетів Арістодімоса Ліхтноса (збірка "Риба і розмір") та 
Халіда Хатамі (збірка "Хвилі"). Герої названих циклів (так само, як і в 
малій прозі письменниці) – чоловічої статі. Цей факт знаходить 
пояснення в словах Андієвської, оприлюднених в інтерв’ю з Д.-
Г. Струком: "…я мислила себе, як "він" – ні чоловік, ні жінка. Це був 
мушкетер, завойовник світу" [148, с.148]. Більше того, герої 
"перекладів" поетеси - закохані чоловіки-гомосексуалісти (герой 
"Спокус…" святий Антоній також "закоханий" – у Бога). 
Повторюваність цього образу натякає на його походження з підсвідомої 
сфери, адже, за К. Юнгом, позасвідоме в жінки несе на собі маскулінний 
відбиток [175, с.274]. Нереалізована "чоловіча" половина її "Я", умовно 
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названа в психоаналітиці "анімусом", з виплеском підсвідомого у 
творчому акті втілюється в чоловічих образах з компенсаторною метою.  

Перевага чоловічих цінностей у світогляді мисткині виявляється в 
тому, що суто жіноча доля, материнство, родинний затишок, за словами 
М.-Р. Стеха, мало її цікавили, поступаючись місцем повній творчій 
самовіддачі. В інтерв'ю з дослідником її творчості вона зауважує, що 
"від дитинства знала, що вона кінцева ланка, а не прохідна" [148, с.152]. 
У розмові з автором цієї книги Андієвська повторює цю думку: "Купа 
дітей повзала б по мені, і я не змогла б сказати: “Сиди, не рипайся!” І 
ніколи б не змогла зробити те, що маю. Для реалізації потрібне лише 
таке життя" [188, с.168]. Але при цьому мисткиня підносить не тільки 
суспільну, а й буттєву, метафізичну роль жінки як продовжувачки роду. 
"Жінка розрахована на двох, вона тримає нитки буття, незалежно від 
того, має дітей чи не має, а чоловік – лише половина жінки, бо така його 
природа", - говорить поетеса. У її судженнях часто звучить зневага до 
чоловічої статі, зумовлена дискримінацією жіноцтва, безпідставною 
зверхністю чоловіків. (Зокрема, її твердження про те, що "жінка-митець 
часто є об'єктом для посмішок – "от дурна баба!", мовляв, у той час як 
чоловік-митець, то зразу геній, а тих геніїв, як піску", - сміється пані 
Емма і додає: "…легко бути генієм, як біля тебе двадцять чоловік бігає!" 
[188, с.165,168]). Проте фемінізм Андієвської ніколи не переходить в 
агресію, а лише стоїть на захисті жіночої гідності, рівності, вартісності. 
Така її позиція знайшла художнє втілення в сонеті "Щодо переваг іншої 
статі":  

Я маю заздрити, що я не чоловік? 
Мовляв, нещастя! – бо не зовні висить 
Статевий орган, - тож бракує мислі 
І розмаху, і я порожній звук 
 
Намарне втілюю, не вистачає снасти 
Найглибше зрозуміти всеохопне, 
Бо жінка – це – неповноцінне, хибне, 
І їй земної кулі не піднести!  
 
В жінках, признаюся, ходила дуже мало, 
Мені вселюдського на досі вистачало. 
Я шкутильгаю. Так. Не додививсь. 
 
Лише, що вмію вершити й дива. 
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Єдине, що мені бракує, - лікті. 
Моє ж плече – придатне й для галактик! [18, с.187]. 

Поетика творів Андієвської також несе відбиток маскулінного: вона 
далека від чуттєвості, сентиментальності, ліризму, вражає ідейною 
цілісністю, філософічністю, глобальністю в осягненні прихованих 
законів буття; її поезії властивий чіткий, рубаний вірш, розірваний 
паузами (тире) на акцентовані групи. Фемінне начало в сонетах поетеси, 
яке все ж виявляється, – у кордоцентризмі (провідна роль серця), 
рефлексивності, суб’єктивізмі, перевазі ірраціонального світовідчуття. 
Пріоритет суто чоловічих рис у поетичному стилі сонетярки ілюструє 
так звану "маскулінну жіночість", що, на думку Н. Зборовської, є досить 
типовим явищем для української культури: творчі особистості Лесі 
Українки, О. Кобилянської, О. Лятуринської тому свідчення [74, с.149]. 
Емма Андієвська гідна продовжувати цей ряд, адже її письменницька й 
життєва позиція ґрунтується на впевненості у власних силах, самоповазі 
й мужності.  

Така специфічна реалізація жіночої сутності мисткині зумовлена й 
тяжкою хворобою хребта, яка спіткала її в юнацькі роки. Після тяжкої 
операції три роки мусила пролежати в гіпсі, потім вісім років ходити в 
"корсеті". Тому, за словами пані Емми, "її життя в цей період було 
далеким від життя нормальної дівчини". Натомість вона розвивалася й 
міцніла духовно, займаючись самоосвітою, не тільки оволодівала 
екстерном навчальною програмою, а й світовою філософією, 
літературою. Гострий розум, допитливість дозволяли їй швидко 
засвоювати складний матеріал. Пані Емма так характеризує свої 
здібності до навчання: "Якщо чимось зацікавлюся, то схоплю, вивчу, 
засвою блискавично, якщо інтересу немає, то не запам’ятаю ніколи – 
така дивна структура свідомості" [188, с.167]. Слід зазначити й 
різнобічність інтересів мисткині: "Мене цікавить все – від седиментів 
морського дна до космології чи комахознавства", – зауважує вона в 
інтерв’ю Л. Таран [66, с.36].  

У цей непростий період життя Емми Андієвської уповні 
розкривається її поетичний геній. До речі, першу поезію маленька Емма 
склала в чотири роки (малювати почала – у шість), з дев'яти років у 
"таємному" зошиті, що правив їй за щоденник, записувала свої вірші, які 
були дуже високо оцінені її вітчимом, літератором за фахом, але, на 
жаль, не збереглися. Дебютна збірка мисткині "Поезії" побачила світ у 
1951 році, одразу привернула до себе увагу критиків своєю яскравою 
образністю, оригінальністю поетичної мови, отримала надзвичайно 



 17

схвальні відгуки. На запитання стосовно впливу на неї такої високої 
оцінки її віршів пані Емма відповіла: "Мені це було, як пшик! Головним 
було втілити те, що в мені, – це була провідна думка!" [188, с.167] Так 
само не викликало її реакції відверте непорозуміння та неприйняття її 
наступної збірки "Народження ідола". І в зрілі роки Емма Андієвська 
залишається потойбік критичних літературознавчих дебатів навколо її 
творчості, так само прагнучи "втілити невтілиме" (користуючись 
висловом Т. Возняка), відкрити нові площини буття та поетичні шляхи 
їх відтворення. Визначальною у творчій діяльності мисткині була і є 
орієнтація на нове. "Якщо я когось знала, -  говорить поетеса, - то a priori 
не могла наслідувати, а могла лише тих, кого не знала. Бо те, що може 
ще хтось, абсолютно не цікавить, а цікавить зробити те, чого не може 
ніхто" [188, с.167]. Розмірковуючи над сутністю поезії та феноменом 
поетичного, вона дійшла думки, що все, що називають поезією є, по 
суті, римованою прозою. У цьому судженні Андієвська відштовхувалася 
від специфіки слова, образу в поетичній мові на відміну від прозової. 
Видавши вже дві збірки поезій, у яких вона прагнула втілити свої 
уявлення про поетичне, вона, за її словами, відкрила для себе творчість 
Стефана Малларме, яка найбільш відповідала її власним переконанням. 
Секрет поетичного, у її розумінні, полягає в зменшенні ролі 
граматичного значення слова, аж до його відсутності, що додає слову 
нових (варіантних) прочитань. Тоді слово виступає як "жмуток" значень, 
подібно до далекосхідної поетики, на яку в цьому аспекті орієнтувався 
свого часу й Малларме.  

У 1949 році родина Андієвської, рятуючись від переслідувань 
"совєтчиків" (так називає пані Емма шпигунів НКВД), переїжджає з 
Берліна в Міттенвальд, потім - у Мюнхен, де у Вільному українському 
університеті поетеса здобуває вищу філологічну, філософську освіту, 
студіюючи мови, зокрема старогрецьку, санскрит, у 1957 році захищає 
магістерську роботу. Проте наукова царина не так приваблює її, як 
творчість. У  1954 році Андієвська влаштовується диктором на 
радіостанцію "Визволення" (потім – "Свобода"). У 1957 році в пошуках 
кращого (головним чином, більш спокійного, захищеного соціальними 
та політичними гарантіями) життя її родина емігрує в США, оселяється 
у Нью-Йорку. Емма Андієвська влаштовується на дизайнерську роботу в 
Nor Cross Company, потім – у Манхеттенську медичну бібліотеку. Хоча 
обрані види діяльності забезпечують матеріально, вони не приносять 
задоволення, забираючи в мисткині час для творчості.  
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За велінням долі у Нью-Йорку родина Андієвської оселилася в 
одному будинку з Богданом Бойчуком, який тоді лише починав творчу 
діяльність. Він запропонував молодій поетесі друкуватися в щойно 
створеному журналі "Нові поезії". Вона погодилася. Згодом Бойчук став 
говорити про Нью-Йоркську групу, залучаючи до неї й Емму 
Андієвську. Однак мисткиня завжди вказувала на свою непричетність до 
групи й творчу самостійність. Її пов'язувало з цією групою, за її ж 
словами, друкований орган, коло спілкування, однак стильові, естетичні 
засади творчості – різні. До того ж Емма Андієвська була на той час вже 
сформованою письменницею, а її "одногрупники" лише починали своє 
творче зростання. Поетеса підкреслює принципову відмінність власного 
доробку від поезії Б. Бойчука, Ю. Тарнавського, прихильно відгукується 
про вірші Жені Васильківської, Патриції Килини. Питання про 
типологічну близькість творчості Андієвської і поетів Нью-Йоркської 
групи на сьогодні не досліджено, проте очевидним чинником їх 
споріднення є відсутність ідеологічної заангажованості, пошук нових 
поетичних форм, прагнення до граничного самовираження. Однак ці 
естетичні настанови кожний поет реалізує по-різному, що й зумовлює 
мистецьку унікальність угруповання. 

У 1959 році Емма Андієвська одружується з Іваном Кошелівцем, 
відомим літературознавцем, критиком і згодом - талановитим 
письменником. У приватній розмові мисткиня зізналася, що після 
дев'яти років залицяння вона його "винагородила". Отже, про велике 
кохання, ймовірно, не йшлося, однак подружжя щасливо жило сорок 
років, аж до смерті Івана Максимовича. До творчої діяльності дружини 
Іван Кошелівець ставився неоднозначно: працюючи головним 
редактором "Сучасності", він ледь не в кожному номері публікував її 
вірші, проте оцінював їх не зовсім серйозно, вважаючи їх 
"еклектизмом". Однак взаємодопомога, повага, щирість і ніжність одне 
до одного були неодмінними супутниками їх довгого подружнього 
життя. Згадуючи його, поетеса дуже тепло відгукується про цю 
надзвичайну людину, з якою її звела доля. Однією з нерозгаданих 
загадок Емми Андієвської – як жінки і поетеси – є кохання (адже 
творчість кожного (!) митця визначається, присвячується, принаймні 
координується з коханою особою. Варто згадати "Зів'яле листя" 
І. Франка, лірику Лесі Українки). У приватній розмові з'ясувалося, що її 
справжнім великим коханням була і є лише творчість. "Кохання до 
чоловіка – то пастка, кінець жіночої свободи, - говорить поетеса і 
загадково посміхається: кохання – то велика річ…".  
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Після одруження Емма Андієвська та Іван Кошелівець повертаються 
до Німеччини, оселяються в Мюнхені (хоча поетеса має щороку на 
місяць виїжджати в США задля отримання громадянства аж до 1962 
року. І на сьогодні поетеса є громадянкою США). Там же на 
Kidlershtrasse, 39 у маленькому помешканні, заставленому картинами, 
мешкає вона й дотепер. У Мюнхені Андієвська повертається до роботи 
на радіостанції "Свобода". Однак робота викликає здебільшого 
негативні емоції через постійні, за її висловом, "шум і гам", напружений 
робочий графік, сувору дисципліну, емоційне та інтелектуальне 
виснаження, що не залишають жодної, навіть фізичної, можливості для 
творчості. Проте мисткиня її знаходить: після робочого дня двадцять 
хвилин щовечора витрачає "на себе", тобто, на творчість. Так упродовж 
десяти років створювався "Роман про людське призначення". Але ці 
щоденні двадцять хвилин використовуються нею максимально повно – з 
граничним творчим зосередженням. "Я не мала часу переписувати, 
навіть перечитувати вже написане. Писала одразу начисто. Сідаючи за 
текст, мала в уяві роман увесь, з усіма деталями", - розкриває таємниці 
своєї творчої лабораторії Андієвська. Дилема між поезію і "прозою 
життя" знайшла відбиття в ідеї циклу "Спокуси святого Антонія". Ідучи 
за власним трактуванням поетеси, святий Антоній (Єгипетський) 
рятувався від матеріального світу, що "мстився" за це, так само і поетеса 
рятувалася від буденщини, роботи на радіо – тих матеріальних пут, що 
не пускали її душу до творчості. "Антоній – це я, робота - диявол, а 
творчість – то Бог", - пояснює поетеса [188, с.170].  

Про своє життя Емма Андієвська говорить стримано, розповідаючи 
про майже цілковиту відсутність зовнішніх вражень ("У мене як такого 
життя і не було: не мала часу – все моє життя – це творчість – вірші, 
картини"), зате щедро ділиться своїми духовними прозріннями і 
відкриттями, оприявнюючи суть світу у своїх творах: "Чим довше живу, 
тим світ все більш загадковий і дивовижний", - твердить вона. "Коли 
мене питають, як проходить ваше життя, - продовжує свою думку 
поетеса, - я не знаю, що сказати: я у всьому – у папері, на якому пишу, у 
вірші, у ручці, у сонці, що світить у кімнату, у мусі, що пролітає, та 
якимось дивом я ще цілісна" [188, с.168]. Стан творчості Емми 
Андієвської – існування в усьому і вже ніби неіснування. Таке своєрідне 
світовідчуття знаходить вияв у специфіці вираження ліричного "Я" в її 
поезії, яке пластично не присутнє, але оприявнюється в зображеному 
навколишньому світі. Важливим в осягненні феноменальності 
світовідчуття поетеси є усвідомлення взаємодії її свідомості й 
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об'єктивної дійсності, адже в її віршах образ навколишнього постає як 
надбання мислячого "Я" нероздільно від його психічних процесів і 
станів, що набуває виразного соліптичного характеру. Проте сама Емма 
Андієвська дотримується протилежної позиції, ніколи не рефлексуючи 
над власною свідомістю: "Я абсолютно не егоцентрик, - говорить вона, 
- я завжди поза моїм власним "Я". Свідомість розширюється на весь світ. 
Я – хто? Я – усе!" [188, с.169]. Таке твердження поетеси, до речі, 
близьке до буддійських концепцій світосприйняття, а також до 
оприявненої у творах Карлоса Кастанеди (1925 – 1998). Інтерпретація 
навколишнього світу в книгах відомого американського письменника, 
філософа, за переконанням самої поетеси, найбільш суголосна її власній: 
"У 70-х роках, відкривши Кастанеду, я нарешті зустріла, те, що вже 
описала, – таке саме бачення світу". Знайомство з його творчістю 
відбулося тоді, коли Андієвська вже сформувала свою концепцію світу й 
людини в ньому, що заперечує будь-який вплив на її особистість. Ядром 
містичного вчення індіанських магів, викладеного в книгах 
К. Кастанеди, є співвіднесеність між реальним та ірреальним буттям, за 
якою, подібно до буддизму та теософії, розрізняються ці світи як 
необмежений розумовими схемами "невимовний" світ, у якому речі 
існують не у своїй видимості, а в суті ("нагваль"), та ілюзорний – світ 
людської свідомості, раціональних понять і категорій ("тональ") [82, 
с.122-131]. Емма Андієвська, про що свідчать численні інтерв’ю з нею, 
за цими характеристиками уподібнює поняття "нагвалю" і "тоналю" 
сферам підсвідомого і свідомого. "Нагваль" – це нескінчене диво, 
найбільша пригода. Вірші – це нагваль!", - твердить вона.   

Рефлексія світу у творах Андієвської заснована на відчутті та 
інтуїції, можна сказати навіть - на трансцендентному пізнанні 
(властивому, як правило, пророкам і поетам), що ґрунтується на 
активізації підсвідомої сфери. Під час творчого натхнення, твердить 
І. Кошелівець, підсвідоме активізується, продукуючи на базі генетично 
накопиченого досвіду минулих поколінь образи й картини, які 
усвідомлюються митцем, перетворюючи творчий акт на автономний 
[105, с.218]. На провідну роль глибинних шарів психіки у творчому акті 
вказує й сама Емма Андієвська: "Тема "зрушує" пласти свідомості, 
видобуваючи, як з криниці, те, що диктує підсвідомість" [105, с.219], 
"Моя рука якось, незалежним від мене чином, підключена до мого 
шлунку-підсвідомості. Тому "нагорі", в мозку, я нічого не знаю, але моя 
рука все знає…" [66, с.38]. Вона відзначає високу точність одержаних з 
підсвідомого образів у виявленні того чи іншого відчуття попри всю 
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нелогічність їх комбінацій. Андієвська наголошує: "…у мене 24 години 
на добу працює підсвідомість. <…> Мені мусить бути дана візія, щоб я 
побачила, тоді я втілюю" [100, с.143]. 

Провідна роль підсвідомого у творчому процесі, як відомо, 
обґрунтована К.-Г. Юнгом у праці "Про відношення аналітичної 
психології до поетичної художньої творчості", де ця сфера тлумачиться 
як головна рушійна сила творчого акту, що повністю підкоряє свідому 
волю письменника, нав’язуючи йому мотиви й образи. Такі твори, які 
ніби "самі водять рукою митця", виникають одразу як цілісні, 
формально й естетично довершені [177, с.105]. В історії світової 
літератури зафіксований досвід написання творів за принципом 
неконтрольованого авторською свідомістю виходу підсвідомої 
інформації у творчості письменників-сюрреалістів. Сформульований 
Андре Бретоном (1896 - 1966) метод автоматичного письма зводив роль 
митця до занотовування образів підсвідомого за умови свідомого 
уникнення логічних прийомів раціонального мислення [40, с.55-56]. У 
цьому відношенні поезія Андієвської – принципово відмінне явище. Її 
твір виникає як сформований (у підсвідомій сфері) мистецький продукт, 
що має складну внутрішню структуру й гармонійно вписується в 
контекст творчості поетеси [168, с.2]. Феноменальність полягає в тому, 
що її підсвідоме може реалізуватися у візуальні образи не лише під час 
сну, як у пересічної людини, а й за активного стану свідомості. 
Андієвська, оцінюючи значимість і могутній енергетичний потенціал 
власного підсвідомого, не обмежує його вияви культурно-репресивними 
інстанціями психіки – "Я" і "Над-Я" ("Для мене норми і приписи ніколи 
не існували – жодні" [66, с.37-38]), а навпаки – стимулює активність 
підсвідомої сфери, абсолютизуючи ірреальне ("Моя фантазія вигадує 
світи. І я іду за своїм покликом" [100, с.146]).  

Поезії Емми Андієвської за природою свого створення, принципами 
організації гранично наближені до сновидіння. Одним з перших цю 
подібність помітив Д.-Г. Струк [151, с.10]. Проте "сновидійний" 
характер творчого процесу мисткині слід відрізняти від поетичного 
фантазування, а також від "снів наяву", тобто марення, що, за 
трактуванням Н. Зборовської, виражає здійснене бажання і викликає 
символічне задоволення [71, с.91, 94]. Поезію Емми Андієвської 
зближує зі сновидною діяльністю спонтанність її народження – твір в її 
уяві виникає, за її словами, "наче куляста блискавка". Матеріалом її 
віршів, як і сну, слугують враження, думки, переживання, накопичені 
раціональним рівнем свідомості: "…підсвідомість треба 
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"комп'ютеризувати" якомога ширшою інформацією", - пояснює поетеса 
[66, с.38]. Подібно до сновидного образно-символічного вираження 
думки, у віршах Андієвської ідеї, переживання, стани унаочнюються в 
зримих образах ("…я змалечку була великим візіонером" [188, с.164]). 
Втілення мисленнєвих категорій у візуальний аналог відбувається не за 
логічною, а швидше за асоціативною відповідністю:  

Млинок богів, що потойбіччя меле 
Зі сну глибин у найпервинний промінь, 
Тече з кишень, із душ, як кашка з примул, 
І обертає бульбашки із мила 
 
В кришталю хащі, в грозові намули, 
Що відьма видме в постаті чужі, 
Видовище, обведене ножем 
Заклять, що на світанку муля… [22, с.73]. 

У наведених вище рядках сонета "Медитації часу" ("Кути опостінь") 
образи "млинок богів", що "тече з кишень та душ", "промінь", 
"бульбашки із мила", перетворені в "кришталю хащі", є візуальною 
реалізацією ідей світового устрою, співвіднесеності вічного і 
проминального, величного і звичайного. Для десимволізації таких 
образів, оприявнення їх глибинного змісту, ефективним є звернення до 
методу вільних асоціацій, обґрунтованого З. Фройдом для тлумачення 
сновидінь.  

Пріоритет позарозумового, алогічного світовідчуття в сонетній 
творчості Андієвської, що засвідчено домінуванням виразу враження 
над осмисленням і аналізом, неупередженістю в сприйнятті оточення, 
відсутністю раціональних догм і кліше, антропоморфізацією природних 
сил, за психоаналізом, можливий лише за активізації підсвідомої сфери 
(під час сну, творчості, божевілля, гіпнозу тощо). Адже саме 
підсвідомість, за З. Фройдом, концентрує в собі релікти не тільки 
архаїчної колективної пам’яті, а й її філогенетичної паралелі – раннього 
дитинства, для якого також властивий передусвідомлений спосіб 
світовідчуття [162, с.196]. Враховуючи посилену цікавість суб’єкта 
поезії Андієвської до проявів дійсності, розкутість фантазії, уяви, 
доречним можна вважати визначення підходу поетеси до 
навколишнього світу, дане Б. Рубчаком, як дитинноподібного [136, 
с.121]. Відзначає дитинне, хоча й збагачене культурою й життєвим 
досвідом, сприйняття світу Андієвською і Е. Райс: "усе в її поезіях <…> 
зроблене з дитячою пильністю, з дитячою серйозністю, з глибокою 
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дитячою байдужістю до загальноприйнятих уявлень дорослих" [127, 
с.46]. Слід зазначити, що дитяча безпосередність, відкритість світу, 
святковість, гра притаманні переважно поезіям Андієвської збірок 
"Народження ідола", "Риба і розмір", "Кути опостінь", "Наука про 
землю". Наприклад, в експозиції сонета "Спуск між площинами" 
("Наука про землю"): 

Де звуку рибний міхурець упав, 
Розливши місяці по водяній толоці, 
Підвівся стяг: тут світловій столиці 
Постати! Між товстянок і ропух! [12, с.3-4] - 

домінантою є фантастичне, зміст розгортається за законами дитячої гри, 
якій властиве спонукання ("…тут світловій столиці постати!"). Емоційне 
тло поезії по-дитинному світле, безтурботне. Дитинність як стилістична 
риса виявляється передусім в антропоморфізації абстрактних понять, 
наділенні їх прямою мовою, як у сонеті "День по-літньому" ("Наука про 
землю"):  

Від тісноти в окатий холодок  
Запливши ненароком: "Порятуйте!" – 
Забулькав в петлях, де раби із ритонів 
Щоранку виливають молодик [13, с.6]. 

У наведеному уривку пряма мова ("Порятуйте!") належить літньому 
дню, що в уяві авторки сховався від спеки у воді. Сама поетеса, 
акцентуючи в інтерв'ю з І. Зимомрею такі риси свідомості, як здатність 
"бачити неймовірне", "глибоко вдивлятися у світ", осмислювати його не 
розумом, а інтуїцією [102, с.126], проводить паралель між світом дитини 
та власною творчістю, невід’ємними рисами якої є гра і гумор. Природа 
гумористичного (не сатиричного!) у творчості Андієвської, що 
найяскравіше виявлена в її малій прозі в образі Джалапіти, "схожа на 
дитячий сміх", - зауважує вона [102, с.126]. У сонетному доробку 
поетеси гумористичний ефект базується на невідповідності об’єкта його 
контексту, наприклад, "Владарки космосу, як булки, стан" ("Світанок з 
традиційного господарства" - "Народження ідола"). Засобом творення 
комічного в її ранніх віршах часто є персоніфікація, антропоморфізація: 
"За вухо океан візьму" ("Гість" – "Народження ідола"); "Розвісили 
дерева очі й вуха. Муром / Іде коняка з парасолькою в руці" ("Те саме 
довкілля" – "Наука про землю"); "Там веслоногий присмерк ще не зник, / 
А сів й, піднісши ложку, вередує" ("День по-літньому" – "Наука про 
землю"). Навіть кожна метафора її творів, за словами сонетярки, 
"збагачена витонченим гумором" [102, с.126].  
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Гумористичне в сонетах Андієвської нерозривно пов’язане з 
атмосферою казкового, фантастичного, провідним засобом творення 
якої є алогізм. Його варіанти продукують абсурдні, сюрреалістичні 
картини, подібно до змальованої в сонеті "Краєвид з віслюковою 
головою" ("Наука про землю"): "Сидить сирена на даху / І смикає за 
віжки півня <…> Підперши всесвіт калачем". Фантастичне є природним 
і вмотивованим у поезії Андієвської, творчим кредо якої є відкриття в 
реальному і звичайному надреального й незвичайного. У малій прозі 
Андієвської – новелах і казках - фантастичне також формується 
прийомом, характерним для техніки сюрреалізму, який полягає, за 
словами Ю. Шереха, у тому, щоб "лишати речі в їх фотографічній 
схожості, але ставити їх у життєво неможливий контекст" [171, с.177].  

Моделювання засобами алогізму й абсурду альтернативного 
(фантастичного), сповненого містичного здивування й гумору світу, що 
відчувається як реальний, споріднює поетичну творчість Андієвської з 
грою. Обґрунтування такого факту можливе за орієнтації на зауваження 
З. Фройда про те, що поет – це "дитина, яка грається", створює світ 
фантазії, який сприймає у всій повноті почуттів, рідко відділяючи його 
від дійсності [163, с.109]. Подібність раннього поетичного доробку 
мисткині до гри відзначало чимало його дослідників (Б. Бойчук, 
Б. Рубчак, П. Сорока, Л. Тарнашинська), маючи на увазі її сміливі 
експерименти зі словом, насамперед гіперболізацію звукопису у збірці 
"Риба і розмір", а також "стилізації" вигаданих поетів. Проте сама 
Андієвська спростовує це твердження: "Я ніколи не граюся, воно тільки 
так виглядає, як гра". Помітна типологічна близькість творів мисткині в 
цьому аспекті англійській абсурдній поезії другої половини ХІХ – 
ХХ ст.ст. (Е. Лір, Х. Беллок, В. Гілберт, Р. Даль), яка була орієнтована на 
нонсенс, гру, що мають зруйнувати буденність навколишнього [2].  

Матеріали інтерв’ю з Еммою Андієвською поряд з її мистецьким 
доробком дозволяють окреслити основні ідейно-естетичні настанови її 
творчості, зумовлені саме інфантильним світовідчуттям, - це прорив у 
інший світ (потойбіччя) та домінанта світлого, прекрасного, доброго: 
"Моя фантазія вигадує світи. <…>  Для мене немає меж"; "А коли 
примушую себе писати про огидне, воно раптом саме трансформується у 
добре. У мені так багато запрограмовано світла. Як в українців загалом", 
– такі самохарактеристики читаємо в інтерв'ю Емми Андієвської з 
Т. Лисенко [100, с.146]. Проте тяжіння до прекрасного у зрілій творчості 
поетеси, що рясніє картинами апокаліптичного розвою, руїни на зразок 
"Два обрії з прозоро-жовтих лусок, / З яких – в провалля – щойно – з 
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кров'ю м'ясо" ("Світанок з цитриновим ухилом" – "Знаки. Тарок"), 
трансформувалося у філософське споглядання буття.  

Ставлення до світу Емми Андієвської зумовлює і її взаємодія із 
соціумом. Ідеалом і найвищою цінністю для неї, за її ж словами, є добро: 
"Людина може реалізуватися, роблячи добро, навіть якщо за це 
отримуватиме довбнею по голові. Робити тільки добро, не очікуючи 
віддачі" [188, с.167]. Така позиція знайшла художнє втілення в її 
романах, казках. Робити добро – це означає бути абсолютно вільним, а 
отже, щасливим, - цей висновок випливає як із творів мисткині, так і з її 
життя. Проте не можна беззастережно зауважувати про її любов до 
сучасників. У поетичних творах поетеси образ людства або абсолютно 
відсутній, або постає як тло рефлексій суб’єкта. Вона звертається до 
образу людства лише у збірці "Каварня" з метою розвінчання його 
бездуховного, безцільного, ілюзорного існування: "Та поки що на таці 
носять зло, / І наливає в склянки кельнер-ворон / Розніженим повіям і 
розворам" ("Чашка кави"); "За столиком сидять самі піжами, — / Від 
декого — маленька купка жому / Унаслідок всесвітнього тертя..." 
("Посилена комунікація"). У великій прозі – образ людства навпаки є 
центральним. Зображуючи різні характери, вдачі, долі, письменниця 
розмірковує над тими обставинами, що провокують позитивні якості та 
вади сучасної їй людини. У безпосередньому спілкуванні Андієвська 
відверто гудить підступність, нечесність, байдужість у людському єстві, 
проте не засуджує таких людей, а жаліє: "Якби їм сонце в груди 
вставити, - говорить вона і продовжує, - людина – це феномен, 
найбільша цінність!" [188, с.169]. 

Емма Андієвська, поринаючи в бурхливе творче життя, живе 
самотньо, без друзів і родичів. Її брат і сестра – у США, спілкування з 
ними обмежене. "Ми різні люди, - зауважує пані Емма, - хоча я їх 
виростила, - і додає: поет має родичів тільки в поезії". Дні мисткині - а 
працює вона по вісімнадцять годин на добу! - проминають у малюванні 
картин та написанні сонетів (за останні роки, за її словами, сонети "не 
дають їй спокою". На сьогодні написано ще понад 60 сонетів нової 
збірки "Ідилії"). Емма Андієвська бере активну участь у малярських 
виставках не тільки в Німеччині, а й за кордоном (у Нью-Йорку, Чикаго, 
Торонто, Парижі, Єрусалимі, Ріо-де-Жанейро, Києві, Харкові, 
Чернівцях, Донецьку та інших містах), де отримує дуже схвальні відгуки 
й рецензії. Емма Андієвська – визнана на Заході малярка, однак її 
картини не купуються, передусім через незрозумілу для заможних 
"поціновувачів" мистецтва оригінальність і позараціональність її творів, 
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що, як і картини Пікассо, набудуть величезної цінності лише в 
майбутньому. Андієвська прагне донести своє мистецтво й до України, 
даруючи свої картини музеям Львова, Чернівців, свого рідного 
Донецька. Щороку у Видавничому домі "Всесвіт" виходить у світ 
чергова збірка її сонетів, щоправда, коштом (і немалим!) автора, але 
наклад майже немає збуту – її сонети також вимагають чималого 
інтелектуального напруження. Величезні кошти поглинають видання в 
Україні книжок, виставки в Європі та за її межами, які пенсія мисткині 
не може покрити. Тому Емма Андієвська живе більше, ніж скромно. 
Однак вона сповнена оптимізму, доброго гумору, віри і щастя творчості. 
Довгих літ Вам, пані Еммо!  

 
Поєднання етногенетичної пам’яті українки та проросійського 

виховання, прагнення збагачувати національну культуру в умовах 
чужоземного соціокультурного середовища призвели до формування 
особистості, яка, увібравши в себе найкращі досягнення вітчизняної та 
світової думки, виявила свою унікальність. Аналіз індивідуального 
стилю сонетних творів Емми Андієвської свідчить про обмежену 
реалізацію типових рис української ментальності. Мотиви роду, матері-
Берегині, національної незалежності, селянства, що вважаються мітами 
української літератури, абсолютно відсутні в її поезії на тематичному 
рівні. Генетична пам’ять та інфантильні спогади про українську 
дійсність виявляються в її віршах через реалії побуту, вірувань, природи 
України не самих по собі, а в контексті онтологічних, космологічних 
процесів, що хвилюють автора: "місяці з мисок перелива" ("Увігнутий 
краєвид" – "Знаки. Тарок"); "обрій – з вогнедихальних макітр" ("Закони 
зосередження" – там само); "З тунелей – страху голова – намисто" 
("Уроки геометрії" – "Межиріччя"); "На зірку, що – Чумацький Шлях – 
тополь" ("Збирання нектару" – "Вілли над морем"). Рефлексія типових 
українських пейзажів поетесою (наприклад, "На стежці, що – петрові 
батоги" ("Змінне тло" – "Вілли над морем")), яка прожила майже все 
свідоме життя за кордоном, часом видається феноменальною.  

Патріотичні почуття в сонетах Андієвської безпосередньо не 
оприявнені: "Моя любов до України на такому високому плані, де 
взагалі згоряє все…, - говорить пані Емма в інтерв’ю, проведеним 
Т. Лисенко. - І це я роблю, не згадуючи ні слова про Україну" [100, 
с.146]. Інакше в романах Андієвської, де Україна та її люди, замкнені в 
межах табору Ді-Пі, є головними об'єктами авторської уваги. У її поезіях 
образ України постає не як об’єкт, а як іманентний суб’єкту внутрішній 
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космос його буття ("Я Україну ношу, як слимак свою хатку, я в ній 
живу", - стверджує свою позицію поетеса [63, с.137]). Етнографічні й 
природні реалії України в поетичному тексті сонетів Андієвської 
співіснують з образами-детермінантами інших культурних просторів – 
античного світу, європейської цивілізації, сучасного техногенного 
урбаністичного суспільства. Деталі флори і фауни, згадані у віршах 
сонетярки ("рододендрони" ("Ще раз гірські озера" - "Вілли над морем"), 
"акант" ("Вігілії VI" - "Спокуси святого Антонія"), "ліванський кедр" 
("Дещо поширена каварня" - "Каварня"), "хамелеон", "гепард", "тукан" 
("Зміни" - "Хвилі")), властиві майже всім природним зонам Землі, що 
дає підстави твердити, що топосом її художніх творів є весь світ. Образ 
України в них, з одного боку, є невід'ємною його часткою, з іншого - 
проектується на весь світовий простір. Одним з формальних свідчень 
цього є мова. Справедливим є твердження Ж.-П. Сартра, що "для поета 
мова є структурою зовнішнього світу" [138, с.13]. Написання 
Андієвською сонетів, як і загалом її творів, українською мовою 
пов'язано з підсвідомим прагненням шляхом лінгвілізації відтворити-
створити втрачену Батьківщину – "Україну в собі": "Я вибрала для своєї 
самореалізації українську мову… Вибрала з любові до України", - 
зауважує поетеса в одному з інтерв'ю [102, с.118]. Інтимність 
національно-патріотичних почуттів поетеси можна пояснити її 
підсвідомим бажанням віднайти цілісність "Я" – свою самість, що 
неможливо без возз'єднання зі своїм ментальним підґрунтям – 
енергетикою рідного краю та його духовною культурою. Модель світу в 
сонетах Андієвської є сублімованою "Україною". Отже, концепція 
творчості поетеси як сновидної діяльності підтверджується 
найвагомішим фактором – існуванням прихованого бажання, а саме - 
прагненням самості, що дорівнює для неї поверненню в "духовну 
Україну" і стимулює на підсвідомому рівні її активність як митця. 

Розгляд світоглядних переконань, суспільної позиції Емми 
Андієвської як фундаменту її мистецької самобутності потребує 
доповнення окресленням психології її творчості. Саме в специфіці 
натхнення, формування задуму, власне креативного акту і прихований, 
на наше переконання, секрет її унікальності. Масштабність її творчого 
доробку пояснюється передусім силою натхнення: "Для мене писати – 
це все одно, що дихати, - свідчить пані Емма в інтерв’ю з Людмилою 
Таран. - <…> Можу творити цілу добу, аби не дуже заважали", або "…в 
мені сидить демон, який домагається вислову з такою печерною силою, 
що я мушу (байдуже, хочу я цього чи ні) хапатися за перо чи пензлі. Без 
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творчості я просто неспроможна існувати, як риба без води" [66, с.35-
37]. Мету творчості (й загалом свого життя) вона вбачає в якомога 
повнішому художньому відтворенні дійсності, осягненні її суті як 
"чистого" буття. "Найкращим, що може бути на світі, є змога 
реалізувати туманну матерію, розлиту навколо, яка ще не втілилась в 
думку", - говорить поетеса [63, с.133].  

Задум нового твору, одразу чіткий і цілісний, за словами 
Андієвської, виникає в уяві раптово, живлений енергією підсвідомого: 
"Вистачає один раз подивитися на палітру з фарбами - одразу в уяві 
постає картина, я її тільки перемальовую. Так і з поезією <…> - з нитки 
– розкручується слово". Часто задум майбутніх поезій або картин 
окреслюється вві сні, під час якого мисткиня споглядає візії 
архітектурних споруд, конструкцій, дивовижних натюрмортів, церков 
[188, с.169]. На запитання, чи буває так, що задум не вдається втілити 
так, як уявлялось, пані Емма відповідає категорично: "Ні! Ніколи. Мені 
завжди все вдавалося, принаймні до сьогодні". Поетеса відзначає 
тотальність свого мислення (яке теж пояснює вивільненням під час 
творчості стихії підсвідомого): "Думка розпросторюється одночасно в 
усіх напрямках, як блискавка…" Саме тому образи у творі позначають 
безпосередньо названий об'єкт і розгортають свій зміст набагато глибше, 
до космічних масштабів.  

Психологія творчості Андієвської чітко оприявнюється в зіставленні 
художніх засад, прийомів її літературного та малярського доробку. 
Загалом малярство і література – дотичні грані творчої особистості 
мисткині, що органічно доповнюють, навіть ілюструють одна одну. 
Хоча сама пані Емма вважає, що "література "поїла" в ній все", вона 
бачить світ як художник. "Перше моє сприймання світу – це таки крізь 
око…", – говорить вона в інтерв'ю Л. Таран [66, с.38]. Відзначаючи 
вплив малярства на свою поетичну творчість, поетеса акцентує спільну 
метафізичну природу живопису та літератури, що "мусять мати щось від 
загадки, ребусу, замкненої в темні лінії таїни…" [145, с.161]. Синтез 
малярства і поезії виявляється і в ілюструванні Андієвською власними 
малюнками книжок "Архітектурні ансамблі", "Сегменти сну". Останню 
можна вважати унікальною не тільки для українського, а й для світового 
мистецтва, адже вона представлена творами, що є органічним сплавом 
абстракціоністських полотен і тексту – "потоку підсвідомості", який 
складається з декількох образів-асоціацій, підпорядкованих тому ж 
творчому стану, що й картини.  
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Ряд прийомів письма поетеси, зокрема зміна перспективи 
зображення об’єктів від гранично наближеної (одновимірність бачення) 
до віддаленої, колаж образотворчих засобів, зумовлені впливом її 
малярського досвіду. Поширені в її  сонетарії і жанрові запозичення з 
живопису та архітектури, наприклад, назви циклів "Натюрморти", 
"Портретна галерея", "Архітектурні ансамблі", "Площинні і сферичні 
відображення", "Гравюри", у поезіях яких синтезовані просторовий і 
часовий виміри художнього мислення. "Образотворчі" елементи в 
сонетах Андієвської – побутові предмети, посуд, їжа (у "Натюрмортах"), 
фрагменти архітектурних споруд, природні реалії (у "Краєвидах"), риси 
зовнішності (у "Портретах") - є лише тлом для метафізичних констант, 
тієї істинної суті, яка прихована за ними. Реалії видимої дійсності 
подаються шляхом їх констатації, як правило, в експозиції сонета. 
Поетеса акцентує випадковість їхнього поєднання: вони існують ніби 
самі по собі, утверджуючи абсурдність матеріального світу. У сонетах 
циклу "Портретна галерея" Андієвської, що є "портретами" внутрішньої 
суті осіб, не названих автором, окремі деталі зовнішності розкривають 
потворність, вбогість їхнього духовного світу: "Красуня, яка точить 
запах трупний. / Лисячий писок, з мушкою, у хутрі"; "Вуста сердечком, 
які — трупний харч" [183]. 

Творче використання Андієвською в сонетарії композиційних, 
образотворчих прийомів, запозичених з малярства (як власного доробку, 
так і світового), дозволяє розглядати її поетичну, зокрема сонетну, 
творчість у контексті образотворчого мистецтва. Ознаки малярства в 
поезії Андієвської - це насамперед домінування зорових образів, 
ілюстративність відтвореного світу, поєднання різних перспектив його 
бачення в одному образі, фіксація миттєвого стану об’єкта, його 
"фотознімок", увага до форми і кольору предмета, прийом світлотіні. У 
мистецькому стилі поетеси відчутні традиції далекосхідного живопису, 
а також різних течій і напрямків авангардизму ХХ ст. – кубізму, 
сюрреалізму, імпресіонізму. Цей факт, як і ремінісценції із всесвітньо 
відомих шедеврів типу "Душа - Даная - під дощем монет" ("Готовність" 
- "Каварня") або "Венера, що народжена в відрі" ("Каварня весняної 
днини" - "Каварня") відповідно Рембрандта й Ботічеллі, указують на 
органічну взаємодію творчості Емми Андієвської із світовим 
образотворчим мистецтвом. 

Феномен авторської свідомості, що розкривається в ставленні 
Андієвської до світу, соціуму, Батьківщини, власної творчості, є 
чинником формування її індивідуального стилю. Його самобутність 
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ґрунтується на інтуїтивному, позараціональному світосприйнятті, 
зорієнтованому на рефлексію глибинної метафізичної суті буття, та на 
відтворенні викликаних її сприйняттям емоційно-почуттєвих вражень і 
станів шляхом їхньої асоціативної трансформації у візуальні образи. 
Такий спосіб художнього мислення зближує поетичне й образотворче 
обдарування Андієвської, що дозволяє залучити до інтерпретації її 
сонетної творчості світовий образотворчий контекст. Стилістичні риси її 
доробку - суб’єктивація світу, візуальність, інфантилізм, алогічність та 
фантасмагоричність - властиві сновидній діяльності, засвідчують 
пріоритет підсвідомості у творчому процесі поетеси. Підсвідомість як 
визначальний фактор феномену її творчості не тільки "постачає" 
інформаційний (трансформовані набуті раціональні знання, забуті 
інфантильні, успадковані загальнолюдські) та психічний "матеріал" 
(бажання, страхи, потяги тощо), а й забезпечує механізми його 
реконструкції в художні образи, що уподібнює сонети поетеси до 
сновидіння, а її творчий процес – до сновидної діяльності. Феномен 
свідомості Емми Андієвської лежить в основі її позиції щодо світу, є 
чинником моделювання художнього простору в її сонетах.  
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ЖАНРОВА ПРИРОДА СОНЕТА ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ:  
ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО 

  
Письмо Андієвської відзначається пошуком нових поетичних форм і 

прийомів, тому особливо вражаючим є той факт, що більшу частину її 
доробку складають сонети, які мають відповідати канонічним законам 
формальної і змістової побудови. Петро Сорока охарактеризував 
переважання цього жанру у творчості поетеси як прагнення формальної 
дисципліни, що врівноважувало б новаторство змісту [144, с.81]. Сама 
поетеса в листі до автора цієї книги зауважує, що "він (жанр сонета. – 
О. Ш.) найбільше "пасував" для того, щоб показати, які революції в 
цьому жанрі можливі" [188, с.164]. "Якщо я вибираю щось, що мимоволі 
сковує, - говорить пані Емма в інтерв’ю з Людмилою Тарнашинською 
про своє захоплення сонетним жанром, - і насаджую там вітер волі, то 
<…> виходить те, що, здавалось, не можна втілити в слово. <…> І в 
цьому найбільша радість" [63, с.134]. Слід зазначити, що сонет входив у 
творчість Андієвської поступово: у першій збірці цей жанр 
представлений декількома віршами, у наступних збірках він посідає все 
більше місця поряд із ліричними мініатюрами, поемами. У її доробку 
двох останніх десятиріч ХХ ст. і перших років ХХІ ст. сонет – провідний 
жанр.  

Поширення сонетів у поезії мисткині зумовлене структурно-
когерентною специфікою цього жанру, насамперед композиційним 
протиставленням тези й антитези, що дозволяє художньо втілювати 
філософські, суб'єктивно-психологічні, морально-етичні рефлексії 
автора. Якщо ліричні вірші-мініатюри медитативного характеру у 
творчості поетеси (такі як "Перське", "Нічний дощ" (збірка "Народження 
ідола")) можна визначити як "вірші-враження", деякі поеми та вірші, у 
яких, як музичний мотив, варіюється ключовий образ (наприклад, 
"Народна поема про яблуко", "Пісня про рибу", "Новосілля левад" 
("Народження ідола")), умовно класифікуються як "вірші-слово", то 
сонети можна віднести до "віршів-ідей". У сонетарії Андієвської наявні 
твори параболічної структури, поетична думка в яких часто 
розгортається у формі зіставлення асоціативно близьких образів, як 
наприклад, у сонетах "Класична осінь", "Божевільний Христос" 
("Народження ідола"). У ряді сонетів увага поетеси фокусується навколо 
динаміки перетворення, що передбачає процесуальний рух рефлексії 
"було" – "стало". В інших її творах цього жанру зіткнення опозиційних 
образів і мотивів орієнтоване на утвердження ідеї діалектичної 
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цілісності буття в усіх його проявах. Відтак художнє призначення 
сонетного жанру у творчості Емми Андієвської полягає перш за все в 
тому, щоб виразити складну двокомпонентну думку, адже сонетна 
форма є двочленною структурою, утвореною ще на початку своєї історії 
поєднанням двох строф фольклорного походження – восьмивіршової і 
шестивіршової [83, с.139]. Пріоритетність сонетного жанру у творчості 
поетеси зумовлена, отже, як внутрішніми суб'єктивними факторами, 
зокрема її прагненням відтворити світ у діалектичній єдності його 
полюсів, особливістю її філософського світовідчуття, так і зовнішніми 
культурними – впливом ірраціонального, химерного ("діонісійського") 
начала, притаманного модерністичній культурі.  

Сонет як втілення інтелектуально-почуттєвої рефлексії виступає 
носієм епічного струменя в доробку поетеси, про що свідчить не лише 
його ідейне навантаження, а й спосіб викладу змісту. Так, поетичний 
текст сонета "Предтеча в природі" ("Кути опостінь") (як і низки інших 
поезій цього жанру Андієвської) являє собою одне суцільне речення, 
побудоване на різноманітних видах підрядного зв'язку, вставлених 
конструкціях: 

Дощ скринями скляними гатить 
Потилиці  і пустирі, 
Щоб до останку постирать 
Останні відсвіти погоди, 
 
Що, мружачись в пітьмі з огиди, 
Щільник погнали по траві, 
Що замахи перетрива 
(О як предтечу гірко гудять!), 
 
Щоб загорівся з-під поли 
На перший комашини дотик 
Оновлений з нових сполук –  
 
Легенями на світ радіти –  
Серед сирих іще речей 
Щільник, що блискавку віщав [22, с.74]. 

Синтаксична структура твору зорієнтована на розгортання потоку 
асоціацій, втілює процес "перетікання" думки, аналогічно до великої 
прози мисткині. При цьому її поезія суттєво відрізняється від прозового 
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тексту перш за все своєю візіонерською природою та специфікою 
функціонування слова. 

У сонетах Емми Андієвської гармонійно поєднані традиції і 
новаторство, ступінь співвідношення яких на формальному та 
змістовому рівнях художнього тексту різний. Зміст її поезій, 
сфокусований навколо розкриття онтологічно-екзистенційних проблем - 
метафізичної суті видимих реалій буття, трансцендентного світу, смерті, 
апокаліпсису, відрізняє їх від класичних зразків сонетного жанру. 
Філософські мотиви, наявні й у доробку майстрів сонетописання, як 
правило, слугують тлом для розгортання ліричного почуття героя, як 
наприклад, у присвячених темі смерті сонетах Петрарки (насамперед з 
циклу "На смерть мадонни Лаури") [118], В. Шекспіра (сонети 
"Стомившися, вже смерті я благаю…", "Глянь, як встає на сході з-за 
туману…", "Коли я бачу, як руйнує трони…" та інші) [169, с.29, 33, 35]. 
У сонетах Андієвської натомість онтологічні мотиви є самостійним 
першочерговим змістовим елементом. 

Будова сонетної строфи Андієвської здебільшого узгоджена із 
традиційним каноном, хоча в ній виявляються й новаторські елементи. 
Строфічна, метро-ритмічна організація творів сонетярки найбільше 
відповідає класичним зразкам: вони вибудовані за петрарківською 
строфічною моделлю, тобто складаються з чотирнадцяти рядків, 
розподілених на два катрени та два терцети. Досить часто поетеса додає 
п'ятнадцятий (іноді – й шістнадцятий) рядок – коду, художнє 
призначення якої полягає у філософському узагальненні в ній поетичних 
рефлексій, увиразненні протиріч, забезпеченні структурної цілісності 
творів. Силабо-тонічний розмір сонетів поетеси - п'ятистопний ямб, хоча 
в поодиноких випадках наявні ритмічні варіації, що вкладаються в 
перехідну між силабо-тонічною та тонічною системами версифікації 
метро-ритмічну конструкцію. 

Римування в її сонетах за точністю, повнотою римованих співзвуч, 
системою їхнього розташування в тексті суголосне традиційному канону 
(типова схема римування в її творах – АВВА АВВА CCD DEE). Проте 
дисонансний спосіб римування сонетів Андієвської, що є невід'ємною 
ознакою її стилю і полягає в збігу приголосних звуків (опорного та 
кінцевого) за розбіжності голосних, для сучасної західноєвропейської 
сонетної, і загалом поетичної, творчості не характерний. Можливо, тому 
І. Качуровський, П. Сорока, О. Гриценко, М. Нікула, А. Мойсієнко й 
відзначають "неточність" рими в поезії Андієвської по відношенню до 
сонетного канону. Андієвська вважає дисонанси власним відкриттям 
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(хоча історія розвитку цього поетичного явища, як відомо, сягає 
корінням у середньовічну кельтську поезію), невипадково І. Кошелівець 
у праці "Нариси з теорії літератури" ілюструє цей спосіб римування 
рядками з вірша Андієвської: "Сургучем запечатаний сад, / Всіх рослин 
віддали під суд" [92, с.79]. Дисонансне римування дозволяє поетесі 
уникнути традиційних римованих кліше, значно розширює можливості 
версифікації, забезпечує оригінальність, багатство та різноманітність 
фонічної структури її сонетів, чим відрізняє їх від творів 
західноєвропейських сонетистів-модерністів. Співзвуччя приголосних у 
римованих словах формує особливий темпоритм її творів, що 
спрямовується на розкриття їх змісту – виходу за межі реального світу в 
трансцендентний простір абсолютної свободи людського "Я". 
Дисонансне римування "осучаснює" багатовіковий жанр сонета, 
увиразнює в ньому вияв модерних інтонацій і настроїв, що 
спостерігаємо в сонетній творчості Емми Андієвської. 

Приналежність сонета до "високих" жанрів передбачає уважний 
відбір лексичних засобів. Емма Андієвська розширює поетичний 
словник за рахунок розмовно-просторічної, науково-термінологічної 
лексики, що суттєво відрізняє її сонети від класичних, формує 
неповторний авторський стиль. Значну частину поетичного словника 
Андієвської складають розмовно-просторічні (зрідка й лайливі) слова: 
"комизиться" ("Вігілії ІІІ" - "Спокуси святого Антонія"), "шпетить" 
("Вігілії ХІІ" – там само), "регоче" ("Натюрморт з ускладненнями в часі" 
- "Вігілії"), "йолоп" ("Вігілії ХХХ" - "Спокуси святого Антонія"), 
"ледар" ("Вігілії ХХХІІ" - там само)). Лайливі слова здебільшого 
використовуються в сонетах морально-етичного змісту, що мають 
публіцистичне звучання й спрямовані на викриття особистісних чи 
суспільних вад. Колорит розмовної мови створює використання 
поетесою специфічно-побутової лексики ("макорженик" ("Вігілії ХV" - 
"Спокуси святого Антонія"); "манатки"; "мотлох" ("Вігілії ХХХІІ" - там 
само)), зменшувально-пестливих форм слів ("міхурець" ("Спуск між 
площинами" - "Наука про землю"); "вузликом"; "шкірок" ("В природі 
лагідність, повільне завмирання…"; там само)), скороченої граматичної 
форми дієслів у третій особі однини теперішнього часу, що не властива 
літературній мові ("біга" ("Вігілії Х" - "Спокуси святого Антонія"); 
"бовка" ("Вігілії ХІІІ" - там само). Колорит розмовної мови в сонетах 
Андієвської є одним із суттєвих чинників зображення в тексті образу 
України.  
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Вживання загальнонаукової, професійно-виробничої лексики в 
сонетах поетеси ("експеримент", "топонім" ("Ставок – долоня, - нею 
хіромант…" - "Знаки. Тарок"); "фок" ("Краєвид зі зм'яклою ланкою" - 
"Архітектурні ансамблі"); "лот" ("Линви над краєвидом" - "Знаки. 
Тарок")) є рисою її індивідуального стилю, свідченням новаторства 
порівняно із традиційною сонетною творчістю. Наявність названих 
лексичних груп не пов'язана з науково-технічнім прогресом, 
механізацією життя людини, які вплинули на творчість багатьох 
українських поетів початку ХХ століття, особливо футуристичного 
напрямку, а є результатом широти світобачення поетки, її інтересу до 
найрізноманітніших явищ дійсності. Використана в сонетах Андієвської 
термінологія математики, фізики, геометрії, біології зумовлена її роллю 
в художньому відтворенні в них онтологічних, космогонічних процесів, 
в осягненні таємниці світобудови. Вагоме значення в розкритті цих тем 
мають і поширені у віршах Андієвської терміни на позначення мінералів 
("хризоліт" ("Вігілії І" - "Спокуси святого Антонія"); "ебоніт", "малахіт" 
("Вігілії ІV" - там само)) та хімічних речовин ("хітин" ("Дощ над 
гірськими озерами" - там само); "пепсин" ("В межах світанку" - там 
само)). Лексична еклектичність сонетів поетеси, зумовлена поєднанням 
термінології точних наук і суто філософських, метафізичних понять 
життя, смерті, буття, небуття, вічності, душі, Духу, сприяє формуванню 
в них гармонійної, довершеної моделі поетичного світу.  

Серед лексем, не регламентованих сонетним каноном, проте 
суттєвих для окреслення індивідуального стилю митця, слід виділити 
іншомовні слова, застарілі слова та неологізми. Космополітичність 
поетичного мислення Андієвської виявляється в поширенні в її текстах 
слів іншомовного походження, наприклад, "фриз" ("Вігілії ХІ" - 
"Спокуси святого Антонія"); "аберації" ("Натюрморт зі щуками та котом 
майже за Шарденом" - "Вігілії"); "унції" ("Портретна галерея ХХVII" - 
там само); "стейк" ("Циркові ідилії ХІ" - "Вігілії"). Помітним явищем у 
сонетах поетеси є авторські неологізми, які утворюються здебільшого 
двома шляхами: складанням основ несумісних за значенням слів типу 
"хитиннозябрий" ("Вігілії ХІІ" - "Спокуси святого Антонія"); 
"смугозвуки" ("Вігілії ХІХ" - там же); та вживанням іменникової форми 
прикметників, прислівників, дієслів: "інакшість"; "непоєднальність" 
("Квартал з похиленою баштою" - "Вілли над морем"); "присмоктки" 
("Линви над краєвидом" - "Знаки. Тарок"); "дірчавість" ("Мутація 
краєвиду" - "Межиріччя"). Поєднання в складному слові основ логічно 
не сумісних мовних одиниць зумовлене тяжінням поетеси до компресії 
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тексту, що реалізується у співвіднесеності одного образу з декількома 
поняттями. Творення іменникової форми слів викликано орієнтацією 
автора на художнє відтворення істинної – абстрактно-понятійної, 
метафізичної суті предметів і явищ видимого світу. 

За лексичним складом сонети Емми Андієвської виходять за межі 
сонетного канону, адже для них характерне використання широкого 
спектра загальновживаної та спеціалізованої лексики, історизмів, 
архаїзмів, авторських неологізмів, уживання міфологічної, релігійної 
лексики поряд з науковою, професійно-виробничою, довільне поєднання 
стилістично несумісних слів розмовної і книжної мови. Еклектичний 
лексичний склад сонетарію Андієвської дозволяє реалізувати її творче 
завдання – художнє втілення "тотальності" буття [188, с.169], тобто всієї 
багатоманітності проявів видимого світу. Мозаїчне розмаїття лексичних 
засобів, їхнє сполучення в межах одного твору привносять у поезію 
Андієвської риси постмодерністичної поетики, осучаснюючи сонетний 
жанр.  

Традиційна за формою сонетна строфа Андієвської наповнена 
модерним змістом (що не означає буквальну приналежність її творчості 
до модерністичного дискурсу, а вказує на спосіб осмислення та 
художнього втілення її основних мотивів). Враховуючи те, що в основі 
розгортання змісту сонета лежить протиставлення тези й антитези, 
означення "модерністичний" стосовно творів цього жанру вживається 
тут на позначення способу співвіднесення опозиційних елементів, 
відмінного від традиційного, згідно з яким теза в катренах 
протиставлена антитезі, у терцетах відбувається їхній синтез на 
глибшому смисловому рівні. "Некласичний" спосіб розгортання 
діалектики тези й антитези, на думку вчених Тбіліського університету 
К. Герасимова та В. Лебанідзе, і є найсуттєвішою ознакою 
модерністичного сонета. Тріада теза – антитеза – синтез, типова для 
класичних сонетів, трансформується в подвійну структуру, у якій теза, 
протиставлена антитезі, не потребує синтезу: "Смисл сонетних канонів – 
<…> у можливості еволюції від "примирення" антиномій у синтезі – до 
естетичного засвоєння парадоксальної поліфонічної компліментарності 
буття" [49, с.24]. Аналізуючи поезії із циклу "Сонети до Орфея" Рільке, 
В. Лебанідзе визначає їх як модерністичні сонети, аргументуючи тим, 
що в них відсутній синтез тези й антитези [97, с.54-55]. Таке означення 
можна віднести й до сонетів Емми Андієвської, у яких діалектично 
поєднані теза й антитеза не потребують синтезу, бо вже містять його в 
собі.  
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Теоретичне обґрунтування такого способу співвіднесення 
антитетичних компонентів орієнтує на осмислення специфіки 
модерністичного світорозуміння, в основі якого - сприйняття 
протиставлення як єдності, амбівалентної цілісності проявів буття. 
"Якщо класичним мисленням заперечувались парадокси-антиномії як 
фактори порушення раціоналістичної моделі світу, то у ХХ ст., - 
твердить Ю. Линник, - поява парадокса свідчила про наближення до 
істини. Відношення між тезою та антитезою втратило риси різкої 
ворожості, але набуло риси гармонії нового типу – компліментарності, 
що несла в собі гостру інформаційну новизну" [99, с.46, 50]. Отже, в 
модерністичному сонеті теза й антитеза вже не співвідносяться зі 
ствердженням і запереченням, як у класичних зразках жанру, а 
відтворюють антиномічність буття як онтологічну даність. Виклад 
поетичної думки в таких творах, яскравим зразком яких є поезія 
Андієвської, орієнтований на суб’єктивну рефлексію навколишнього 
світу, їхній поетиці властиве асоціативне нанизування образів, 
домінування метафори й символу. Модерністичний сонет на противагу 
деяким положенням традиційного канону свідчить не про занепад, а про 
метаморфозу жанру, що підтверджує думка В. Лебанідзе: "Ми маємо 
справу не із знищенням сонета, а, навпаки, з таким втіленням ідеї 
сонетності, яке відповідає найглибиннішим духовним потребам 
сучасності" [97, с.55]. При цьому поняття модерністичного сонета не 
слід ототожнювати з поняттям сучасного сонета, тобто сонета ХХ ст., 
який, будучи продуктом нелінійного процесу еволюції цього жанру, є 
різнорідним явищем, що пов’язано з різноманітністю стилів і напрямів у 
сучасному мистецтві, у межах яких на ґрунті національних літератур 
створюються нові сонетні моделі. Модерністичний сонет - вужче 
поняття, адже його художні параметри, що торкаються передусім 
змістової структури тексту, світоглядної позиції автора, способу 
поетичного викладу, чітко зумовлені. Самобутній за індивідуальним 
стилем сонет Емми Андієвської цілком вписується в параметри 
модерністичного сонетописання, розвиваючи та удосконалюючи 
сучасний сонет, що знаходиться на перехідному етапі самооновлення, 
пошуку нових форм. 

Окреслені вище відхилення сонетної строфи від класичного канону: 
нарощування додаткового рядка, елементи тонічного віршування, 
відсутність синтаксичної завершеності строфічних елементів, 
дисонансне римування, ненормативна для сонета лексика – зумовлені 
модерністичним змістом творів поетеси, який, порівняно з класичним 



 38

сонетом, є новаторським. Проте для модерністичної традиції зміст 
сонетів Андієвської, орієнтований на висвітлення діалектичної єдності 
протиріч у світі, на філософську рефлексію багатоманітності проявів 
буття, є типовим, хоча й не позбавленим індивідуальної авторської 
специфіки. Отже, твори української сонетярки зберігають усталену 
класичним каноном сонетописання формальну організацію, мають 
закономірний для модерної, але новаторський для класичної поезії зміст, 
а також виявляють ряд стилістичних та ідейно-тематичних 
особливостей, що становлять вагомий внесок у світову поетичну 
творчість. Серед них дисонансне римування, алітерація (мецорими), 
звукопис, що відіграють не лише фонічну, а й смислоутворюючу роль, а 
також поетична рефлексія філософсько-метафізичних реалій - інобуття, 
трансцендентного світу, духу, матерії, вічності, смерті, небуття, 
існування, сну, що трактуються як самостійні феномени. Ці художні 
здобутки поетичного письма Андієвської є новаторськими не тільки для 
жанру сонета, а й для західноєвропейської поезії в цілому. 

 
Провідним жанротвірним чинником у сонеті більшість теоретиків 

сонетописання (І. Бехер, І. Качуровський, К. Герасимов та ін.) вважають 
розгортання змісту через зіткнення його опозиційних елементів – тези й 
антитези, що виражають контрастні думки, почуття, враження, 
формують конфлікт конкретної поезії, циклу або навіть усієї творчості 
митця. Членування змісту на бінарні опозиції є своєрідним способом 
конструювання поетичного світу в сонетах Андієвської. Антитетичні 
змістові одиниці в них, "перетікаючи" одна в одну, утворюють цілісний 
смисловий комплекс. Можна говорити, що у творах поетеси роль 
антитези не стільки структуроутворююча (адже формально не 
відокремлені опозиційні елементи не поєднуються в синтезі, як у 
композиції традиційного сонета), скільки концептуальна, бо 
компонування змісту її поезій з антитетичних пар дозволяє виявити в 
ньому основні ідейно-тематичні центри в їхній еволюції, відображає 
напрям творчих зацікавлень автора.  

Система опозицій у текстах сонетярки сфокусована навколо ідеї 
трансформації (від змін у природі до всесвітнього апокаліпсису), що 
сама по собі як перехід від існуючого до іншого стану, періоду, якості 
протиставляє минуле і майбутнє. Культивування мотиву перетворення, 
що логічно передбачає протиставлення, зумовлює діалектичність змісту 
поезій Андієвської. Система бінарних опозицій в її сонетах змістовно 
фокусує в собі сутність буття і небуття, життя та смерті, реального світу 
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та інших вимірів існування; наскрізно проходить через весь її сонетарій, 
утворюючи чітко структурований гіпертекст. Його координуючими 
вісями виступають глобальні антиномії (у розумінні узагальненого 
протиріччя між двома взаємовиключними положеннями), що 
охоплюють ідейно-тематичний спектр сонетів поетеси: "реальність – 
ірреальність" та "старе буття – нове буття". Антиномія "старе буття – 
нове буття" є темпоральним параметром поетичного світу в сонетах 
Андієвської, що фіксує протікання буття в часі. Антиномія "реальність – 
ірреальність" як топологічний чинник визначає тонку грань між цим 
світом та потойбіччям. 

Глобальні антиномії формують часово-просторову модель поетичної 
картини світу в сонетах Андієвської. Вона ґрунтується на двох 
площинах: перша, утворена поєднанням змістових аспектів категорій 
реальності та старого буття, семантично корелює з виміром цього світу 
(видимого матеріального буття), друга площина базується на категоріях 
ірреальності та нового буття, змістовно окреслює вимір інобуття. Сфери 
цього світу та потойбіччя є фундаментальними в поетичній картині 
світу, на їхній опозиції побудована концепція буття, що є ідейно-
естетичним ядром сонетної творчості мисткині. Центром часово-
просторової моделі, у якому стикаються семантичні поля антиномій 
"реальність – ірреальність" та "старе буття – нове буття", є 
безпосередньо момент поетичної рефлексії - мить, протиставлена 
минулому та майбутньому, у якій сконцентрований фактор 
трансформації [167, с.3].  

Антиномія "реальність – ірреальність", яку розгортають 
протиставлення конкретно-буденного та абстрактно-космічного, 
мізерного та масштабного, світу зовнішнього та внутрішнього буття 
суб'єкта, сфокусована навколо розкриття метафізичної основи буття. 
Трансформація об’єктів довкілля, що в контексті творчості поетеси є 
передумовою кореляції реального та потойбічного світів, має статичний 
характер, тому на композиційному рівні опозиція між компонентами цієї 
антиномії яскраво не виражена. Зіставлення реального та ірреального 
вимірів у сонетах поетеси відбувається переважно двома шляхами: 
1) об'єкти фізичного видимого буття постають крізь призму 
суб’єктивного світовідчуття ліричного "Я" і втілюються в породжених 
його уявою позареальних образах; 2) фантастичні ірреальні субстанції 
розкриваються через реалії об’єктивної дійсності. Так, у сонеті 
"Водяний мінотавр" ("Риба і розмір") образ казкової, містичної істоти 
мінотавра створений шляхом ірраціональних комбінацій образів 
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природи ("листя", "калюжі", "паростки"), частин тіла тварини ("губи", 
"роги"), одягу ("біла тога"), що самі по собі належать до світу реального: 

Із губ у листя білу тогу стогне, 
Калюжами пішовши геть від тіла 
У паростки, у миготіння тале. 
О тільки б роги вимокнути з туги…[3, с.39]. 

Протиставлення реального та ірреального в сонеті "Водяний мінотавр" 
реалізується не на композиційному рівні, а на логіко-смисловому: 
комбінація образів реального формує образ ірреальної істоти.  

Аналогічно через образи конкретних об'єктів - "ребра", "плавці", 
"перчини", "печі", "меч", "мечеть", "ящик", "триножник" - виражена 
метафізична суть водної стихії в сонеті "Вода" ("Риба і розмір"): 

Губили дно і випливали з ребер 
Перчинами із водяних печей –  
Усі плавці несли меча печать, 
Що в заводях мечеть із тіней рубить, 
 
Мечеть, що обернулася на рибу 
І затонула в парниках луски 
І тільки дме стручки по волоску, 
Що водяній блосі триножник робить, 
 
Бо краплі духова оркестра глушить 
Усіх, хто з тіста менш непосидющих. 
І валить без розбору в мідний ящик 
 
На дно, назад, де саме щонайглибше. 
І перехожі бачать серед дня 
Улітку парасолі на воді  [3, с.36]. 

Взаємопроникнення реальної та ірреальної сфер у поезіях сонетярки 
утверджує таємничу, непізнаванну суть буття, адже реальність, за її 
переконанням, це лише видима сторона існуючого, що приховує іншу – 
ірреальну, яку не можна осягнути раціональним мисленням.  

Трансформація реалій дійсності в ірреальну площину є результатом 
діяльності суб'єктивної свідомості мислячого "Я". Опозицію "реальне – 
ірреальне" в сонетній творчості Емми Андієвської можна трактувати і як 
протиставлення світу об’єктивного і внутрішнього буття суб'єкта, що є 
своєрідним психічним "потойбіччям". Креативний акт мисткині, як і 
поетична творчість загалом, закорінений у трансформацію зовнішнього 
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буття у психологічний вимір авторської свідомості. Цей факт зумовлює 
наявність у деяких сонетах поетеси образів-детермінантів суб'єктивного 
світосприйняття: "Й все стало зором: із дзьобів і лап / Сліпучість у 
товстянки пролило" ("Зміна" – "Пісні без тексту"); "І чулося: підковами з 
очей, / <…> Велике йшло" ("Світанок з традиційного господарства" - 
"Народження ідола"). Реагуючи на реальну дійсність, суб'єкт власною 
уявою творить альтернативне ірреальне буття - продукт його 
внутрішнього світу. У сонеті "Осінь" ("Пісні без тексту") об’єктивний 
вимір – осіння природа, пропущений крізь призму сприйняття 
мислячого "Я", - втілюється в нереальні картини:  

З дахів туман. Горобчик тягне слух 
В молочну нитку. Із бальконів жар 
Просипався і спопелив межу, 
Де щойно осінь острів простягла 
 
(Колінчастий прив’ялого тепла), 
 
Й за мурами, по той бік снів і зла. 
Предмети знов місткіш, аж горло все в льоду, -  
В долоні плеснувши, по шибі проведе 
І буде скаржитись, що загубило слід, 
 
А віднайти в минулому не втямить, 
Бо там сліпа з ковінькою, вже втома 
Трясе дитячим біля хвилі тім’ям. 
 
І шамкає: "Хоча й від неба ти, 
На березі цьому зазнаєш небуття": 
Туман з дахів. На весь світ самота [23, с.115]. 

Образи "Горобчик тягне слух / В молочну нитку", "Із бальконів жар / 
Просипався", "…осінь острів простягла / (Колінчастий прив'ялого 
тепла)", "втома, / трясе дитячим біля хвилі тім'ям" втрачають смисловий 
зв'язок із дійсністю, занурені у сферу асоціацій, спогадів, фантазмів, 
тобто підсвідомого ліричного суб'єкта.  

Проекція зовнішнього світу на свідомість мислячого "Я" 
реалізується в антитезі "дійсність - віддзеркалення", що є одним з 
аспектів антиномії "реальність – ірреальність". Часом реалії дійсності 
транспонуються у свідомості суб'єкта в ірреальну площину, будучи 
відображеними у воді, склі, дзеркалі. У розгортанні протиставлення 
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"дійсність – віддзеркалення" головним є не копіювання довкілля, а 
відкриття його прихованих якостей, істинного змісту. Символічно 
кореляція дійсності та її відображення уособлена в образі дзеркала 
("Палеолітні рештки рибних призм - / У іншім вимірі - в трюмо – 
гаразди" ("Деякі аспекти веселки" – "Вілли над морем")). Образ 
дзеркальної поверхні є ключовим і в сонетах "Трюмо" ("Межиріччя"), 
"Постать в трюмо" ("Знаки. Тарок"), у яких він є пограничною межею 
між реальним (об'єктивним) та ірреальним (суб'єктивним, підсвідомим) 
світами, проміжною формою існування, що твориться за іншими 
законами:  

Гармонією витяглось трюмо, 
І, замість обрисів – повільний плянетарій, 
Серед якого – три стегна – в натурі,  
Що – з барельєфа – сутности фермент ("Постать в трюмо"). 

Або:  
Трюмо, яке – ні інших, ні себе, -  
На повів – територію нічийну 
Де кусні сили – довгі – ні очей, ні 
Ознак найменших форм… ("Трюмо") [6, с.9]. 

"Трюмо як вимір" – це узагальнення звучить у сонетному замку 
наведеної вище поезії, де "вимір" - сфера зародження нового буття 
("Кожній тичинці – світ новий чіпля"). Аналогічно витлумачено образ 
дзеркала й у циклі "Сонети до Орфея" Рільке - як своєрідний коридор в 
інобуття: "Spiegel: noch nie hat man wissend beschrieben, / was ihr in 
euerem Wesen seid" ("Дзеркало, тобі ще не відкрита твоя суть, ти – двері 
в інший світ…"*) (сонет №3 другої частини [131, с.106]). У сонетах 
Андієвської компоненти антиномії "реальність – ірреальність" 
композиційно і семантично невіддільні одне від одного, адже 
виступають складниками метафізично-фантастичного світу, 
співвідносного з внутрішнім психічним буттям мислячого "Я". 

Починаючи зі збірки "Наука про землю", увага автора з поодиноких 
реалій довкілля (вода, свічка, дощ, осінь тощо, як у попередніх збірках) 
перенесена на глобальні природні процеси, що зумовлює появу в її 
поезіях нових ідейно-стилістичних параметрів. Якщо розкриття 
метафізичної суті окремого предмета чи явища в них обмежене миттю і 
співвідносне зі статикою, то рефлексія буття як цілісності вимагає 
часової протяжності – динаміки. Таким чином у сонетах збірки "Наука 

                                                        
*Тут і далі переклад поезій Рільке наш. 
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про землю" увиразнюються категорії минулого, майбутнього, 
трансформація світу відтворена як процес. У сонетах цієї збірки 
антиномія "реальність - ірреальність" виражається через рефлексію 
переходу від матеріального до метафізичного стану. Ірреальне 
трактується поетесою вже не тільки як суб'єктивне віддзеркалення 
дійсності, а і як позасуб'єктивна трансцендентна сфера, якій властиві 
інші онтологічні параметри. (Типово, що багато поезій збірки мають 
назву із словом "інший": "Інший дощ", "Інший голос", "Інше 
прояснення", "Інший кут зору", "Базар під іншим кутом" тощо).  

У наступній збірці поетеси "Каварня" антитеза "реальність - 
ірреальність" залишається домінантною, хоча протиставлення 
реалізується інакше: ключовий образ кав’ярні виступає межею між цим 
світом і потойбіччям, уособлює одночасно обидві ці сфери. Образна 
система поезій побудована на алогічній комбінації буденних і 
космогонічних деталей: "торти планет" ("Посилена комунікація"); "Суд 
Страшний на чашку кави прийде" ("Каварня"); "Не бар — туманність 
Андромеди" ("Апотеоза бару"). Через провідну у збірці "Каварня" 
опозицію "конкретно-буденне – абстрактно-космічне" підкреслюється 
багатогранність буття, діалектичність явища і поняття, суті і форми. 
Зіставлення в її поезіях абстрактних категорій з конкретними 
предметами з метою їхнього візуального окреслення зорієнтоване на 
символічне відтворення реалій людської діяльності як знаків всесвітніх 
явищ, процесів, отже, на зближення полюсів реальності та ірреальності. 
Конструювання альтернативної реальності за нерозривного зв'язку 
матеріальних речей з глобальними космічними процесами, звичайного з 
неосяжним, засвідчено в тексті сонета "Коняча соната" ("Каварня"): 

За баром (мозок — кумачем — 
Під барабани — нерозбірно) — 
Галактики склика на збори, — 
Аж стогне, — стрижений смичок, — 
 
Загати витяга з мачин, — 
Ще мить — і цельофанну бурю 
На організм живий оберне 
І, — наче по воді — м’яча, — 
 
У ціль ... В повітрі біля кралі 
Два юнаки працюють — кролем. 
Дідок поодаль — в око — ліру 
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Примоцував під окуляри 
(Дрібних галактик опікун) 
І в крик : в брилі, що — клюмба з канн, — 
Заходить до каварні кінь [180]. 

Завдяки синтезу абстрактних і конкретних образів у творі 
досягається подвійний ефект - учуднення звичайного і спрощення 
незвичайного. У тексті сонета простежуються два плани: матеріальне 
(співвідносне з реальністю), що охоплює предмети, постаті, які діють на 
земній поверхні (вони означені просторовою деталлю "за баром"), та 
ефемерне (ірреальне), зосереджене часто "в повітрі" ("В повітрі біля 
кралі / Два юнаки працюють — кролем"). (Опозиція матеріального 
(буденного) та ефемерного (метафізичного) трактується і як 
протиставлення об'єктивного і суб'єктивного). Антитеза "конкретно-
буденне – абстрактно-космічне"  поширена і в інших збірках 
Андієвської: найяскравіші приклади з них – "уздовж буття хтось вітряків 
наставив" ("На тему малого й великого" - "Вілли над морем"); "не обрій, 
а складчастий хробачок" ("Близькість вершника" - "Знаки. Тарок"); 
"Нову галактику – вологий слід кружала / Від склянки на столі, що – 
медсестра, / Якійсь добі лікуючи гастрит" ("Стілець. Мольберт…" - 
"Знаки. Тарок"). Різновидом антитези "конкретно-буденне – абстрактно-
космічне" виступає опозиція макро - і мікросвіту, покликана оприявнити 
в дрібних об’єктах (краплині, зернині, листку, пелюстці тощо) проекцію 
Всесвіту, виявити в них глобальні космогонічні процеси, і, навпаки, 
означити структурну елементарність масштабних явищ, утверджуючи 
єдність і цілісність буття: "На блюдечку – світобудову" ("Деякі аспекти 
існування" – "Каварня"); "галактику – в наперсток" ("Днина з ознаками 
гаплика" – "Межиріччя"); "всесвіти - з ікри" ("Вігілії VIII" - "Спокуси 
святого Антонія"). Антитеза "мікросвіт - макросвіт" є актуальною 
упродовж всього процесу творчої еволюції Андієвської не тільки в 
поетичних, а й у прозових жанрах. 

У збірках "Народження ідола", "Риба і розмір", "Пісні без тексту", 
"Каварня" простежується принцип взаємопроникнення тези й антитези 
(у цьому випадку реальності та ірреальності), що утверджує єдність 
протилежностей, характерну для модерністичного сонета. Опозиційні 
елементи в поезіях сонетярки є полюсами цілісного явища, 
відображають його різні аспекти, тому співвідносяться часто в одному 
образі. Тісний взаємозв’язок тези й антитези унеможливлює їхнє 
композиційне протиставлення. Такий шлях реалізації антитези є 
синхронічним (або взаємозворотним). Він відрізняється від 
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діахронічного (або лінійного), традиційного для сонетного жанру, що 
виявляється в композиційному відокремленні в тексті антитетичних 
елементів. Художньому втіленню антиномії "реальність -  ірреальність" 
у сонетах поетеси органічно притаманний саме перший спосіб 
співвідношення опозиційних елементів. Структурно не виражене 
протиставлення реальності та ірреальності у творах Андієвської 
утверджує діалектичність буття, що є концептуальною для сонетного 
жанру. 

Синхронічне розгортання антиномії "реальність - ірреальність" у 
сонетах поетеси відбувається за умови, коли остання категорія 
мислиться як альтернативне буття або суб’єктивна свідомість. Якщо 
сфера ірреального розуміється як оновлений світ, то відтворення 
процесу переходу до нього через стадії руйнації та неіснування 
зумовлює діахронічне розгортання протиставлення. Суть цього 
перетворення виражена через іншу глобальну антиномію "старе буття – 
нове буття", що має відкриту структуру, до складу якої входять періоди 
апокаліпсису та небуття, формуючи лінію часу: "старе буття" належить 
минулому, а "нове", відповідно, майбутньому, гранично наближені 
апокаліпсис і небуття співвідносні з теперішнім моментом. Усі 
компоненти протиставлення "старе буття – нове буття" в поетичній 
системі Андієвської є взаємозалежними: "Старе буття – щораз – нову 
касету" ("Обличчя – як старт у невимовне" - "Хвилі"); "Щойно 
народжене – свій цикль кінча" ("Ще інша ідилія" - "Хвилі"). Це 
зумовлює діахронічний (або лінійний) спосіб розгортання антитези.  

Антиномія "старе буття – нове буття" набуває поширення в циклі 
"Вігілії". Так, парадигму "старого світу" в сонеті "Вігілії V" ("Спокуси 
святого Антонія") складає синтагма "…де колись могутність / Гепардом 
дихала на приступцях престолу"; індикатором минулого часу виступає 
прислівниковий займенник "колись" та дієслово в минулому часі 
"дихала". В опозиції до старого світу осмислена сучасність, що 
перебуває в стані апокаліпсису. Такий зміст утілений у метафоричному 
образі "піски життя", синтагмах "Душа – ледь-ледь – як китобійна база, / 
Серед зруйнованих мостів і згарищ"; "І плаче світ <…> / У клітці 
душачись". У катренах сонета "Вігілії ХХІV" ("Спокуси святого 
Антонія") стихія апокаліпсису, виражена образами "буття <…> за палі", 
"пропуклини вічності", "пекло", "хижі яйця", протиставлена надії на 
порятунок, рефлексія якої сконцентрована в секстеті. У сонетному замку 
"З уламків, - аби світ новий постав" утверджується ідея 
взаємозумовленості небуття та нового буття. Аналогічно в сонеті "Вігілії 
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ХХХV" ("Спокуси святого Антонія") розвиток мотиву смерті в катренах 
("Все, що народжене, ледь блимне – і вмирає"; "Й світи, як бульбашки – 
у безвість – рій за роєм") завершується вказівкою на виникнення нового 
буття ("Де вже на дні світає інша парость").  

Перехід світу через небуття до нового існування осмислюється й у 
сонеті "Початок нового циклю" ("Знаки. Тарок"), у якому, подібно до 
розглянутих вище поезій, теза й антитеза співвідносяться лінійно або 
діахронічно. Тема руйнації буття розкривається в катренах через образи, 
які утворюють семантичний ряд, побудований за принципом зростання 
експресивності: "Через нутро хвилястішає розтин" (образ нутра 
проектується на все буття, теперішній час дієслова вказує на 
процесуальність дії); "Й пелюшку – усе довшу – порожнечі" (образ 
порожнечі символізує небуття); "Піском беруться мороку реєстри" 
("пісок", "морок" – ознаки омертвіння); "Каньйоном – геть – і горе, і 
гаразди" ("каньйон" у поезії Андієвської – символ небуття). Опозиція до 
названої теми - виникнення нового буття із зруйнованого світу - 
розгортається в секстеті. У першому терцеті акцентоване небуття (через 
образи "відтік фіялкового туману", "молюск, що так назавжди – у 
безкрає") як трамплін до нового існування. У другому терцеті в 
оптимістичних, світлих тонах відтворено появу нового життя, ключовий 
образ якого "світло – новий старт" виконує роль сонетного замка. 
Складники антитези "апокаліпсис – нове буття" не перебувають у сфері 
протиставлення, адже вони взаємозумовлені: новий світ (у розумінні 
автора) не може виникнути без руйнації попереднього, і, навпаки, 
руйнація старого буття неодмінно завершиться створенням нового. Це 
підтверджує висловлену вище думку про те, що компоненти антитези в 
модерністичному сонеті не потребують синтезу, а містять його в собі.  

Сонетам Андієвської останнього десятиріччя (збірки "Архітектурні 
ансамблі", "Знаки. Тарок", "Межиріччя", "Вілли над морем", "Шумини", 
"Хвилі") властивий синтез двох провідних антиномій: "старий світ – 
новий світ" та "реальність - ірреальність". У збірці "Архітектурні 
ансамблі", зокрема, продовжено тему зникнення старого буття й 
зародження нового, розгорнуту у "Вігіліях", але руйнація в інтерпретації 
автора торкається лише світу людської цивілізації, символічно 
вираженого в образі споруди. Головна теза, що змістовно розгортається: 
людська культура, попри всі претензії на впорядкованість, є 
недовершеною, дріб’язковою, законсервованою у своєму існуванні, тому 
приреченою на знищення. Інобуття, представлене в образі води – 
ірреальної стихії, що співвідносна з плином (конкретизовано – з плином 
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часу), уособлює природне начало, первісний хаос, є мінливою, тому 
вічною, досконалою. Інобуття в сонетах збірки виступає в ролі 
руйнівника: споруди поглинаються водою, штучне знищується 
природним, проминальне – вічним: "Усе, що тлін для 
вічности згромадив, / Пішло на дно" ("Палац, що межує зі старим 
кварталом розваг"); "Де сльози бронзові — на сходах —купідон / І 
цегла, що у воду опада" ("Палац із розмитим фасадом"). У сонеті "Вода, 
що визначає межі міста" провідний образ стихії, що, символізуючи 
вищий розум, рок, як непомітний свідок, суддя, оточує людський світ, 
спостерігає за ним: "Вода, яка, даруючи, бере, / Заходячи то —
 де човни, то — з мису". Відтворене в поезії життя мешканців міста 
(бездомні й нероби на рибній площі, ледачі спини і роти на сходах, 
кошики, ганчір’я тощо) власною нікчемністю провокує загибель:  

Та в надрах вже — поліпами — гудіння. 
Й, розбризкуючи туркусовий пил, 
Потоп готує людству, як підпал [183]. 

Діалектичність змісту сонета "Вода, що визначає межі міста", як і збірки 
"Архітектурні ансамблі" в цілому, поглиблюється граничним 
наближенням антитетичних елементів, що зорієнтоване на відтворення 
межового стану між реальністю та ірреальністю (вода дуже близько 
стикається з життям людини) та між минулим існуванням і його 
трансформацією (лейтмотив збірки - передчуття моменту руйнації).  

Мотив протистояння людини й води як руйнівної сили наявний і в 
сонетарії Р.-М. Рільке, наприклад, у циклі "Портал". У одному із сонетів 
циклу "Який же шир вміститися тут зміг…" образ стихії (моря, прибою) 
уособлює таємничі сили божественного, в опозиції до якого розгорнутий 
образ людини, мізерної і безсильної. Ідея духовності, мистецтва, краси 
втілена в образі порталу, що, як і образ Спасителя (Христа), символічно 
поєднує божественне і людське: 

…і так з'являється із тьми цих брам 
театр трагедії перед народом, 
безмежний, наче бог-отець, що сам 
чудесно перетворюється згодом 
 
в свойого сина, роль його розбивши 
на безліч ролей, тихих і малих, 
які злились у горя спільний хор…[132, с.15]. 

Компоненти антитези "стихія (Бог, рок) – люди" діалектично пов'язані за 
допомогою асоціативно зближених образів-посередників – мистецтва 
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("портал") і Спасителя. Сонетну творчість Андієвської і Рільке 
споріднює символічна полівалентність антитетичних складників, але 
реалізація протиставлення різна: у Рільке антитези перехресно 
розгортаються в межах одного твору, їхні складники асоціативно 
зіставляються, натомість сонетам української поетеси паралелізм 
антитез не властивий, опозиційні елементи в них тяжіють до 
ототожнення.  

Світ у поезіях збірки "Знаки. Тарок" Андієвської стоїть на порозі 
перетворення, у момент якого стани існування і неіснування вже 
невіддільні: "На приступцях, де майже заник, - старт" ("Космогонічний 
етюд"); "Нового в пляшку націдили мусту, / А попередній все ніяк не 
вмре" ("Пересторога"); "Все щезло і якимсь ще дивом є" ("Переходи з 
ксилофоновим супроводом"). Зумовлений діалектичною єдністю життя і 
смерті, реального та ірреального у світовідчутті автора і мотив тривання 
життя після смерті в її віршах: "Рука згнила, а пальці – ще по склу" 
("Дует для лютні з фаготом" - "Вілли над морем"); "Труп поховали, а він 
все росте й росте" ("Деякі обряди й інше" – там же); "Лежить покійник, 
око — морг та морг" ("Поминки" – "Знаки. Тарок"). Матеріальне буття, 
апокаліпсис, небуття, нове існування сплітаються в поетичному просторі 
сонетів Андієвської в цілісний "клубок", епіцентром якого виступає 
інобуття як вища, непідвладна людському розуму й законам реальність.  

У процесі художнього осмислення поетесою матеріальних та 
метафізичних аспектів буття ключовими є антитетичні онтологічні 
чинники – дух і матерія, світло і темрява, тиша і звук. Перша опозиційна 
пара корелюється як рушійна сила і матеріал: "Знов дух – з матерії – за 
нитку – форми смика" ("Світ під кутом філософії" – "Знаки. Тарок"); 
"Крізь форму дух, блакитна флейта, манить / В ті виміри, де молодість і 
сила / Матерію — в колону — обтесали" ("Веслярі в мармурі" - там 
само). У всесвітніх процесах деструкції в уявленні поетеси предмети, що 
позбуваються форм, перетворюються на масу матерії – первинної 
речовини; утрата форми призводить до втрати суті, об’єкти перестають 
бути собою, унаслідок світ вступає в інобуття ("Матерія, згорнувшись, 
заніміла,<…> — Нізвідки, - і в нікуди – все буття" ("Перехід на інші 
частоти" – "Знаки. Тарок")). Дух у поетичній картині світу Андієвської є 
носієм активного начала, організуючою силою, вищим розумом 
(законом), що протистоїть деструктивній стихії небуття. Протиставлення 
матерії і духу в її поезії можна трактувати як опозицію земного і 
небесного (Божественного), отже, проминального і вічного. Саме 
матеріальне підлягає руйнації й перетворенню: "Й матерію, що – ледь із 
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глини - стегна, - / В спіраль оновлень" ("Колесо, що переходить у 
спіраль" - "Хвилі"). У збірках "Межиріччя", "Вілли над морем", "Хвилі" 
матеріальне часто позначається образами тліну, прірви, м’яса, що 
підкреслюють нежиттєвість, приреченість всього тілесного: "Дух, що 
кватирки в м’ясі прочиня" ("Ланцюгова реакція" - "Хвилі"). У сонетах 
поетеси духовне, що протиставлене матеріальному світу як активне 
начало – пасивному, свідоме – неусвідомленому, виявляється у трьох 
іпостасях: як майбутній стан оновленого матеріального (реального, 
об’єктивного) світу, як медитативний просвітлений стан суб'єкта, як 
специфічний стан посмертя.  

Вагомою онтологічною константою в сонетах Андієвської останніх 
двох десятиліть виступає опозиційна пара світло (сяйво) - темрява 
(морок, пітьма). Її складники в поетичній картині світу трактуються 
поетесою як різні полюси світоустрою: "Найдовше світло – промінь, що 
вмира" ("Світло в темряві" - Вілли над морем), "Ніч, як форпости 
світлових валів" ("Мутації" - там само). В іншому значеннєвому аспекті 
антитеза "світло - темрява" проектується на минуле недосконале буття 
та нове існування (інобуття), набуваючи при цьому оціночних 
характеристик: колишній світ співвідноситься з темрявою та її 
символічними еквівалентами - згарищем, пусткою, руїною, а прорив в 
інобуття означується образами сліпучого світла, сяйва: "Зібгав тіла і 
простір – й під канчук / Зірчастий, котрий досі – вхід у морок, - / На 
сяйво" ("Близькість вершника" - "Знаки. Тарок"); "Єдиний зсув, єдиний 
вдих, — як важко — / Ще на мікрон, хоч сяйво — вздовж і вшир" ("Різні 
щаблі вивільнення" – "Шумини"). Перехід світу в інобуття у творчості 
поетеси осмислюється паралельно до процесу вмирання, відповідно, 
темрява і світло корелюють з поняттями життя і смерті. У 
західноєвропейській поезії через образи світла, темряви, що вжиті 
метафорично, зображено внутрішній стан ліричного героя (Жан Кассу 
"Далекий шум життя…" [68, с.617]), виражена його позиція щодо світу 
(Жюль Сюпервьєль "Коли уходять всі…" [68, с.571]). Сонет Вісенте 
Алейсандре "Кінцева імла" [68, с.348-349] ґрунтується на 
протиставленні світла і темряви, які виступають символами відповідно 
любовного екстазу, піднесення і буденного безпристрасного спокою. 
Функціонування цих образів в онтологічному контексті, як чинників 
світотворення не характерне для західноєвропейської поезії. У творах 
української сонетярки натомість світло мислиться як першооснова буття 
("Лазівка в світло, де ґрунти буття" ("Різні стани пробудження" – "Знаки. 
Тарок")). За здатністю до перетворення світло уподібнюється до Бога, 
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духу: "Не світло – вузлуватий – в плямах – сук, / Що пробує предмети 
розколоти, / За темний бік світ тягнучи до себе" ("Світло в темряві" – 
"Вілли над морем"). Антиномічний образ пітьми співвіднесений із 
матеріальним, із небуттям (його метафоричні замінники в цьому 
контексті – "провалля", "прірва") і в цьому аспекті протиставлений 
субстанції духу: "Всіх ос, що – пітьма, - дух, як осоїд" ("Ухил" – 
"Шумини"); "Та поряд з прірвою, - скрізь духа спори" ("Шальки терезів" 
– "Хвилі"); "Та не підвладний пітьмі дух" ("Ями буття" - "Наука про 
землю").  

У сонетах Емми Андієвської відтворені трансцендентні чинники 
світотворення - опозиційна пара тиша і звук: "Звук грубшає, вже майже 
куб, і звідти, / Левиця – з цятки – левенят виводить" ("Увігнутий 
краєвид" – "Знаки. Тарок"); "Крізь вибух тиші, - первнів динаміт" 
("Лопотіння" – "Вілли над морем"). Тиша в уявленнях автора виступає 
також атрибутом неіснування (інобуття) та підсвідомого суб’єкта 
("Піщини тиші, де ще тлін – ноктюрн" ("Збирання нектару" – "Вілли над 
морем")). Образ тиші, як і духу, пов’язаний з вищою реальністю, 
наділений конструктивно-деструктивною силою: "Ніщо – ніде. Всіх – 
тиша-бетоняр, / В якого, як два всесвіти, штани" ("Пізні переходи" – 
"Межиріччя"); "Як тиша – в сяйво – тлін перемина" ("Уповільнений 
старт" - Хвилі").  

Специфікою антитетичних структур сонетів збірок "Хвилі", "Хід 
конем" Андієвської, на відміну від її попередніх поезій, для яких 
характерний часовий детермінант - "мить" перед перетворенням, є 
зосередження уваги на художній фіксації безпосереднього моменту 
переходу світу в інобуття, дотику реального та потойбічного. Цей 
момент взаємопроникнення опозицій уособлений в образі паузи: 
"…єдина в існуванні павза, - / Мікрон буття" ("Видиво троянди" - "Хід 
конем"), що трактується як вихід за межі плину матеріального 
існування. Відкрита антиномічна структура "старе буття – апокаліпсис – 
небуття – нове буття", наявна у "Вігіліях", "Архітектурних ансамблях" 
та інших збірках поетеси, трансформується в тріаду "спад - пауза – 
підйом", де пауза – найнижча точка коливання, момент врівноваження 
руйнівного та оновлюючого руху: "…де – час від часу – в існуванні 
павзах / Ще обрії летять із-під копит, - / Щоб – нову кульку – дух-
гомеопат" ("На тему гомеопатичних дозувань" - "Хвилі"). У сонеті 
"Зміни" ("Хвилі") пауза у світовому русі виражена метафоричними 
образами "скінчився бій", "перепочинок", під час якого "сила ледачіє", 
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що небезпечно своєю пасивністю і нерухомістю: "Всі павзи в 
світотворенні, як криза", – робить висновок поетеса.  

У збірках "Хвилі" та "Хід конем" компоненти антиномій "реальність 
- ірреальність", "старе буття – нове буття" символічно означають одне 
одного, утворюючи змістову синтетичну єдність. Виміри цього світу та 
потойбіччя в поетичному світі сонетів останніх років зливаються ("Світ, 
що – лазівку – у цей світ прогриз" ("Різні ступені сутінків" - "Хвилі")), 
що утверджує за інобуттям статус істинної реальності. Поетеса 
відтворює взаємопроникнення свідомості ліричного суб’єкта й 
зовнішнього буття: "День відтяли від серця, й світ пожовк" ("Переходові 
процеси" - "Хід конем"); "На весь світ – ледве жменя набереться / 
Свідомості" ("Ксилофонний ухил" - там само). Злиття світу та інобуття, 
відносність існування і неіснування пов'язані із суб’єктивністю 
свідомості мислячого "Я". Структуру його особистості в сонетах 
Андієвської формують антитетичні пари: душа – нутро, серце – мозок, 
співвідносні з духовно-інтелектуальним та, відповідно, матеріальним 
началами, і свідомість – пам’ять, що репрезентує поступальний і 
зворотний рух його рецептивної активності. Оскільки суб’єкт і світ у 
творчості поетеси фактично тотожні, названі опозиції є варіантами 
антиномій "старе буття – нове буття" та "реальність - ірреальність". 

У сонетній творчості Емми Андієвської окремо виділяється ідейно-
тематичний струмінь, зумовлений морально-етичною проблематикою – 
протистоянням добра і зла, що спостерігається в циклі "Про добро і зло" 
(збірки "Риба і розмір", "Кути опостінь"). Діалектична структура в цих 
сонетах виявляється через опозиції "добро – зло" (сонети "Зло", "Закони 
божественності", "Спокуси святого Антонія"), "Бог – люди", де Бог 
символізує добро, світло, самопожертву, а люди – зло, темряву, 
жорстокість ("Ортодоксальне свято", "Не для людського ока", "Ясність", 
"INRI"). На відміну від сонетів, в основі змісту яких лежить ідея 
трансформації, що передбачає кореляцію, взаємозумовленість 
опозиційних елементів, у сонетах з морально-етичною проблематикою 
теза й антитеза чітко відокремлені одна від одної, наприклад, "Ти (Бог – 
О. Ш.) возсіяв, прозрівши всі висоти — / О, людська ревність, що, як 
зашморг, ріже" ("Не для людського ока" - "Риба і розмір").   

Започаткована в ранніх збірках морально-етична проблематика 
отримує розвиток у циклах "Відозви" ("Каварня"), "Портретна галерея" 
("Вігілії") і сягає кульмінації у збірці "Спокуси святого Антонія". 
Розгортання в ній ліричної думки побудовано на опозиції добра і зла, 
реалізація якої, на відміну від попередніх творів морально-етичної 
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проблематики, ґрунтується на діалектичній єдності компонентів, що 
зумовлює їх взаємопроникнення в ідейно-змістових та образних 
структурах. Кореляція антитетичних елементів (добра і зла) у сонетах 
збірки стверджує їхню амбівалентність, можливість людини зробити 
вибір. Такі морально-етичні шукання характерні і для великої прози 
Андієвської, а саме для "Роману про добру людину". Поглиблюють 
діалектичність змісту сонетів збірки "Спокуси святого Антонія" 
протиставлення прекрасного й потворного, світла і темряви, вічного і 
проминального (тлінного), тілесного й духовного, об’єктивного й 
суб’єктивного.  

Еволюція ідейно-тематичного рівня сонетів Емми Андієвської, 
виражена в розгалуженій системі антитез, свідчить про поступовий 
перехід від рецепції реалій зовнішнього світу до рефлексії внутрішніх 
станів, абстрактних онтологічних даностей. Із творчим злетом поетеси 
увиразнюється в її сонетах тенденція злиття антиномічних елементів у 
нерозривну цілісність, у якій, за її переконанням, і прихована істинна 
суть буття і тієї трансформації, що з ним відбувається. Змістовий 
комплекс віршів поетеси можна уподібнити структурі сонета: поезія 
періоду 50–70-х років ХХ ст. (збірки "Народження ідола", "Риба і 
розмір", "Кути опостінь") присвячена пошуку метафізичної суті 
зовнішнього буття у його статиці; у наступних збірках "Пісні без 
тексту", "Наука про землю", "Каварня", "Вігілії" домінує вияв 
динамічного характеру трансформації світу в цілому - онтологічних 
зрушень з усе більшим посиленням глобальності, абстрактності, 
трагізму при помітному зростанні ролі внутрішнього буття суб’єкта. 
Твори останнього десятиліття (збірки "Вілли над морем", "Хвилі", "Хід 
конем", "Півкулі і конуси") демонструють синтез статики й динаміки в 
зображенні світу як цілісності. Предметом поезій у них виступає 
здебільшого внутрішній світ суб’єкта, який є ареною всесвітнього 
перетворення.  

Для сонетів Андієвської більш характерне синхронічне (або 
взаємозворотне) співвіднесення тези й антитези, які формують 
семантичну спільність, іноді протиставлення розгортається лінійно, або 
діахронічно: опозиційні елементи "перетікають" одне в одного, поєднані 
причинно-наслідковим зв'язком. Зразки класичного розгортання 
антитези (тема в першому катрені, її заперечення у другому, їх синтез – 
у терцетах) у творчості Андієвської зустрічаються нечасто. Реалізація в 
ній протиставлення цілком суголосна модерністичній природі сонета. 
Так, у сонетах французьких символістів Артюра Рембо (1854 - 1891), 
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Шарля Бодлера (1821 - 1867), Стефана Малларме (1842 - 1898) 
взаємопроникнення антитетичних елементів, хоча й не настільки повне, 
як у поезіях Емми Андієвської, виражається через зіставлення образів 
прекрасного, ідеального з контрастними до них буденними, 
вульгарними. У сонеті Бодлера "Продажна муза", наприклад, 
амбівалентна природа мистецтва – піднесено-величного та принизливо 
залежного від суспільства - відтворена через образи-оксюморони: 
"Співати мусиш ти мольби й псалми суворі, / Не віруючи в них", 
"Реготатися із болістей своїх" [116, с.430]. У сонеті Рембо "Богема" 
протиставлені мотиви злиденності митця та багатства його духовного 
світу: "Хлопчак замріяний, я рими добирав, / А з дірки у штанах світило 
голе тіло"; "…грав, немов на лірі, / На гумі, видертій з розбитого взуття" 
[70, с.334]. Хоча теза й антитеза у творі корелюються в межах синтагми, 
вони не становлять діалектичної єдності, що відрізняє цей тип 
протиставлення від застосовного в сонетах Андієвської. Діалектичність 
змісту сонетів Малларме сконцентрована в семантиці слів. У поезії 
"Лебідь" через антонімічні образи "палкий" – "лід", "пір'їни" – "твердь" 
розгортаються опозиційні мотиви відповідно життя та смерті: 

Незайманий, палкий, з пишнотою пір'їн,  
Ударом п'яних крил чи він зламає нині  
Забуте озеро, де укриває іній  
Прозорих злетів лід, сяйливу твердь крижин? [103, с.56]. 

Смислове "переплетення" у творі Малларме тези й антитези (життя і 
смерті), символічне, метафоричне втілення їхньої діалектичної єдності 
близьке поетиці української сонетярки.  
 

Структуральний аналіз системи антитез у сонетах Емми Андієвської 
засвідчує еволюцію як світоглядних установок автора, так і динаміку її 
письма. Попри всю багатогранність і різноманітність опозиційних пар у 
творчості поетеси помітна тенденція до злиття протилежностей у 
нерозривну цілісність, що в контексті її ідейних переконань акцентує 
звернення до першооснов буття. Структурування змісту сонетів 
Андієвської за бінарними опозиціями, що інтегруються в систему, 
подібне до міфологічного мислення, в основі якого, за теорією К. Леві-
Стросса, лежить універсальна матриця колективного підсвідомого як 
форма двійкового коду, що впливає на організацію різних рівнів життя 
людини. "Міфологічність" світовідчуття мисткині і в тому, що часово-
просторові параметри поетичного світу в її сонетах ґрунтуються на 
"споконвічних" первинних опозиціях: світ "свій" (реальний) та "інший" 



 54

(потойбіччя), минуле – майбутнє, мить – вічність, життя – смерть, що 
виступають предметом рефлексії світової міфології. Така модель 
поетичного світу підкреслює своєрідність сонета Андієвської. 
Взаємодоповнення антитетичних пар, поєднання їх спільним ідейно-
тематичним завданням забезпечують цільність, монолітність її 
сонетарію. На формальному рівні цей факт зумовлює синхронічний (або 
взаємозворотний) спосіб реалізації протиставлення, що передбачає тісну 
кореляцію тези й антитези на рівні не композиційної, а образної 
системи, тим самим поглиблюючи емоційну напругу, концентруючи її 
"всередині" поетичного тексту.  

Бінарні опозиції в сонетах Андієвської, сфокусовані навколо 
філософських проблем буття, його протікання в часі, перспектив на 
майбутнє, почасти властиві і західноєвропейській модерній поезії. 
Спільними для Андієвської та її західних колег антитезами є "життя – 
смерть", "космічне – земне", "реальне – ірреальне" та інші. У творах 
західних митців ці онтологічні антиномії є лише тлом художнього 
осмислення конкретного людського життя, продуктом думок, 
переживань ліричного героя. У поетичному світобаченні української 
сонетярки вони є основними конструктами поетичного світу,  предметом 
художньої інтерпретації, тоді як людство та його культура згадуються 
побіжно. Тенденція до абсолютного злиття опозиційних елементів у 
сонетах Андієвської, зафіксована в еволюційній динаміці її творчості, 
лише підкреслює діалектичність, плюралістичність осягнення в ній 
дійсності, що цілком відповідає жанровій природі сонета. 
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МЕТАФІЗИКА БУТТЯ В СОНЕТАХ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ В 
КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

Система бінарних опозицій у сонетах Андієвської виявляє основні 
об'єкти її поетичної рефлексії - реальний світ (матеріальне буття), 
внутрішній світ суб'єкта (психічне буття), позареальний світ (інобуття). 
Відтак, центральним об’єктом творчих шукань поетеси є світ як сфера, у 
якій утілені всі прояви буття. У її збірках 50-70-х років минулого 
століття пріоритетною є рефлексія його зовнішньої, видимої сторони. 
Проте зовнішнє – лише форма, під якою прихована метафізична 
первинна даність, прозріння якої залежить "від бачення", - 
пояснює мисткиня.  – "Всі її бачать, але не помічають" [100, с.143]. 
Такий підхід поетеси до пізнання світу суголосний з положеннями 
феноменології, обґрунтованими в працях Е. Гуссерля (1859 - 1938) [57, 
с.14-15], а саме, з поняттями "бачення сутності", "інтуїції сутності", 
"ідеації", що передбачають осягнення глибини явища рецепторним, 
почуттєвим сприйняттям. Справжня суть речей, за феноменологічним 
ученням, виявляється в різноманітних модусах їхнього проявлення у 
свідомості людини, що їх спостерігає. У доробку кінця ХХ та початку 
ХХІ ст.ст. увага авторки зосереджується на трансцендентних аспектах 
буття, на осягненні його космологічних, онтологічних процесів і законів. 
Екстраполяція буття на свідомість суб’єкта в сонетах Андієвської, як і 
суб'єктивна рецепція в них довкілля, моделюють альтернативний 
трансцендентний вимір (потойбіччя, інобуття). Він є основним 
предметом поетичних рефлексій мисткині, адже в кожному аспекті 
буття – власному "Я", речах і явищах матеріального світу, Всесвіті - 
вона прагне відкрити метафізичну сутність.  

Поетична рефлексія світобудови, метафізичних первнів буття, 
екзистенції суб'єкта в контексті онтологічних, космологічних процесів 
зумовлює філософічність сонетів Андієвської. Пріоритетність 
філософської тематики визначає передусім світоглядна орієнтація 
поетеси, у формуванні якої відіграли роль її знання філософської думки 
різних епох і культур. Художня реалізація в сонетах Андієвської її 
позиції щодо світу та людини дозволяє окреслити філософську 
концепцію буття як невід'ємну складову її світовідчуття. Її епіцентр - 
світ, суб'єкт та інобуття, пов'язані у свідомості автора в нерозривне ціле, 
є сферами прояву одне одного. Процес осягнення суб'єктом реалій буття 
(тобто їхнє переведення в психічну площину – "іншу реальність") 
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покликаний розкрити їхню істинну метафізичну суть на противагу 
закріпленому в людській культурі їхньому раціональному трактуванню. 
Прагнення Андієвської відкрити у видимому бутті потойбічний вимір 
втілюється в її сонетах у художній моделі буття-інобуття, ключовим 
елементом якої є трансформація – перетворення наявного в потойбічне. 
У сонетах поетеси трансформація відтворена як суб'єктивний процес, що 
здійснюється через психічну діяльність мислячого "Я" (його підсвідоме) 
уві сні, у посмертному стані або через ясновидіння, прозріння, та як 
позасуб'єктивний, який відбувається внаслідок онтологічних 
закономірностей світового устрою.  

Сфера інобуття у світоглядній системі поетеси трактується 
багатозначно: як підсвідоме на психічному рівні екзистенції суб'єкта, як 
результат зміни погляду на звичайне довкілля шляхом його 
"інакобачення" в матеріальному світі, як альтернативний 
трансцендентний світ у масштабі Всесвіту. Розуміння інобуття поетесою 
витікає з уявлень про нього як органічно іманентної протилежності всім 
формам видимого світу (ніби зворотній бік монети), наділеної істиною 
вищого духовного порядку. У художній інтерпретації Андієвської сфера 
потойбіччя часто поширюється на все буття, трактується або як його 
істинна трансцендентна суть, або як структурний антипод до видимої 
дійсності, співвідносний з небуттям. Такі уявлення поетеси про 
потойбіччя суголосні ідеалістичній філософії (платонізму та 
неоплатонізму), релігійним віруванням Далекого Сходу, Стародавньої 
Індії, езотеричним ученням, які культивують ідею двосвіття, визнаючи 
істинно реальним "непізнаванне", "невтілиме" інобуття.  

Найбільш виразно простежується паралель між світоглядними 
переконаннями поетеси й буддизмом, на що вказувало чимало 
дослідників (М.-Р. Стех, П. Сорока та інші). Чимало "вищих істин" 
стосовно космологічного устрою, матеріального та духовного буття, 
метаісторії людства, що засвоєні буддизмом із стародавнього ведичного 
вчення брахманів, органічно близькі поетесі й художньо втілені в її 
творчості. Проблему реальності та ірреальності буддійська філософія 
вирішує в ідеалістичному ключі, визнаючи реальним Божественне 
трансцендентне буття – Нірвану, а земне матеріальне існування – майю - 
розцінюючи як ілюзію [41, с.164]. Це переконання лежить в основі 
теософічних доктрин, які успадкували окремі традиції брахманізму. Так, 
у роботах О. П. Блаватської (1831 - 1891), філософа, суспільного діяча, 
пророчиці, діяльність якої присвячена узагальненню, систематизації 
теософічного знання, конкретизується думка, що змінне, тлінне 
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(матеріальний світ) не може бути істиною, а лише її імітацією [35, 
с.316]. Дуалістична теорія буття, запозичена із стародавньої Індії через 
Єгипетську, Крито-Мікенську культуру античною філософією, а саме 
вченням орфіків, як відомо, лягла в основу платонізму, згодом 
неоплатонізму, а через нього – і західноєвропейської ідеалістичної 
філософії [128, с.49]. Ідея реальності метафізичного й нереальності 
матеріального споріднює світогляд Емми Андієвської з містичним 
досвідом К. Кастанеди.  

Поетичний світ сонетярки – наскрізно фантастичний, ірреальний – є 
художнім втіленням "нагвалю" - інобуття. Так, у сонеті "Процес 
ущільнення" ("Півкулі і конуси") [10, с.111] звучить ідея перетворення 
світу на власний антипод ("Від краєвиду – сторч – самі підошви"), 
міфологічні образи циклопа, печінки неба транспонують поетичну 
рефлексію в площину неусвідомленого: "Циклопа, що, - осліплений, - 
куса / Печінку неба, - й світ – на фрикасе / Світанку". Аналогічно в 
сонеті "Різні пори року" тієї ж збірки: 

Світ, що – стіну, - відкрив свої шухляди: 
Плісе із барв, що – в звукові колоди, -  
Залежно від ущільнень і приспішень… [10, с.113] – 

розгортається мотив альтернативного буття (образ стіни можна 
трактувати як межу раціонального сприйняття, відкриття шухляд 
означає прорив у потойбіччя). Метафоричні образи "плісе із барв", 
"звукові колоди" характеризують світ інобуття, у якому актуалізується 
рецепторне сприйняття, а закони матеріального світу втрачають силу 
внаслідок "ущільнень і приспішень". 

Трактування Андієвською інобуття як прихованої метафізичної 
сторони матеріального світу, що оприявнюється у свідомості суб'єкта 
під час сприйняття ним довкілля, поширене у її сонетах різних років. У 
творах Кастанеди аналогічно проникнення в інобуття можливе шляхом 
специфічного "бачення" навколишнього, що полягає у здатності 
сприймати всю багатоманітність речей у їхній істинній сутності 
("Відокремлена реальність" [79, с.208-209, 316]). Серед прийомів, якими 
можна досягти такого "бачення", названі максимально наближений 
погляд на об’єкт, активізація почуттєвого сприйняття. Стилістичні 
засоби відтворення світу, наявні в поезіях Андієвської, - переміщення 
перспективи, занурення в мікросвіт, реорганізація реальності, перевага 
чуттєвої (підсвідомої) рецепції над традиційними раціональними 
уявленнями, - типологічно зближені із відзначеними вище. У сонеті 
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"Повня" ("Межиріччя") суб'єкт змінює кут зору, що створює в його 
свідомості альтернативну реальність: 

Примружився, - і дерево з картини 
Зійшло і сіло в крісло, - цифра дев'ять. 
Розсунулися брижами будови,   
І стало видно колесо фортуни [6, с.101]. 

У сонеті Андієвської "Зміна" ("Пісні без тексту") "інакобачення" світу 
зумовлене специфічним станом обсерватора, який оволодіває ним 
раптово, у певний момент: 

І серед тиші, між мерців і листя 
Зайшло таке блаженство волокнисте, 
Здавалось: мить, і мозок, серце лусне [23, с.113]. 

Стан героя поезії "Зміна" – "блаженство" від осягнення буття, його 
рецептивні можливості вкрай активізовані: "Клітинами розмножувалось 
бачення"; "Все стало зором". Розкриття істинної природи існування 
супроводжується реорганізацією предметів: "Розсунувши краї і 
оболонки, / Світ завагавсь і в невагоме збочив, / Перемішавши важелі і 
ланки", - що утверджує тим самим ідею всесвітньої трансформації.  

Подібна ідея "бачення" істинної суті речей простежується і в 
романах та філософських трактатах Ж.-П. Сартра. Герой роману 
"Нудота" Антуан Рокантен раптом відкриває потаємну сутність всього, 
що його оточує: "…існування пронизує мене через усі пори, рот, через 
ніс, через вуха… І раптом, пелена спала, я зрозумів, я побачив" [137, 
с.183]. Це відчуття герой пов'язує з дійсним існуванням предметів, 
людей, рослин, існуванням, що протиставлене уявленню про нього: 
"Існування раптом скинуло з себе свої покрови. Воно втратило 
безпечність абстрактної категорії: це була сама плоть речей, корінь 
складався з існування. Точніше, корінь, грати парку, лавка, галявина – 
все зникло. <…> Залишились потворні, в’язкі, невпорядковані маси…" 
[137, с.184]. У романі Сартра героя найбільше хвилюють "існування" 
речей, їхня "одухотвореність", тиск на людину, тоді як Андієвська 
заглиблюється в процес пізнання речі, а через неї – буття: "Відлига 
прочинила оболонки з'яв, / Й проріджене нутро речей замайоріло" 
("Плесо на Великдень" - "Наука про землю"); "…і чути: в цю хвилину — 
суті / Земної відкривається рясний поріг" ("Спорідненість стихій" – 
"Наука про землю"). Актуалізована французьким мислителем проблема 
діалектичності реального та ірреального, проілюстрована 
феноменологічним методом "бачення суті", знаходить повномасштабне 
втілення у творчості Андієвської – в антиномії реального та ірреального. 
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Осягнення шляхом "інакобачення" істинного змісту речей, що 
трансформує видимий світ в інобуття, розкривається у світоглядній 
системі Андієвської як ясновидіння (всевиддя, прозріння). Розгортання 
цього мотиву виходить на перший план у збірці "Наука про землю", 
наприклад у сонеті "Різні ступені природи": 

Вже ясновиддя вилущивсь потік: 
Тут – мерехтить легеня, там – п’ята, 
Вся краєвид, у каганцях і схлипах. –  
 
Бува, й найтонше на ведмежих лапах 
Являється, щоб людству вищий зміст 
Крізь товщу жовтим криком обізвавсь [24, с.159]. 

У сонетній творчості Андієвської мотив "інакобачення" довкілля 
активізується часто в контексті образів дощу, ночі, весни, які в її 
уявленнях символізують ірреальне. Утіленням ідеї трансформації світу є 
образ весни, відтворений у сонетах як стихія, що докорінно змінює 
буття, несе оновлення, надію на майбутнє: "Світ зрушився, мигтить, 
крокує важко <…>. Копитне джерело з саквами сочить / На душу, що 
вся зір, ступа в нове" ("Пов'язане з весною" – "Наука про землю"). 
Навесні відкривається метафізична суть світу - "Відлига прочинила 
оболонки з'яв, / Й проріджене нутро речей замайоріло" ("Плесо на 
Великдень" - "Наука про землю"). Якщо в ранніх поезіях трансформація 
світу навесні передається через природні реалії ("джмелик", "плесо", 
"кошики зелені піни" тощо), то в сонеті "Ще раз весна" однієї з останніх 
збірки "Хід конем" ця пора року виступає складником світового 
трансцендентного процесу, що протікає у свідомості суб’єкта:  

Тональність тиші визначив корунд, 
Який – хвилясті форми – на шумівку. 
Світ випнувся в площину скоромовки. 
Весна – вали, й напалм цвітіння – фронт… [9, с.44]. 

"Тиша", "хвилясті форми" – це психічні реалії свідомості суб'єкта, на яку 
власне і впливає весняна природа, провокуючи її метаморфозу: 
"…свідомість, - бризки, - щораз – глибше й ширше". У збірці "Хвилі" 
перші ознаки весни (в однойменному сонеті) виражені через суб’єктивні 
асоціації: "І знов – тепло, і чоловічки висять / Із отворів". Стан суб’єкта 
(біль) проектується на весняний світ: "Весь світ зібгавсь на туркусову 
вазу / З трояндою, що біль – на пастилу". Очевидно, вже не зміни в 
зовнішньому світі привертають увагу поетеси, а трансформація власного 
світобачення, спровокована впливом навколишнього.  
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Образи дощу, зливи в сонетах поетеси об’єктивно змінюють картину 
зовнішнього світу. Проте світовідчуття авторки переносить ці зміни в 
метафізичну площину, відкриваючи нову реальність, як, наприклад, у 
сонеті "Інше прояснення" ("Наука про землю"). Низка яскравих образів 
("попливли алеї, лоджі, клямки"; "на хідлях ходить водяне горня"; 
"леггорни відлясків щезають за дверима"), численні кольорові, звукові 
метафори ("салатну душу равлик розгорнув"; "боржомний плямкіт"), 
динаміка дій створюють картину всеосяжного дійства, що оновлює 
буття, стираючи межу між світами ("Оновлення заходить над дворами / 
Вглиб шириться, хоч руку в потойбіччя — / Й намацуй…"). Світ 
переходить в іншу якість ("Світ на узбіччі в світловому друччі"), 
розкриваючи свою істинну суть: "Крізь цю прозорість вдарила 
прозорість, / Що стала видна, як не стало зору". Трансформація світу під 
час дощу (як і навесні) сприймається як його оновлення, очищення, 
передумова виходу на більш досконалий рівень. Таке уявлення, 
можливо, закорінене у всесвітній міф про потоп, під час якого 
знищується недосконале, готується простір для нового витка існування. 
В одному з ранніх сонетів Андієвської "Гроза" ("Народження ідола") 
образ потопу є передвісником нового буття: "І в цей світ – світ новий 
нахлинув звідусюди. / На царство з почестями повернувсь потоп".  

Знаковим у творчості поетеси, безпосередньо пов’язаним з образом 
зливи, є образ води (ріки, плеса, океану тощо). Якщо дощ – це руйнівна 
й одночасно животворна сила, то вода – це субстанція метафізичного 
плану. Авторську увагу привертає не лише її прихована суть (сонети 
"Вода" ("Риба і розмір"), "Плесо", ("Кути опостінь") та інші), а і її 
функція пограниччя між реальним та позареальним світами ("Вода – цей 
світ і потойбіччя вісь" ("Гість" – "Народження ідола"); "…зав’язі води, / 
Що розділяють потойбіччя межі" ("Плесо" – "Кути опостінь")). Для 
Андієвської вода – це загадковий світ, поверхня якого, як дзеркало, 
відображає реальність, а її глибини зберігають таємниці буття. Подібної 
дуалістичної природи як межі між людським світом і потойбічним 
набуває водна стихія і в сонетах Рільке:  

Mag auch die Spieglung im Teich 
oft uns verschwimmen: 
Wisse das Bilt –  

"відображений у воді двічі нетутешній: тут і ніде" (Сонет ІХ, ч. 1 [131, с.67]). 
Вода у віршах Андієвської інтерпретується як середовище 

виникнення альтернативного досконалого буття:  
Глибин нутро виношує крупи  
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Світів майбутніх, щоб людей скріпить,  
Очистивши від скверни і ропи ("Спуск між площинами" – 
"Наука про землю") [12, с.3-4].  

Таке уявлення про водну стихію веде початок від міфологічних вірувань 
(Індія, Єгипет) про світовий океан як першооснову світу. У психоаналізі 
вода вважається символом підсвідомості. Архетипне значення образу 
води як таємничої первинної рідини, основи світобудови, на думку 
З. Фройда, виправдане не тільки еволюцією людства, пращури якого 
вийшли з океану, а й ембріональним розвитком дитини [162, с.155]. 
Образ води в сонетах Андієвської, зокрема, збірки "Архітектурні 
ансамблі" символізує первинне начало, хаос, що перегукується з 
містично-релігійними уявленнями про воду як уособлення жіночого, 
матеріального, темного, неусвідомленого, що поряд із чоловічим як 
духовним, упорядкованим, просвітленим, уособленим в образі вогню, 
виступає провідною силою природи, що творить. До речі, у сонетній 
творчості Андієвської ці протилежні стихії часто сполучаються в 
одному образі: "Вода й вогонь взяли — короткий — шлюб" 
("Пробудження" – "Знаки. Тарок"); "Потоп готує людству, як підпал" 
("Вода, що визначає межі міста" – "Архітектурні ансамблі"); "Єдині 
ріки, що — вогонь несуть" ("Веслярі в мармурі" – "Знаки. Тарок"). У 
творчій уяві сонетярки утверджується гармонійне поєднання води і 
вогню як чоловічого і жіночого начал - двох рівноправних креаційних 
векторів буття. Союз води і вогню у світовідчутті Андієвської, живлений 
уявленнями про єдність, цілісність першооснов усього живого, виступає 
важливим складником її поетичної "онтології". 

Ще одним чинником трансформації видимого світу в інобуття в 
сонетах поетеси є образ нічної темряви. Уночі проступає істинна суть 
звичних речей, довкілля набуває нових загадкових рис, унаслідок чого й 
виникає враження ірреальності того, що відбувається: "Ніч виструнчує 
колони / Світів незнаних – кольорові луни" ("Пізні переходи" – 
"Межиріччя"); "Ніч. Падають вже яблука доспілі. / На мить природа 
підняла ковпак" ("Деякі фасети ночі" – "Хвилі"). Стихія ночі часто 
виступає предметом поетичної рефлексії, як, наприклад, у сонеті "Вігілії 
VІ" ("Спокуси святого Антонія"):  

Ніч, наче тенісний – без днища - корт, 
Де замість сітки – місяць – піраміди. 
М'ячі-струмки – ледь-ледь – із-під громаддя. 
Свідомість – на хатки прозорі з карт. 
Все, зупинившися, тече … [5, с.180]. 
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У відтвореному в наведених рядках дивовижному світі ночі зруйновано 
звичні реалії дня, зіставляється незіставне ("все, зупинившися, тече"), 
дійсність відтворена метафорично ("м'ячі-струмки") з метою розкриття 
теми виходу за межі реального у світ потойбіччя ("свідомість – на хатки 
прозорі з карт"). Картина надреального буття, що постає в сонеті "Вігілії 
VІ", протиставлена видимому світу й одночасно доповнює його. 
Рефлексія переходу дійсності в інобуття шляхом зміни її сприйняття 
суб'єктом у сонетах Андієвської не констатує зміни реальності як такої. 
Ця реальність існує у свідомості суб'єкта, і її "інакобачення" є фактом її 
трансформації. Художнє призначення мотиву "інакобачення" 
(ясновидіння, прозріння) у поезії сонетярки полягає в розкритті ідеї 
тісного взаємозв'язку, фактично тотожності реального та позареального 
світів, що є суттєвою в художній реалізації в них моделі буття-інобуття. 

Образ потойбіччя у творах Андієвської постає через рефлексію 
внутрішнього світу суб'єкта, його підсвідомості, безпосереднім 
вираженням якої є сон. Звернення до стихії сну виправдовує 
фантасмагоричне нагромадження образів у поетичному тексті, що 
прочитуються як сновидні візії: "Не зуби потічка – бульдозер-кесар / 
Вилазить з яру серед сну провалля, / Овальним ящірки яйцем накривши 
віллу / І вулицю сивіл" ("Спокуси святого Антонія" – "Наука про 
землю"); "В повітрі нору – з кришок сну – борсук, / І потекли провалля і 
смереки / По висхідній - у куб чотириокий" ("Світанок з пищавкою на 
хвості" – "Хвилі"). Сон як "психічне потойбіччя" уособлює таємниче, 
ірреальне, виступає альтернативою світу зовнішньому; його образ у 
сонетах поетеси часто введений у надзвичайний контекст: "Де слово, - 
сну ссавець" ("Рівновага" – "Наука про землю"); "Не сну скорпени, а 
всевидна чіткість" ("Ступені ясновиддя" – "Наука про землю"). Ідучи за 
твердженням З. Фройда, що сон стає необхідним у разі "втрати інтересу 
до зовнішнього світу" [162, с.94], поширення мотиву сну в сонетах 
Андієвської можна трактувати як втечу від реальності в потойбіччя. 
Аналогічні уявлення про сон викладено в сонеті №2 Рільке (перша 
частина циклу "Сонети до Орфея"), лірична героїня якого ніби "створює 
у своєму сні світ" ("Sie schlief die Welt") [131, с.52].  

Стихія сну, сновидіння є не лише елементом образотворення, що 
зумовлює сюрреалістичний, абсурдний зміст сонетів Андієвської, а 
виступає також і стилетвірним чинником. "Сновидний" характер 
творчості поетеси, яка живиться інформацією підсвідомої сфери, 
виявляється в граничному суб'єктивізмі, розкутості фантазії у виборі та 
комбінуванні художніх образів, моделюванні картини буття всупереч 
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об'єктивним законам світобудови. Отже, в аспекті формотворення 
(поетична мова, образна система), за природою креативного акту, за 
способом рецепції навколишнього світу (інтуїція, прозріння) сонети 
Андієвської, як правило, є продуктом підсвідомої сфери, наближеним до 
сну. В ідейно-змістовому аспекті лише частина її доробку (переважно 
1980 - 2000-х років) присвячена рефлексії власного підсвідомого як 
"суб'єктивного" виміру інобуття.  

Спостереження за підсвідомим героїв як спроба об'єктивувати 
ірреальне й осягнути в результаті сферу потойбіччя, за твердженням 
Н. Зборовської [75, с.117], наявні й у прозовій творчості Андієвської, але 
з тією різницею, що робляться вони автором свідомо, координуючись із 
загальним завданням твору. У сонетах з огляду на спонтанність 
креативного акту прорив у підсвідоме відбувається стихійно. Рефлексія 
підсвідомої сфери виявляється в сюрреальних картинах, алогічних 
образних утвореннях, архетипних образах-символах, що опосередковано 
розкривають внутрішній стан суб'єкта. У сонеті "Рівновага" ("Наука про 
землю") рефлексія підсвідомого відтворена як прорив в інобуття: "Качки 
дзеркальні вкрили здиблену свідомість". Низка картин, що постають в 
уяві суб’єкта, асоціативно відображають його внутрішній стан, на що 
вказує деталь - "у грудях":  

Проніс у пазурях і кинув хвилю щиглик 
(Суцільні спалахи), - майструють в грудях щоглу, -  
Раз – навхрест, - раз – бруском і – вроспаш – в невидиме.  
Не духівниця слукві – довгоп’ят-примара 
На кожному чатує роздоріжжі мозку … [24, с.157]. 

Образи "невидиме", "довгоп’ят-примара", що чатує "на кожному 
роздоріжжі мозку", є втіленнями сфери підсвідомого. У сонеті "Шиби" 
("Наука про землю") [14, с.8] підсвідоме розкривається через 
метафоричний образ "підводної течії", пов'язаний з архетипною 
символікою води: "Підводна течія / Явила вир – дрібних галактик, 
фавну…". За назвою сонета поштовхом для активізації підсвідомих 
картин стало споглядання морозних візерунків на шибах. Уява і фантазія 
суб’єкта поезії, живлені підсвідомим, творять ірреальні візії – світ 
інобуття: "І вже на шибах, де сирени й фавни / Набрались тіла, втілень 
товчію / Морозу зябра стримують". Зміст терцетів сонета можна 
інтерпретувати як рефлексію підсвідомого "мислепородження": "Снів 
балахонники в човнах снують" і "витягують" з "небуття" "вахляр з білків 
і талих самоцвітів", тобто, прообрази, кольорові сполуки – матеріал 
зорових уявлень. "Небуття" в цьому контексті можна співвіднести з 
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підсвідомим за відсутністю самоусвідомлення на противагу свідомості, 
де "Я" суб’єкта відчуває себе в кожний певний момент (пригадаємо 
декартівське "Я мислю, отже існую"). Занурення в підсвідоме в уявленні 
поетеси є способом пізнання трансцендентних істин, суті буття, що 
простежується в сонетному замку названого твору: 

Хай озія новим подобам світить 
Щоб навпростець повз хоботи пройти, 
Повз опусти, - і опустити пучки 
В речей ядро, де вміст – сама сліпучість. 

Доповнюють "сновидний" світ поезії міфічні архетипні образи "сирени", 
"фавни".  

Поринання в інобуття шляхом відключення свідомості мислячого 
суб'єкта в сонеті "Закони тяжіння" ("Вілли над морем") представлене 
метафорично: "У соняшнім сплетінні клацнув тумблер / І зупинив – на 
мить – фотомонтаж / Свідомости". У сфері підсвідомого центром 
суб’єкта стає серце – осередок духовності: "…до ранку серце (вир) крізь 
мури йтиме". На зміну рецепції дійсності, яка зникає уві сні ("до ранку"), 
розгортаються сюрреалістичні візії потойбіччя: "анфіляди з волових 
туш", "злами", "туркус", "підземні молотарки", "водяні цегельні". У 
сонетному замку поетична рефлексія досягає глибин підсвідомості: 
"буття спускають на прозорих гальмах / У невимовне, - галактичний 
льох, / Звідки й – куди – велике і мале", - розкриваючи суть "законів 
тяжіння", основної теми поезії, винесеної в назву. Значимість 
підсвідомого в людському існуванні проголошується в сонеті 
"Нагадування" ("Межиріччя") [6, с.19]. У критичні моменти життя 
"поріг свідомості" (підсвідоме), виражений у поезії метафорою "нижній 
б’єф" ("б’єф" – це низина, вода, що дотикається до шлюзу, образ шлюзу 
символізує бар’єр, межу), нагадує про необхідність уваги до власне 
буття, у звичайних реаліях якого приховано дивовижне: 

Ціль — бульбашка, що обріями блима 
І — в почуттях і мозку — нижній б’єф, — 
Поріг свідомості, що в било б’є. 

Підсвідоме, що заполонило "почуття і мозок" суб’єкта, "в било б’є" – 
попереджає про катастрофу бездумного, беззмістовного існування.  

Поширеною метафорою інобуття на рівні підсвідомого в сонетах 
Андієвської є образи дна, низини, особливо поблизу води, що суголосні 
архетипній символіці, наведеної К.-Г. Юнгом у праці "Про архетипи 
колективного підсвідомого". У сонеті "Нагадування", крім згаданого 
образу "нижній б’єф", в активній позиції метафоричні еквіваленти 
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"отвори – колодочки низин", з яких "невимовне хвилями повзе", 
семантика яких об'єднує образи низини й води. Загалом образ дна в 
сонетах Андієвської зустрічається досить часто: "Біг сповільнивсь 
матерії й годин, / Що ледь — на дно — у інтервалах — капа" ("Вігілії 
LXXXII" – "Вігілії"); "На скрині дно, — на ній сидять бабуні / Із 
присмерку…" ("Деякі аспекти світла" – "Хвилі"); "Дно-черево, що з’яв 
жене подоби" ("Вігілії ХІІІ" – "Спокуси святого Антонія"). Поетеса з 
цього приводу зауважує, що "дно – це наше суб’єктивне відчування 
якоїсь речі. <…> Ми самі визначаємо дно", - стверджує вона [100, 
с.146].  

Асоціативно наближені до образу дна (але з негативним емоційним 
забарвленням) у поетичному тексті Андієвської фігурують образи 
прірви, провалля, семантичне поле яких представлено ознаками темряви, 
глибини, бездонності, невідомого, загрозливого, небуття. Прірва як 
синонім підсвідомого асоціативно співвідносна з почуттями самотності, 
спустошеності, відчаю, що формують негативний емоційний фон 
екзистенції суб’єкта: "Ніщо — ніде, лиш серце — лускокрилі, / Які — 
ледь — біль, що — на всю прірву — зблисне" ("Міри видовжень" – 
"Хвилі"). У сонетах поетеси формується символічний ряд "ніч" – 
"підсвідоме" – "прірва" – "небуття", компоненти якого виступають 
предметом рефлексії суб’єкта, наприклад, у сонеті "Мутації" ("Вілли над 
морем"): "Ніч. Існування – на бляшанку шпрот / Напіввідкриту <…>. 
Лиш серце світиться, бар’єр, що спрут – / Ніяк – у прірву, попри м’язи й 
сприт". Наслідком цієї рефлексії є прорив в інобуття – "невимовне": 
"Світ ділиться (й зникає) на півтони, - / Стільник, з якого невимовне пре 
/ Над хаосом неторкнений накаслик". Образи прірви, провалля у 
значенні небуття символізують перехідний момент в існуванні.  

Підсвідоме в контексті сонетного доробку Емми Андієвської 
охоплює як найпотаємніші глибини людської натури, так і духовні 
висоти – надсвідомість. Враження від сприйняття навколишнього під 
впливом неусвідомлених психічних факторів перетворюються на 
суб'єктивні уявлення, трансформуючи дійсність у "психічне" 
потойбіччя. Під час художнього відтворення  цієї сфери у віршах 
поетеси відбувається зворотний процес: суб'єктивне переживання буття 
втілюється в зорові образи матеріального світу за принципом 
асоціативної відповідності, моделюючи в них поетичний світ, далекий 
від реального. У сонетах Емми Андієвської 1980 - 2000-х років психічне 
буття суб’єкта фактично ототожнене зі світом, бо рефлексія останнього 
виявляється не через об’єктивні природні реалії, а через глибинну 
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трансцендентну суть, що в поетичному тексті зазнає виключно 
суб’єктивного вираження. Отже, у художній інтерпретації поетеси 
видимий світ так протистоїть метафізичному, як свідома сфера суб’єкта 
– його підсвідомості. Остання як вимір психічного буття суб'єкта 
співвідносна із трансцендентною сферою (що співзвучне 
феноменологічній ідеалістичній філософії) за принципом 
непізнаванності раціональним мисленням, можливості бути вираженою 
лише символічно, метафорично.  

Водночас у сонетах Андієвської трансцендентна сфера знаходить 
принципово інше втілення - як існуюче об'єктивно, незалежно від 
суб'єкта, досконале істинно реальне буття, яке в порівнянні з видимим 
матеріальним існуванням мислиться як інобуття (що суголосне античній 
філософії, теологічним, езотеричним ученням). Прагнення поетеси 
сягнути своєю поезією "за межі світу", "вирватись в Ніщо", помічене 
Т. Возняком [45, с.145], націлене на художнє відтворення сфери 
трансцендентного – "Та тільки серед немощів і лих / Запалюється той 
єдиний шлях, - / Що поза шляхом – над добром і злом" ("Шлях. Манівці. 
Шлях" – "Вігілії"). "Надреальне" буття відчувається сонетяркою як 
"невловиме", "невимовне", "невтілиме", тобто таке, яке не можна 
окреслити візуальними образами. Ці ж означення поетеса використовує і 
для опису небуття, що приводить до висновку про їхню синонімічність – 
небуття матеріальне є буттям трансцендентним, духовним. Ця концепція 
бере початок у буддійській філософії, за якою після звільнення від 
матеріального духовна сутність існує в Нірвані – у Дусі, у Ніщо 
("свабхават") [41, с.357]. Небуття як вищий, не підвладний людському 
усвідомленню вимір (потойбіччя), діалектично пов'язаний з буттям, 
невіддільний від нього, осмислений у діалогах Платона ("Софіст" [119]). 
Плотін інтерпретує небуття як існуюче зовсім інакше, ніж буття (тобто, 
як потойбіччя), ототожнюючи його з цариною почуттєвого: "Такими 
(неіснуючими – О. Ш.) є всі чуттєві речі, їхні стани, всі їхні випадкові 
якості" [121, с.57], - отже, з підсвідомим. Рефлексія духовного, 
досконалого світу Краси, Вічності, що протиставлений буденності 
земного життя, наявна й у поезії символістів. 

У сонеті "Джерела, як відлік старту" ("Хвилі") [8, с.12] Андієвська, 
"розтинаючи" шар за шаром об'єктивну дійсність, шукає її першооснову 
– трансцендентне (на що зорієнтовує передусім назва твору). Перший 
рядок поезії вказує на "хворобу" (деструкцію) видимого світу: 
"Скрутило барву – грудками, - артрит". Його зміст як симптому 
переходу в інобуття розгортається в наступній тезі: "Й речей видющість, 
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яка – досі спрутом, - / Тональність вищу – вивільнення притьмом / У 
отвір з місяцем…". "Видющість" трактується як істинна суть предметів, 
що здатна переходити в іншу – "нематеріальну" – "тональність", тобто у 
трансцендентне, що є "вивільненням" від тілесності. У "вищому" світі, 
відтвореному в сонеті "Джерела, як відлік старту", заявлені духовні 
чинники, які впливають на суб’єкта, хоч одночасно йому іманентні. 
"Щити тривання", "лакуни втрат" – образи, у яких утілено суб’єктивні 
переживання онтологічних процесів. У терцетах поетеса наголошує на 
надмірній складності осягнення останніх: "Де серце – марно – дійсність 
перепрати / З пташам в гнізді на гілці, що – навпроти". Першоджерельна 
суть буття постає як бінарність і пульсація: "Й знов - тільки двоє, що – 
буття пінг-понг".  

У сонеті "Вигляд з льоджії" ("Хвилі") [8, с.49] відтворення сфери 
трансцендентного здійснюється через деформацію образів 
матеріального світу і, як її наслідок, - свідомості суб'єкта: "Зір – 
ножицями, і забракло місця / Свідомості". У цій та інших поезіях 
потойбіччя осягається через відчуття суб'єкта: "Мосяжні колби, - 
почуттів броварня, - / Й розпилені – дедалі більше моці". Часто 
трактування поетесою трансцендентного наближається до "чистої" 
свідомості – ментальної метафізичної сфери, що уможливлює 
проявлення матеріального. 

Трансцендентний світ у поезії Андієвської часом проектується на 
Всесвіт, макрокосм. У зв'язку з цим нею осмислюються і знаходять 
художнє втілення в її творчості закони і процеси світового устрою, які 
представлені як позасуб'єктивні чинники трансформації світу в інобуття 
(на відміну від суб'єктивованих факторів – зміни "бачення" дійсності 
мислячим "Я" та занурення в його підсвідомість). Моделювання 
світоустрою спостерігається вже в перших збірках поетеси – у циклі "З 
космогонії" ("Народження ідола"), у якому зроблено спробу виразити 
своє уявлення про першооснову буття, механізми процесів усесвітнього 
перетворення, але ще по-дитячому наївно: 

На першому відтинку світу 
Стояли шершні – ангели початку, 
Переставляли куби світла. З порожнин    
Луна ішла, 
Колишучи на ангелах антени… ("Ангели початку"). 

У зрілій творчості сонетярки космологічна модель світу представлена 
трансцендентними поняттями, абстрактними категоріями, і, будучи 
органічно вписаною у внутрішнє психічне буття суб’єкта, постає в 
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нерозривній цілісності з питаннями життя і смерті, цього світу та 
потойбіччя.  

Якщо відштовхуватися від змісту сонетів Андієвської, то вихідним 
принципом світотворення, що визначає механізми трансформації 
дійсності в потойбіччя, є зміна деструктивної та конструктивної фаз – 
зникнення і відродження. У цьому зв'язку в її поезіях розгорнута ідея 
пульсації – періодичних коливань висхідного і низхідного поступу 
(співзвучна науковим гіпотезам виникнення Всесвіту з первинної точки, 
розширення його до максимальних меж і зворотного звуження): 
"процеси розпорошення й збирання" ("Зміна координатів" – "Хвилі"); 
"Неіснувань останні рештки гриму. — / І знов — поновно — закипає 
чаша" ("З-за грат" – "Вілли над морем"). Усесвітні коливання 
еволюційного розвитку і занепаду в зображенні поетеси, регламентовані 
трансцендентним законом, періодично відбуваються в історії Землі, 
знищуючи недосконале, забезпечуючи оновлення: "Надходить вир – і 
знов – пора – ковчег" ("Краплини скла" – "Вілли над морем"); 
"Надходить час – на пил – в нові сполуки" ("Зіниця – голова пуми" – 
"Хвилі"). Таке уявлення співзвучне зі стародавньою індійською 
філософією, згідно з якою історія людської цивілізації розкладається на 
епохи – "юги", кожна з яких закінчується апокаліптичною катастрофою 
– "пралайєю", у якій гине все недолуге [173, с.21]. Ідея циклічної 
закономірності зникнення і відродження Космосу варіюється й у вченні 
Геракліта (близько 500 р. до н.е.) [27, с.275] та філософії стоїцизму. 
Плотін, указуючи, що "буття не зникає безслідно і не виникає з нічого" 
[121, с.86], доводить закономірність переходу буття в небуття ("ніщо") і 
навпаки.  

Реалізація ідеї "оновлення" світу шляхом його переходу до 
альтернативного буття в сонетах Емми Андієвської 1980-2000-х років 
здійснюється через апокаліптичні мотиви. У збірці "Каварня" 
навколишній світ оприявнюється як такий, що стоїть на порозі 
знищення. Це зумовлено не стільки "вищою" закономірністю, скільки 
деморалізацією суспільства. Однією з причин загибелі світу в сонетах 
збірки названо ядерну катастрофу: "Щоб, заки людство — атомний 
погром, / Від світотворення — блаженства грам" ("Зустріч дещо 
видовжена в часі"). Відчуття приреченості цивілізації на самознищення 
ядерною зброєю в сонетах збірки "Каварня" виражено в образі 
Страшного Суду в його прямому містично-релігійному значенні як 
покарання за гріхи, за яким настає очищення і відродження:  
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Хоч обрій – з атомних цукерок, 
І Суд Страшний – сирен виття, -  
Щоб десь – в майбутньому житті –  
Пастушка й краєвид Ватто ("Апокаліптична каварня").  

Специфіка інтерпретації образу Страшного Суду в поезіях 
Андієвської полягає в його антропоморфізації, уведенні в буденно-
побутовий контекст: "Де Суд Страшний вже спину чуха / Об неба 
надувну панчоху" ("Допоміжні приступці"); "Хай Суд Страшний на 
чашку кави прийде" ("Каварня"). У такий спосіб поетеса досягає ефекту 
ірреальності картини світу, який, уособлений в образі кав’ярні, виступає 
своєрідною ілюстрацією стихії апокаліпсису, локальним епіцентром 
його розвою ("Крізь бар, де віслюки у трунах, / Апокаліпсиса вітрини" 
("Допоміжні приступці")).  

Мотив апокаліпсису, що трактується як втома суб’єкта від світу 
людей, знаходить утілення в сонеті поетеси "На березі" ("Знаки. Тарок") 
[184]. У центрі поезії – рефлексія зруйнованого буття: "Цей світ змело й 
ущухло. / Й те, що лишилося, — от — за межу пірне"; "Де чепурні / 
Сиділи пари, — прогнило й зачахло. — / І цирк, і клітка, й з порцеляни 
щиглик. / Візок з морозивом, винарня і винар". За творчим задумом 
автора руйнація не торкнулася волоцюг, які "лахи сушать і шкарпетки", 
адже вони опинилися поза межами людського суспільства. У сонеті 
відтворено непорушеним і планетарне існування: "Буття основи луснули 
і скрізь — / Назовні. Сонце. Море. Альбатрос". У цьому творі, як і в 
поезіях збірок "Каварня", "Архітектурні ансамблі", мотив руйнації 
пов'язаний лише зі сферою людської культури, штучність і 
бездуховність якої стали її присудом. Життя в його природних, отже, 
Божественних проявах, у розумінні Андієвської, незнищенне.  

Зображення стихії апокаліпсису досягає апогею в збірці "Вігілії", 
сама назва якої означає перехідний стан, рубіж, очікування (з лат. vigilia 
- "чати", "варта", "сторожа", фр., англ. - "канун свята"). Центральною 
темою сонетів збірки є перехід в інобуття через руйнацію старого світу і 
зародження нового. Якщо у збірці "Каварня" образ, винесений у 
заголовок, будучи реалією цивілізації, уособлював людство (подібно до 
образу каварні в поезії Ю. Тарнавського), унаслідок чого ідея загрози 
апокаліпсису поставала в площині соціального буття, то у збірці 
"Вігілії" всесвітня руйнація уявляється закономірним онтологічним 
процесом, винесеним за межі людського життя. Поширення 
апокаліптичних мотивів у творчості Андієвської в останні десятиріччя 
ХХ століття можна пов’язати із загрозою ядерної війни, із катастрофою 
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на Чорнобильській АС ("полин-зірка – яка ще пала" ("Навколо 
цифербляту" – "Хвилі")), проте сама поетеса заперечує будь-яке 
"лобове" віддзеркалення дійсності у своїй поезії [188, с.163]. 

У сонетах збірки "Вігілії" авторська увага сконцентрована на 
рефлексії безпосереднього моменту апокаліптичних зрушень, що 
розкривається через відтворення стану світу і суб’єкта, які нерозривно 
поєднані ("І тільки серце в грудях – замість неба" ("Вігілії Х" – "Спокуси 
святого Антонія"); "Де на все небо – серця ще удар" ("Вігілії ХVІ" - там 
же)). Зовнішній світ "поглинається" внутрішнім космосом суб’єкта, 
утворюючи сферу інобуття, просякнуту апокаліптичною руйнацією, яка 
виражена в тексті як розщеплення часу і простору, пустка, безлюддя 
("Так порожньо. Буття уламок – / На змилок. Час і простір стерся"; "Із 
порожнин – ніхто не прийде" ("Вігілії ХХVІІ" – "Спокуси святого 
Антонія")). Ізольованість індивіда зумовлює його занурення у 
внутрішню екзистенцію, емоційними константами якої виступають туга, 
спустошеність, сум, втома: "І стовбур суму, весь нутра ужинок" ("Вігілії 
ХХV" – "Спокуси святого Антонія"); "А чи просто наступ туги, / Де від 
життя — надкушений рогалик?" ("Вігілії LXXVIII" - там само).  

Перенесений у психологічну площину світовий апокаліпсис, як, 
наприклад, у сонеті "Вігілії LXXXII" ("Вігілії") [182], ототожнюється з 
процесом умирання, що супроводжується деструкцією оточення: "За 
днем спливає в порожнечу день, / І від життя — лиш цятки перископні"; 
"Біг сповільнивсь матерії й годин, / Що ледь — на дно — у інтервалах — 
капа". Почуття туги, що переходить у спустошеність і омертвіння й 
поширюється суб’єктом на весь світ, передане метафорою "І — на 
півнеба — дерев’яні сльози". Образ мороку "з шафрану і заліза", що 
"роздає цикуту і нектар", у сонеті глибоко символічний: у ньому 
сфокусовано відчуття загибелі і безсмертя, насолоди і страждання. 
Амбівалентність образу мороку як атрибуту переходу в інобуття 
зумовлює і різку зміну настрою в сонетному замку – появу теми надії: "І 
перехід — в вітрильник, як в ноктюрн" ("вітрильник" у контексті 
творчості Андієвської – символ краси, свободи, щастя). Отже, у поезіях 
збірки "Вігілії" стихія апокаліпсису передусім мотивується процесом 
руйнації: "Під світ підкладено соломи, - / Сірник, - і – тільки попіл з 
торсу" ("Вігілії ХХVІІ" – "Спокуси святого Антонія"); "зруйновані 
мости і згарища" ("Вігілії V" - там само). Розвиток мотиву руїни (смерті, 
небуття) у сонетах Андієвської вбирає в себе міфологічний образ 
"Єрихонські труби": "Все видиме зібгавши в чорну кулю, / Крізь мозок 
віють сурми Єрихону" ("Вігілії ХVІІІ" – "Спокуси святого Антонія"); 
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"Стоїть душа, забута в полі дичка, / Де – скільки ока, Єрихонські труби" 
("Вігілії ХХVІ" - там же). Тема руйнації світу у збірці "Вігілії" 
Андієвської, як і в її подальшій творчості, розгортається також через 
атрибути війни – "радарні петлі" ("Вігілії ХХVІІІ" – "Спокуси святого 
Антонія"), "амбразури" ("Вігілії XLIV" – "Вігілії"), "черги кулеметні" 
("Вігілії LXV" - там само) - безсумнівно, пов’язані з враженнями поетеси 
від воєнного дитинства.  

У сонетах Андієвської останніх десятиліть ідея трансформації світу 
в інобуття втілюється в мотиві дематеріалізації об’єктів довкілля: "Усі 
предмети поскидали зміст і форму, / Готуючись до вищих і тугіших 
сфер" ("Вігілії ХІХ" – "Спокуси святого Антонія"); "На брухт – всі 
форми – тліну дзвін списав" ("Краєвид з апокаліптичним відсвітом" – 
"Вігілії"); "Вдих, - і з предметів форму дух зідре" ("Терези" – 
"Межиріччя"). Розщеплення форми і суті предметів, трансмутація 
матеріального, вивільнення "ідеї", "прообразу" речі під час переходу в 
іншу якість, як відомо, засвідчені стародавніми філософськими 
доктринами, ученням Платона [119, с.42], підсумовані в працях 
Блаватської [36]. Деструкція матеріального світу в онтологічній 
концепції Андієвської виявляє справжню суть буття, дозволяє осягнути 
його основу, як у сонеті "Вігілії ХVІ" ("Спокуси святого Антонія"): 

Орел – печінку (видиме) – роздер, 
На дні жовтка відкривши панораму,  
Де – з небуття трикутника – три реми. 
Овальний звук, єдиний поводир, 
Що водяний в непам'ять коридор … [5, с.190]. 

Образ орла в наведеному контексті уособлює невідворотний закон, 
рок, вищу силу, що знищує видиме зовнішнє буття, у глибинній суті 
якого ("дно жовтка") приховане небуття – первинна даність, виражена 
геометричною закономірністю ("трикутник – три реми"). Надання 
образам геометричних фігур функції втілення первинних абстрактних 
ідей, прозріння в них вищого змісту зближує світобачення Андієвської з 
філософією Піфагора, Платона [120, с.495-497]. Атрибут метафізичної 
реальності в сонеті "Вігілії ХVІ" – "овальний звук" веде "в непам’ять" 
"водним коридором", можна трактувати як рух у підсвідоме або в 
утробний стан. Отже, в основі змісту цієї поезії лежить філософське 
переконання поетеси в тому, що непізнаванна глибинна суть і світу, і 
суб’єкта зберігається в підсвідомій сфері – "інобутті" і відкривається 
шляхом "розтину" свідомості, регресу до ембріонального стану. У 
розвитку теми переходу світу до потойбіччя в сонетах Андієвської 
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вагомим є мотив дезінтеграції, що розгортається через відтворення 
порушення цілісності об'єктів реального світу: "Без тіл обличчя вийшли 
з плинних пусток" ("Авансцена" – "Вілли над морем"); "Сама – без тіла – 
лінія руки" ("Жанровий натюрморт, що переходить у світло" – "Вігілії"); 
"Скрізь замість цілого – частини" ("Примруженими очима" – 
"Межиріччя") тощо.  

Принцип пульсації як основи світоустрою, що регулює процеси 
знищення і відродження (оновлення) світу, відображується в сонетах 
Андієвської, як зазначалося, із врахуванням проекції Всесвіту, 
макрокосму на психічне буття суб'єкта, що конкретизується в мотивах 
смерті та посмертного існування. У концепції буття поетеси смерть є 
своєрідним продовженням апокаліптичних процесів на рівні 
суб'єктивної свідомості, переходом до інобуття. Сфера посмертя в її 
моделі буття-інобуття трактується подвійно: як об'єктивно існуюче 
трансцендентне потойбіччя та як глибинний рівень підсвідомого 
психічного буття суб'єкта. Смерті відведена роль "підвалин" буття: "Не 
смерть, а — око, що — на дні речей" ("Відлига" – "Межиріччя"). У своїй 
сонетній творчості Андієвська звертається до мотиву смерті, починаючи 
зі збірки "Наука про землю", акцентуючи, що смерть є фактично 
безсмертям, закономірним етапом еволюції суб’єкта: "Смерть – лише 
вхід в давно забуту власність, / Початок і завершення нараз" ("Вігілії ХІ" 
– "Спокуси святого Антонія"); "Вбиваючи, смерть – воскрешає й гоїть" 
("Вігілії L" – "Вігілії").  

Загалом рефлексія смерті притаманна художній творчості чи не від 
часів її зародження, бо спрямована на осягнення однієї з 
наймістичніших таємниць людської природи. Широко культивувалася 
тема смерті сонетистами-класиками - Шекспіром, Петраркою та іншими, 
а також модерністами ХХ ст. (Ж. Режіо, В. Борхертом, П. Валері). 
Осмислення феномену смерті Еммою Андієвської співзвучне уявленням 
Р.-М. Рільке, художньо втіленим у циклі "Сонети до Орфея": життя і 
смерть утворюють вічний кругообіг буття, замкнений цикл перетворень 
- віджиле і живе існують поряд, усе народжене чекає смерть: "Wo ist ihr 
Tod? O, wirst du dies Motiv / erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte?" 
("Та смерть?… Чому мотив, створюючи пісню, прямує до власного 
зникнення?" (Сонет №2 першої частини)) [131, с.52]; "Jede Stunde, die 
hingeht, wird junger" ("Світ з кожною годиною, що промайнула, 
молодшає" (сонет №25 другої частини)) [131, с.151]. Для Андієвської, як 
і для Рільке, характерна реалізація мотиву смерті в історіософічній 
площині, його проекція на тлінність матеріальних здобутків і вічність 
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духовних надбань. На це вказують поширені в циклі австрійського поета 
образи похоронного ритуалу: "античні саркофаги" (сонет №10 першої 
частини) [131, с.69], "пам'ятний камінь" (сонет №2 першої частини) [131, 
с.63]. Обидва митці сприймають життя і смерть як два паралельні світи – 
буття та інобуття. У поезії Рільке йдеться про Орфея як посередника між 
світом живих та мертвих: "…aus beiden / Reichen erwuchs seine weite 
Natur" ("з двох імперій виросла його природа" (сонет №6 першої 
частини) [131, с.61]. У рефлексіях смерті поети приходять до однакового 
висновку – у кругообігу буття приховане безсмертя - одвічне 
відродження з небуття.  

Такі уявлення про смерть у творчості Андієвської суголосні й 
філософсько-релігійним ученням, що проголошують ідею реінкарнації 
(Індія, Єгипет, племена Північної Америки, Давня Греція - орфічний 
культ, Платон і неоплатонізм, а також раннє християнство), тобто, 
кругообігу смертей і народжень, що тримають душу в матеріальному 
світі. Сонетярку хвилює феномен смерті саме як форма трансформації: 
"Смерть, а чи просто зміна вивіски і фірми?" ("Вігілії ХІХ" - "Спокуси 
святого Антонія"). У відповідності до барокової традиції образ смерті в 
її сонетах часом антропоморфізується: "Смерть в ставку, що ловить 
коропів" ("Світанок із цитриновим ухилом" – "Знаки. Тарок"); "Смерть-
підліток, законодавець мод / Минущого" ("Гірські краєвиди" – "Вілли 
над морем"); "Буття каучукові шаровари / Велика праля, - смерть, - на 
спори тре" ("Розрада" – "Вілли над морем").  

Смерть у сонетах поетеси осмислюється філософічно, без трагізму, 
як явище, потенційно присутнє в кожну мить людського життя (що 
суголосне поглядам Плотіна на смерть як "зміну тіла, подібну до зміни 
актором його костюма" [121, с.74]), тому опис цієї події в поезіях 
Андієвської часто має буденний зміст: "Смерть – п’ють, їдять, її – як 
інгалятор" ("Вігілії І" – "Спокуси святого Антонія"); "І зупинити смерти 
вентилятор, / Що вже – от-от – останній електрод" ("Вігілії XLІII" - 
"Вігілії"). Вияв спрощеного ставлення до смерті в сонетах Андієвської 
аналогічний до вчення Кастанеди, згідно з яким смерть є будь-чим 
навколо нас і, одночасно, ніде: "Смерть – це листя, це хмарка на 
горизонті, смерть – це моя розмова, це – дрібнички. Вона тут, і зовсім не 
тут…" [80, с.360]. У віршах Андієвської, як і у творах Кастанеди, смерть 
сприймається як істинна реальність. Подібні філософські переконання 
були поширені в американському мистецтві другої половини ХХ ст. – у 
філософсько-психологічних працях (Б. Фрісселл, Н.-Д. Уолш), художній 
літературі (Р. Бах), кінематографі (С. Спілберг).  
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Найбільш близькою Андієвській в її трактуванні смерті як 
"психічного" інобуття є Тибетська книга мертвих (Бардо Тодол, в інших 
транскрипціях – Тедоль, Тходол) – релігійні писання буддизму, що 
містять докладні рекомендації душі, яка потрапила в посмертя, щоб 
допомогти їй злитися з Духом і не повернутися в коло нових народжень. 
У трьох частинах книги (Чикаї Бардо, Хоніїд Бардо, Сидпа Бардо) 
міститься опис посмертної реальності і тих випробувань, які зазнає 
померлий у кожний день свого перебування там. Посмертний досвід, 
зафіксований у Бардо Тодол, підтверджений дослідженнями 
американських психіатрів Р. Моуді, Е. Кублер-Росс, Л. Уотсона, К. Рінг 
та інших, у яких учені, спираючись на численні свідчення осіб, які 
перебували в коматозному стані, окреслили й систематизували психічні 
стани й процеси в післяжиттєвому існуванні, аналогічні до яких 
переживає і суб'єкт у сонетах Андієвської.  

Процес умирання, за уявленням поетеси, пов’язаний з мутацією 
світу, тобто, його відображення у свідомості суб’єкта: "Буття зібгалося 
на цівочку" ("Вивільнення" – "Хвилі"); "Смерть – світ – на скибки крає" 
("На тему пересування меж" – "Хвилі"). Свідомість мислячого "Я" в 
сонетах Андієвської також зазнає метаморфози: "Уся свідомість, як 
м’який, лункий сапфір" ("Вігілії ХІХ" – "Спокуси святого Антонія"); 
"Свідомости тугішає розсада" ("Цятки" – "Хвилі"). У цьому виразно 
відчутно перегук із Тибетською книгою мертвих, де посмертя 
трактується як етап самоусвідомлення, "підсумок" духовної еволюції 
людини: "Твоя теперішня свідомість, вільна від вражень, звуків, картин, 
запахів, - говориться в Бардо Тодол, - сприймає Сама Себе, що і є 
справжньою реальністю" (Чикаї Бардо, ч.1) [154, с.150]. 

Рефлексія вмирання в сонетах поетеси часто відтворена через вираз 
відчуження суб'єкта від предметів довкілля, що втрачають свої 
властивості, перетворюючись на суцільну пляму:  

Чужі міста, і запахи й канали —  
Все розчинилося на пляму каламутну. 
Лише вогні, як черги кулеметні. 
Без шкіри світ ("Вігілії LXV" – "Вігілії") [182]. 

За свідченням Р. Моуді, більшість опитаних ним пацієнтів відчували 
відчуження від власного тіла, від оточення [108, с.22]. У суб’єкта в 
поезіях сонетярки під час рефлексії вмирання загострюються зорові, 
слухові подразнення: "Навколо чути лиш зітхання, скрегіт, муркіт" 
("Вігілії ХІХ" – "Спокуси святого Антонія"); "Можливо, вічність – вхід в 
сліпучість канн, / В чарупки запаху і кольору цитрини" ("Вігілії ІІ" - там 
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само); "Перемістились центри слухові" ("Ідилія з темною стружкою" – 
"Вілли над морем"). У Бардо Тодол зазначено: "Різноманітні звуки 
можуть заполонити вуха, і, крім світла, дивовижні гострі промені різко 
спалахнуть міражами" (Чикаї Бардо, ч.2) [154, с.156]. На дивовижні 
слухові ефекти, загострення рецептивних можливостей в осіб, які 
перебувають у клінічній смерті, указує й Моуді [108, с.17]. У сонетах 
Андієвської, зміст яких сфокусовано навколо рефлексії посмертя, 
знаходять втілення закарбовані в пам’яті залишкові враження земного 
життя суб'єкта, що проходять перед його внутрішнім зором: "Із бганок 
пам'яті - дзвінок – трамвая" ("Ідилія з темною стружкою" – "Вілли над 
морем"). Спираючись на вчення Моуді, Кублер-Росс, С. і К. Гроф, 
перегляд образів минулого життя є одним з обов'язкових моментів 
посмертного досвіду: "Усі картини минулого людина охоплює 
внутрішнім зором одночасно. Життя переживається знову за мить 
земного часу" [109, с.27].  

Рефлексію моменту смерті виразно передано в сонеті Андієвської 
"Смерть кентавра" ("Знаки. Тарок") [25, с.171]. Деталь "паморозь – 
важким акантом – очі" - знак надходження смерті. Залишки життєвої 
пам’яті кентавра сконцентровані в образах - реаліях античної культури:  

Глеки з вином, що – сварку, й неминучість, -  
Так карк козулі – із розгону – лев. 
До Персефони – і троянда, й лавр… 

Стан суб’єкта поезії характеризується зміною тиску, що є неодмінним 
симптомом процесу вмирання: "Змінився тиск. Змінились ціль і ментор". 
Його сприйняття навколишнього світу деформується, свідомість 
розгортає потойбічні візії: "…мов крізь волову шкуру, бубонять / Не 
голоси вже – ікла кабанів". Яскраво виписаний у сонеті "Смерть 
кентавра" образ вартового-супровідника, визнаний як релігійними, так і 
науковими джерелами "традиційним" посмертним видінням:  

Не асфодель, котрий крізь стіл проріс, 
А посланець, який – жезлом – "Пора!" –  
І дух від тіла – у дорогу – миттю. 

Варіанти образу вартового наявні в багатьох сонетах поетеси: "Все 
швидші оберти, і калатає серце, / Сліпуча нитка, що — от — ножиці 
дозорців" ("Невелике відхилення" – "Вілли над морем"); "по колу – 
напівсонних водить / З’яв провідник, що – вахлярем – безмежне" ("Деякі 
аспекти нічної тиші" – "Хвилі"); "Слід. Вартові безвухі і безроті, / Що – 
верхи – на хортах із нашатиру" ("Вігілії XCVII" - "Вігілії").  
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Образи вартових, сторожі, Страшного Суду підкреслюють, що 
посмертя є іншою, відокремленою від світу людей реальністю, 
рефлексія якої зумовлює поширення образів "бар’єра", "межі", "стіни" в 
сонетах Андієвської: "І дивиться, як той, хто щойно вмер, / Дола, не 
обертаючися, мур" ("Поминки" – "Знаки. Тарок"); "Стіна у грудях, що — 
от-от — на світло — страх" ("Скелясте урвище…" – "Знаки. Тарок"). 
Мотив долання певного "кордону" наявний у більшості свідчень осіб, які 
мали посмертний досвід, де кордон уособлено в образах водної 
поверхні, туману, дверей, огорожі або просто лінії [108, с.40]. Названі 
образи функціонують і в сонетарії Андієвської в аналогічному контексті.  

Момент умирання, протистояння біологічного тіла смерті, що 
буквально ілюструє філософсько-релігійну доктрину Бардо Тодол, 
відтворено в сонеті "На тему пересування меж" ("Хвилі"): "Нутро 
силкується – з уламків – рею. / Щоб – порожнину, - вхід у незміренне". 
Стан і відчуття померлого (деформація оточення, тиск, долання межі) 
озвучуються в терцетах твору: 

Предмети, ще прозорі, як грушівка. 
Подекуди – тоненькі стяжки шовку. 
Щоб легше – тиск й сторожу на кордонах…[8, с.17]. 

У сонеті "Світло в теміні" ("Хвилі") на зміну свідомості суб’єкта, що 
гасне, з'являються підсвідомі візії як залишки прижиттєвих уявлень в 
образах "Лиш джерело, - що пам’ять, / Яка ще – світ – на мармуровій 
таці". Образи "з’яв банькуватих", якими "переходи оповиті", у творі 
трактуються як посмертні візії, яких суб'єкт силиться позбутися на 
шляху в посмертя, що теж цілком суголосне описаним в Бардо Тодол 
відчуттям померлого. У фіналі сонета "Світло в теміні" стан суб'єкта, 
виражений в образах "нутро – до висхідного стану", прочитується як 
його перехід до інобуття – трансцендентного світу, де "єдине в пітьмі – 
світло-гондольєр".  

Образи посмертних візій, які споглядає суб'єкт у сонетах 
Андієвської у своїй подорожі потойбіччям, зумовлені поєднанням 
авторського та колективного підсвідомого. У Бардо Тодол зазначено, що 
склад посмертних видінь душі залежить від духовної еволюції 
померлого, його думок, життєвих спрямувань, цінностей (Хоніїд Бардо, 
чч. 14,16,18) [154, с.158, 170, 182], тобто психічних параметрів буття 
його особистості. Посмертні візії, за твердженням К.-Г. Юнга, 
висловленим у коментарях до Бардо Тодол, є лише проекціями психіки 
суб’єкта, візуалізацією його підсвідомого: "Не лише душа зумовлює всю 
метафізичну реальність, вона сама є цією реальністю" [178, с.68]. На 
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підтвердження думки, що посмертні враження і стани є продуктом 
підсвідомого (душі) померлого, учений проводить паралель між Бардо 
Тодол і психоаналізом З. Фройда. На думку Юнга, описана в третій 
частині Тибетської книги мертвих (Сидпа Бардо) сфера посмертя, 
перебування в якій пов’язано з інстинктом нового народження, 
відповідає фройдівським експериментам безсвідомого "повернення" 
через світ сексуальних дитячих фантазій в утробний стан [178, с.72-74].  

Проміжний етап посмертного існування, поданий у другій частині 
Бардо Тодол - Хоніїд Бардо як споглядання душею приємних або 
жахливих видінь, Юнг уподібнює до сновидної діяльності. "Фантазії, 
викликані кармою і підсвідомими "домінантами" візуалізуються, 
здаються реальністю", - зауважує він [178, с.80]. Ці візії вчений визначає 
як кармічні ілюзії, що продукуються залишками психічного 
(підсвідомого) досвіду не лише душі померлого, а й людства загалом, 
що забезпечує наявність архетипної символіки. Отже, традиційна 
метафора смерті – "вічний сон" – є до певної міри істинною, бо після 
моменту смерті суб’єкт поринає у власне підсвідоме, споглядає картини 
буття власної душі, виходить сам-на-сам до діалогу з власним (чи 
всесвітнім) Духом і прокидається вже в новій іпостасі. У поезіях 
Андієвської образи посмертних видінь, окрім тих, що навіяні 
колективним підсвідомим – "межа", "стіна", "вартові", "Страшний Суд" 
тощо, відмінні від буддійських та інших культурних прототипів, 
відзначаються оригінальністю, розкривають глибини її внутрішнього 
світу.  

Знаковим у сонетах поетеси, зміст яких сфокусований навколо 
рефлексії посмертя, є образ світла в темряві або в тунелі, у якому 
акцентовано ідею переходу в інобуття: "І тяжче й тяжче — серед марив 
— вибір, /Лиш цятка світла — за єдину звабу" ("Виклик" – "Вілли над 
морем"); "Шлях довшає – й дедалі важче – стіни – / В долину світла, 
куди вир востаннє – / Усіх, що носять за собою ніч" ("Дует для лютні з 
фаготом" – там само). У сонетах Емми Андієвської образ світла в кінці 
тунелю є не тільки символом смерті, а й водночас - виходу з 
материнської утроби: "І — ледь на гальмах — світло у тунелі, — / Шлях, 
що — нутром, і шлях — назовні — водний" ("Вігілії LXV" - "Вігілії"). 
Співвіднесеність посмертя та ембріональної стадії засвідчують і досліди 
вчених-танатологів, насамперед С. Грофа. Низка сонетів поетеси містять 
рефлексію стану суб’єкта, який можна трактувати і як вмирання, і як 
народження. Наприклад, у поезії "Розкришені приступці ночі" ("Знаки. 
Тарок") мотиви долання межі, утрати тілесності й виходу в безмежне є 
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основою рефлексії вмирання: 
Із тіла тягне — ліктем з горла, — й можна 
Без тліну вже — на всі вітри — в безмежне, 
Хоча межу — матерія солона… [184]. 

Образи в сонетному замку твору ("Все збільшується видноколо й 
тиск, — / Не криголам — без світла, — самота"), асоціативно пов’язані з 
важким просуванням під тиском у темряві, з поступовим розширенням 
виднокола, співвідносні з процесом народження. У сонеті "Прорив" 
("Вілли над морем") зафіксовано вираз почуття, що відповідає 
коливанням від страху до радісного очікування (за Фройдом, "стан 
високонапруженого збудження" дитини, що збирається народитися [162, 
с.550]), включаючи відчуття болі, тиску, пришвидшеного руху, світла в 
темряві, які нагадують стан помираючого:  

Й нутро пручається, хоч знає – просто –  
Межу, - і вже – ні рідних, ні чужих –  
На брамі світла, яка – щойно – жах [20, с.68].  

Рефлексія мислячим суб’єктом у сонетах Андієвської процесу 
народження виражена, як правило, через образи, що означають 
замкненість, тиск ("не продихнути"; "з боків тиснуть пасма"; "тугішає 
вода" ("Полювання на невловне" - "Архітектурні ансамблі"); "Де крізь 
бар’єри сутности тугаві – / Неіснування присмерк пологовий. / 
Всепоглинальне вужчає кільце" ("Паралакси ХVІІІ" - там само)), 
поступове просування ("В нутро – за міліметром міліметр" – "Кристали 
волі – кожну перепону" ("Полювання на невловне" - там само)), вихід на 
світ ("сліпучість"; "Де просто в світло – провідні паси" ("Вігілії ХХХІІ" - 
"Спокуси святого Антонія")).  

У сонеті "Плинні дороговкази" ("Межиріччя") Андієвської образи 
смерті й утроби корелюють: "Попрочиняла брами смерть-атлет. / Скрізь 
– сурми, що висмоктують утробу". Образ сурми, що виступає символом 
смерті, одночасно є позивом до виходу на світ. "Брама" в контексті цієї 
поезії може означати або межі земного життя, або замкненість 
материнського лона. Так само амбівалентний і образ лійки, що фігурує в 
багатьох сонетах поетеси, у яких зафіксовано рефлексію смерті чи 
народження: "Вже без надсади, без прокльонів, гніву. — / Все — в лійку, 
— поодинці і гуртом" ("Вігілії ХLVІ" - "Вігілії"); "Між видимим, як 
фольга пролягла, - / Форпост, що в лійку увесь світ зміта" ("Після грози" 
– "Шумини"). Символічне наповнення цього образу в поезії Андієвської 
не випадкове, адже сама форма лійки звуженим кінцем нагадує утробу й 
водночас - тунель: "Свідомости обсипалась кора / І в лійку-тромб, - 
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всепоглинальний рух" ("Межа зі смужкою диму" – "Знаки. Тарок"). 
Образ лійки уособлює мотив трансформації, яка, хоч і потребує зусиль 
("тромб"), є невідворотною ("всепоглинальний рух"). Діапазон 
функціонування цього образу в сонетах поетеси коливається між 
полюсами смерті і життя: "лійка смерти" ("Краєвид з апокаліптичним 
відсвітом" - "Вігілії"); "Ковтає лійка – і людей, і речі" ("Пересторога" – 
"Знаки. Тарок"); "лійками нутро" ("Морська тераса" – "Каварня"). Образ 
лійки в сонеті "Натюрморт з мідною лійкою" ("Архітектурні ансамблі"), 
яка "видовжуючись в призми, тоскно сохне", асоціюється з 
неспроможністю реалізувати материнство. Багатозначним символом, що 
означає і народження, і перехід в інобуття, у сонетах Андієвської є образ 
діри, отвору ("Все існування – поглина діра, / Де за межею вже саме 
мовчання" ("Народження" – "Вігілії")).  

Рефлексія смерті і народження в сонетах Емми Андієвської, яка 
художньо ілюструє зафіксовані в наукових та філософсько-релігійних 
джерелах спостереження психічних станів під час переживання цих 
процесів, є феноменальним свідченням прориву авторки у власну 
генетичну пам’ять, глибинні шари індивідуального й колективного 
підсвідомого, сили творчого прозріння. За переконанням С. Грофа, у 
підсвідомості кожної людини існує матриця посмертного досвіду як 
звичайна складова людської особистості, що активізується 
застосуванням ЛСД, а також за психічних розладів, шизофренії [56, 
с.86]. Можна припустити, що надзвичайна активність підсвідомого 
поетеси за нормального стану її психіки реалізує цю матрицю у 
творчому процесі. Неусвідомленим збудником уваги автора до 
посмертя, прагнення пережити його в символічній формі художнього 
твору, ймовірно, виступає, з одного боку, бажання нею 
трансцендентного прозріння, з іншого – спроба підготуватися до 
справжньої смерті.  

Подібність відтворених посмертних візій у творах поетеси до 
наявних тлумачень у Тибетській книзі мертвих можна було б пояснити 
захопленням Андієвської буддизмом, якби, за наведеним вище її 
зізнанням, уся її творчість не була б продуктом підсвідомості, що 
виключає свідоме наслідування давньоіндійської філософії. 
Оригінальність зображеного, його символічне, архетипічне наповнення, 
глибина передачі вражень, природність психічних станів свідчать, що 
рефлексії смерті і народження в сонетах Андієвської ґрунтуються на її 
особистому досвіді, який стає доступним за умови активізації 
підсвідомості. У моделі буття-інобуття Андієвської посмертя та утробне 
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життя протиставлені земному існуванню, відокремлені від нього 
"межею", вони є власне сферами потойбіччя. Увага сонетярки до 
процесів смерті та народження зумовлена їхньою семантикою 
трансформації – важливого онтологічного чинника еволюції як людини, 
так і світу. Рефлексія смерті в сонетах Андієвської суттєво відрізняється 
від поезій західноєвропейських митців подібного змісту емоційно-
почуттєвою "реалістичністю" відтворення психічних станів. Якщо у 
творах Рільке, Режіо, Валері, Десноса смерть зображена як подія, що 
розмежовує земне і потойбічне, то у віршах української сонетярки вона 
часто відтворюється як процес, характерний для психічного буття 
суб'єкта.  

У поетичній творчості Андієвської циклічний поступ буття в його 
проекції на екзистенцію суб'єкта ґрунтується на регулярному чергуванні 
конструктивних і деструктивних процесів, або кругообігу смерті і 
народження, визначає темпоральні параметри в її моделі буття-інобуття. 
Уявлення мисткині про циклічну організацію часу суголосні концептам 
Ф. Ніцше, згідно з якими час являє собою коло, усе суще вже існувало, а 
поступ вперед є постійним поверненням назад [113, с.136-137]. 
Розгортання ідеї циклічності світового руху в сонетах Андієвської 
зумовлене її концепцією "круглого" часу, якою вона заперечує не тільки 
лінеарний поступ від минулого через теперішнє до майбутнього, а й 
взагалі подібні детермінанти: "…у круглому часі народження, життя і 
смерть – синхронні <…> Круглий час – це оксиморон", - пояснює 
поетеса свою позицію в листі до Д.-Г. Струка [149, с.156]. Концепція 
"круглого" часу Андієвської, за слушним твердженням М.-Р. Стеха, 
збігається з дзен-буддійською ідеєю саторі – "абсолютної теперішності" 
[149, с.155]. В уявленні поетеси про відносність часу простежується 
відзвук сучасної американської філософії, представленої у книзі Н.-
Д. Уолша "Бесіди з Богом": "Час – це вертикаль, вісь, що являє собою 
Вічний Момент Зараз" [157, с.51]. Концепція "круглого" часу зазнає 
своєрідної реалізації у великій прозі письменниці як "внутрішній час", 
формуючи нетрадиційний хронотоп – теперішні враження від дійсності, 
спогади й передчуття майбутнього існують у психіці її героїв одночасно, 
утворюючи цілісність, на що звернув увагу дослідник її романів 
І. Зимомря [76, с.79]. Варто зауважити, що концепція "круглого" часу 
властива і малярському доробку Андієвської, де "круглий" час утілено в 
образі "плями", у якій "існує все нараз", і як твердить мисткиня в листі 
до Б. Бойчука, "пензель лише витягає якусь частину плями у втілення" 
[37, с.14].  
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"Круглий" напрямок часового руху в поетичному вираженні 
Андієвської замикає плин часу в коло, перетворюючи проминальне на 
вічне ("Час, що товче життя, як воду в ступі" ("Вечір із прочиненим 
вікном" – "Вігілії")). У такий спосіб підноситься значення окремої миті, 
що, будучи мінімальною часовою одиницею, наділяється невластивою 
для неї протяжністю: "Як існування видовжена мить / Триває, хоч нічого 
вже нема" ("Дзвіночки зору" - "Межиріччя"). Якщо за переконаннями 
філософа Августина Блаженного (354 – 430), теперішнього часу не 
існує, а є лише минулий, що постійно перетікає в майбутній [1, с.167], то 
у світовідчутті Андієвської навпаки – теперішня мить здатна охопити 
колишнє і прийдешнє. Мить у її сонетах, отже, набуває масштабу 
вічності. Діалектично протилежні мить і вічність постають як тотожні: 
"Видовжує — на цілу вічність — мить" ("Коливання стрілки" – "Вілли 
над морем"); "Мить, що згасаючи, в віках горить" ("Утвердження" – 
"Межиріччя"). Аналогічне розуміння часу маємо в "Казці про силу" 
Кастанеди, зокрема в словах "кожний момент може бути вічністю" [82, 
с.15]. Мить у творах Андієвської – це максимальне (близьке до осяяння) 
зосередження перцептивної енергії ліричного суб’єкта на певному 
об’єкті дійсності, у якому сфокусовано все буття: "Єдина мить, і 
світловий намул / Ледачу плоть — в всевиддя перекотить" ("Хвиля" – 
"Хвилі"). Подібне трактування категорії часу, і миті зокрема, маємо у 
філософії О. Шпенглера (1880 - 1938): час є спрямуванням суб'єктивної 
свідомості, що сприймає буття в його становленні в теперішній момент; 
у минулому часі – вже сталому, "закам'янілому" бутті та в 
майбутньому – ще несталому, де категорія часу не існує [172, с.523]. 
Категорія часу в сонетах Емми Андієвської відтворена як абсолютно 
відносна величина: "Світ не рухнувшися у небуття повзе" ("Вігілії ХІ" - 
там само). "Позачасовість" властива й особистому життю поетеси. В 
інтерв’ю з Тетяною Лисенко пані Емма зізналася, що все її життя 
протікає поза часом: "…так завжди відбувається, коли ви живете 
духовністю, я настільки тим живу світом, я все життя тільки ним і жила" 
[100, с.144].  

Відносність часових категорій минулого і майбутнього в моделі 
буття-інобуття зумовлює поширення в сонетах Андієвської мотиву 
існування речей після їхнього матеріального знищення в паралельних 
вимірах (інобутті): "Палеолітні рештки рибних призм - / У іншім вимірі - 
в трюмо – гаразди" ("Деякі аспекти веселки" – "Вілли над морем"); 
"Мандрівникові — з мезозою — море випне, / Що його — в іншім вимірі 
— колись — рука метка" ("Невелике відхилення" – "Вілли над морем"). 
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Ідея, що колишнє – це потойбічне, яке існує й зараз, але в паралельному 
вимірі (вона була науково озвучена, до речі, у книзі сучасного 
американського філософа-езотерика Б. Фрісселла "У цій книзі немає ні 
слова правди, але все саме так і відбувається" [162]), реалізована, 
наприклад, у сонеті Андієвської "Краєвид з наскрізним отвором" 
("Архітектурні ансамблі"), у якому реалії минулого як прикмети 
інобуття ("палеозой з-під тиші стука"; "з пітьми ті, що в панцерах") 
поєднуються з реальністю через образ "отвору" (образ "коридору часу" в 
такому трактуванні наявний і в оповіданні Р. Баха "Єдина" [30]). Ідея 
тривання існування в трансцендентному вимірі потойбіччя після 
матеріального знищення, розгорнута в онтологічній концепції 
Андієвської, поширюється і на світ мистецтва, що, як сфера 
метафізичного, увіковічнює вже віджилих героїв. Ця думка знаходить 
своє вираження в сонеті "Веслярі в мармурі" ("Знаки. Тарок") [184]: "На 
всі часи лишилась шиї пружність"; "Аж — крізь століття — на весь 
космос — брижі"; "З уламків тліну сяє профіль, рот"; "Не просто м’язи, 
— вічність як краса". У поезії утверджується ідея, що, навіть якщо 
матеріальне тіло веслярів загинуло, їхня духовна краса незнищенна: 
"Перетривали землетруси й зміни. / Крізь форму дух, блакитна флейта, 
манить / В ті виміри, де молодість і сила". 

Ідея "круглого" часу в сонетах Андієвської в проекції на вимір 
суб’єктивної свідомості "Я" втілена в образі пам'яті. Ця категорія в її 
концепції буття є сховищем свідомої та підсвідомої інформації в 
ментальній структурі суб'єкта, забезпечує одночасну рефлексію різних 
часових реалій, як, наприклад, у таких поетичних рядках: "Смолоскип / 
Пожбурено у присмерку рови. / Коровою підземка з труб реве" 
("Ствердження життя" – "Каварня"). Категорія пам’яті в онтологічній 
системі поетеси виступає не тільки носієм індивідуально набутої 
інформації, а й сховищем генетичного спадку й загальнолюдських 
надбань (колективне підсвідоме). Названі аспекти пам’яті поєднуються в 
підсвідомому, заперечуючи лінеарний час, наприклад, у сонеті "Деякі 
аспекти відхилення" ("Хвилі"): "…свідомости, що, - грунт буття, - низи, 
/ Де ще – хвощі – у пащу – динозавр". "Низи свідомості", тобто 
підсвідомість, трактується як першооснова сущого - "ґрунти буття", у 
якій на правах реальності існують релікти генетичної пам’яті ("хвощі", 
"динозавр"). 

Періодичне звернення до образів минулого у творчості Андієвської з 
метою глибшого розкриття закономірностей буття шляхом його 
суб'єктивного "переживання" зумовлене історіософічністю її поетичного 
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світобачення. Історіософічність у концепції буття поетеси, 
безпосередньо пов’язана з ідеями "круглого" часу, метафізичного 
існування реалій минулого в сьогоденні, виражається через зіставлення 
досвіду минулих епох і сучасної цивілізації. Актуальним в історії 
загиблих культур, на думку автора, є процес їхнього занепаду, що 
співзвучний апокаліптичним зрушенням у сучасному світі. 
Відтворюючи цей процес у сонетній творчості, поетеса осмислює низку 
його аспектів – щонайперше, духовну велич давніх цивілізацій 
порівняно із зубожінням сьогоднішнього людства: "Скарби, що 
нагромадило минуле, / На сірничок для свічки розміняли" ("Деякі 
аспекти веселки" - "Вілли над морем"). Це висловлювання має й 
альтернативне трактування, суголосне культурологічній теорії 
О. Шпенглера: протиставлення культури як "живої", органічної, 
просякнутої вірою духовної потенції людства та цивілізації – "мертвої", 
механічної, безрелігійної, творчо неспроможної, техногенної формації 
[172, с.523]. Звернення Андієвської до культурних надбань минулого й 
пошук у них істини буття часом ілюструє філософські міркування 
вченого, зокрема питання кругообігу культур, розвиток яких неминуче 
проходить фази становлення, розквіту й занепаду.  

Занепад культур осмислюється поетесою як розпад матеріальних 
надбань, що демонструє проминальність створеного людиною в 
порівнянні з вічними цінностями природи. Ця ідея лягла в основу тексту 
сонета "ХХХІІІ" ("На острові не чути вже сирен…") [25, с.172], де образ 
"блакиті", що порівнюється з "віків імунністю", є уособленням 
досконалого Божественного начала, яке протистоїть тлінності людських 
споруд: "На місці храму – де-не-де-каміння, / Котре – колись – велів 
сюди тиран". Мотив занепаду цивілізацій у сонеті "ХХХІІІ", як і в інших 
поезіях Андієвської, пов’язаний із згаданим вище кругообігом буття – 
періодичним знищенням і відродженням: "Із хвилі вийшли – і назад - 
племена"; "Життя спливло, й лиш хвиля на пісок. / Й по колу – суходоли 
й полюси". Думка про те, що, якою б могутньою не була культура, вона 
приречена на руйнацію, є наскрізною в багатьох віршах поетеси: 
"Пустеля пролягла на місці тлуму. / Держави, люди, — відгуло й 
минуло" ("Краєвид зі зміненою перспективою" - "Архітектурні 
ансамблі"); "Під глей — доба і місто норовисте / Зі стільниками й 
ринвами, що — устрій" ("Скісні лінії" - "Знаки. Тарок").  

Розуміння Андієвською (у контексті "круглого" часу) циклічності 
історичних процесів дозволяє залучити досвід минулого до осягнення 
подій сучасності: "Що в лялечках – нащадкам – із картуші / Пережитків і 
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сподівань тайнопис" ("Волхви" - "Межиріччя"). У сонеті "Заграва" 
("Знаки. Тарок") трагедія бездуховності, аморальності сьогоднішнього 
суспільства, виражена в тезі "Проциндрили і душу, і гаразди", 
зіставляється з біблійним мотивом убивства Каїном Авеля, що 
символізує панування приземленого в людині над духовним. 
Проектуючи цю подію на тло українського побуту, на що вказують 
образи-деталі "льох", "тин" ("Під тином Каїн Авеля зарізав / І кинув тіло 
догнивати в льох"), сонетярка підноситься в розкритті теми до 
планетарних масштабів: "Уздовж орбіти кинувся прожогом". Злочин 
проти духовності спричиняє світовий апокаліпсис: "Світ захитався і 
набік поплив". Поняття історичного спадку Андієвська пов'язує не лише 
з реальними подіями минулого, а й з міфологічними мотивами, 
літературними образами, адже в її розумінні (яке співпадає, до речі, з 
поглядами Шпенглера та інших філософів на історію) вони рівнозначні 
за цінністю духовного досвіду.  

Рефлексії психічного стану легендарних героїв, міфічних, 
літературних персонажів античності (Геракла, Овідія, Едіпа, 
Агамемнона, Аріадни, Пірра, Діогена, Цезаря та інших), як правило, в 
екстремальних ситуаціях відтворено в циклі поетеси "Античні 
ремінісценції" збірок "Архітектурні ансамблі" і "Знаки. Тарок". В 
історіософічному ракурсі ситуації, події, психологічні типи 
повторюються, споріднюючи легендарно-історичні постаті із сучасною 
людиною, висвітлюють її внутрішнє буття. Увагу мисткині в сонеті 
"Натюрморт у ракурсі троянської війни" ("Спокуси святого Антонія") 
[181] привертає стан духовної кризи, аналогія якому знайдена в легенді 
про зраду Єленою Менелая. Інтерпретація війни, що стала наслідком 
цього, розгортається до масштабу світового апокаліпсису, зображеного 
авторкою як "психологічне" небуття. Душевний біль суб'єкта поезії 
(Менелая) переданий образами крові ("Із кров’ю блюдце, з нього – 
квітка-гак"), хвороби ("емболія"). Образ "квітки" символізує 
смертоносну жіночу вроду. Психічне напруження героїв сонетів циклу 
"Античні ремінісценції", виражене "зсередини" комплексом їхніх 
відчуттів, станів, асоціацій, співпереживається й мислячим суб'єктом 
(можна сказати, автором), що дозволяє йому глибше осягнути власне 
"Я". Історична пам’ять, отже, посідає чільне місце в концепції буття-
інобуття Андієвської, є невід’ємною складовою суб’єктивної реальності, 
покладеної нею в основу моделі світу. За Шпенглером, історична 
рефлексія є "поверненням" світу, що вже "відбувся", у суб'єктивну 
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психічну площину душі, яка повторно сприймає-переживає його 
становлення [172, с.523].  

Ідея "круглого" часу Андієвської нерозривно пов'язана з її теорією 
хаосу як основної вісі трансцендентного виміру. Хаос, за неодноразово 
висловленим переконанням поетеси ([188, с.166]; [100, с.145]), є 
супердосконалою організацією, недосяжною людському розуму, 
"порядком на дуже великих просторах". Таке уявлення мисткині 
виражене в рядках: "Впорядник-хаос, що – фіглярські штуки, / Аби 
нутро – набік фарватер туги" ("Обличчя як старт у невимовне" - 
"Хвилі"); "Єдиний лад – розпилення без ладу. / Де хаосу підкови 
цокотять" ("Видовження" - "Вілли над морем"). Андієвська вважає 
"теорію хаосу" однією із своїх творчих знахідок, адже вона художньо 
реалізувала її задовго до наукового відкриття цього феномену. 
(Філософська теорія хаосу, або синергетика, поширена за останнє 
десятиріччя на Заході, визнає створення істинного порядку й 
системності лише природними, неконтрольованими людиною силами, 
що здатні до самоорганізації.)  

Теорія хаосу художньо втілена в сонеті "Вігілії ХХІХ" ("Спокуси 
святого Антонія") [5, с.203]: "…от-от почнеться знову рух назадній / До 
хаосу, який на дні безодні?" Світ у названому творі відтворено як "лиш 
на неіснуванні наріст", тобто матеріальне осмислюється як тимчасовий, 
ілюзорний вияв буття, що в масштабах Всесвіту сприймається як 
небуття. Хаос у поезії представлений першоосновою, першопричиною 
всього, що існує. Аналогічно цей мотив розгорнуто і в сонеті 
"Переосмислений натюрморт" ("Вігілії"): "І хаос, діжка, із якої – чіп - / 
Основи духа, що – ядро речей". Одним із аспектів хаосу поетеса називає 
непізнаванність, невимовність, неосяжність його субстанції, 
екстраполюючи його образ на сферу підсвідомості: "Вся держи-дерево, 
первопочатку дух, / Що з хаосу в осмислення іде" ("Народження 
свідомості" - "Наука про землю"), протиставляючи його видимій 
упорядкованості навколишнього, тобто свідомості.  

Основоположна в пізнанні хаосу ідея існування всього одночасно 
реалізована в збірці "Каварня". Абсурдне нагромадження образів типу 
"Під зябра скелі, - пуп – в гранітній теці. – / В блакиті – хруст: 
пацьорами мигдаль / Із високості – на брилі і блюзки" ("Морська 
тераса") або "Щоб іншим – із медуз оселю, / Де – в ланцюгах – синкоп 
васалі – / Ритмічне сито. – Молоток / Одягнений у голосівку" ("Каварня 
над озером") є фантасмагоричною ілюстрацією хаосу як глибинної суті 
буття. Уособленням хаосу як принципу світобудови в поетичній 
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творчості Андієвської є макрообраз базару, розгорнутий у поемах і низці 
сонетів збірок "Риба і розмір", "Базар". Теорія хаосу, за словами 
мисткині, лягла в основу проблематики її ще не закінченого роману 
"Лабіринт". У стародавніх філософських доктринах (арійські, 
герметичні, орфічні космогонічні вчення, платоніки), теософській 
літературі субстанція хаосу вважається одним з двох споконвічних 
первинних начал, що втілюють безформний матеріальний принцип, є 
своєрідним "тілом" (оболонкою) Всесвіту. (Космічною "душею", 
"розумом", животворним організуючим принципом на противагу хаосу, 
за названими філософськими вченнями, є ефір). У світоглядній 
концепції Емми Андієвської хаос як самодостатня, усеохоплююча 
життєдайна субстанція виступає формою прояву Верховної сутності - 
Божественного начала.  

Вагомою в художньому осмисленні поетесою світового устрою в 
межах її моделі буття-інобуття є субстанція Бога як уособлення 
трансцендентної непізнаванної сфери. У сонетах із циклу "Добро і зло" 
збірки "Риба і розмір" образ Бога твориться за інфантильними 
уявленнями поетеси, його рефлексія нагадує наївну дитячу молитву, 
сповнену відвертого нерозуміння невідповідності його беззастережної 
любові й довколишнього зла:  

О пощо, Боже, забаглось Тобі  
Цей світ таким важким перстом помітить, 
Що навіть всі ті світла кубометри, 
Розкидані наліво і направо 
 
(О плоть від плоті, кров від духа крови) 
Не відсвіти Твоєї благодаті, 
А чорні урвища, куди скидають 
Убивці труп… ("Закони Божественності") [3, с.49]. 

Ліричний суб'єкт у сонетах поетеси жалкує з приводу 
короткочасності людського життя й непізнаванності Божественної суті: 
"Яви Твоєю милістю світи / <…> В збагненніше. Або спали вуста" 
("Ясність" - "Риба і розмір"). Насамперед неприйняття в нього викликає 
"непослідовність" Бога, який дає і відбирає життя, прирікаючи людину 
на безцільність, абсурдність існування: "З яких джерел Ти небуття 
відрізав / У втілення і унедійснив зразу ж / Шматком кривавим зміст, 
подобу, стать" ("Ясність" - "Риба і розмір"). Невиправданою, з погляду 
суб'єкта поезій Андієвської, є принесення в жертву людям Христа: "Всю 
землю б так, де знову й знову сина / Твого. О Боже, чи Ти може 
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сонний?" ("Ортодоксальне свято" - "Риба і розмір"). Цим умотивоване 
те, що авторка устами ліричного суб'єкта таврує людську підступність 
("Й Тебе, о Боже, в цей світ приманили / Й повісили з небес на п'ястуках 
/ Освітлювати вулиці незрячим" ("INRI" - "Кути опостінь")), ганьбить 
людей, які в силу своєї бездуховності не прагнуть наблизитися до 
осягнення Божественного Промислу ("А ми такі слабі / Крізь 
Зненавидіти, крізь Полюбить – / І Ти приємлеш найприкрішу суміш" 
("Ортодоксальне свято" - "Риба і розмір")). Поетеса констатує 
схоластичне, спрощене трактування Бога в релігійних вченнях: "Знак 
Твій перейшов в заумне слово"("Ортодоксальне свято" - "Риба і 
розмір"). У сонетах Емми Андієвської іпостась Бога осмислюється як 
першопричина і добра, і зла: "І плакальнику, з свічкою в руці, / <…> Ти 
раптом явиш сатани лице" ("Закони Божественності" - "Риба і розмір"). 
Утвердження амбівалентності Божественної субстанції поширене в 
екзистенційній філософії, насамперед у роботах Ф. Ніцше.  

Психоаналітичний підхід до творчості поетеси в контексті вчення 
К.-Г. Юнга про колективне позасвідоме дозволяє пов’язати її розуміння 
Бога з архетипом верховної влади. Характерні для сонетів циклу "Добро 
і зло" відверті молитовні звертання до Бога-Отця – своєрідна форма 
пошуку відповідей на питання, що необхідні для духовного росту й 
самоусвідомлення. У цьому аспекті першоджерелом образу Бога в поезії 
Андієвської є архетип доброго й мудрого Батька. У процесі духовного 
зростання поетеси її уявлення про Верховну Сутність схиляються до 
пантеїзму, як у збірці "Наука про землю", де образ Бога формально не 
оприявнений, а ніби "розлитий" у таємницях природи. У збірці 
"Каварня" місце Бога заступає хаос як всесвітній закон світобудови. У 
сонетах останніх десятиріч архетип верховної влади втілюється в 
образах Сили, Вищого закону – Абсолюту, що корелюють з архетипом 
Самості, який проектує ідею Бога на особистісний та планетарний рівні.  

Авторська увага сфокусована навколо природи Божества і в циклі 
сонетів "Спокуси святого Антонія". Внутрішній світ ліричного героя 
циклу – святого Антонія - розкривається в молитовних зверненнях до 
Бога. Він зазнає страждання від безпосередніх проявів зла - фізичних 
тортур всіляких бісів, докладні описи яких є сюрреалістичними, 
фантасмагоричними, часом відверто натуралістичними картинами. У 
той же час, як і в циклі "Добро і зло", герой страждає від неможливості 
осягнення Божої суті, наближення до неї ("…а Ти, як в рані сіль. – / 
Невже ніколи я – Твоїх осель?" ("Не світло – нескінченні мури з 
пемзи…")). Розуміння роздвоєності Божественної природи ("Чи біс і Ти, 
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який – у лапах – рожу?" ("Вода мені у скронях крап – і крап")) зумовлює 
руйнацію його власного "Я", що є джерелом найбільших страждань: 

Тебе я, Боже, серед пекла здибав  
Й відтоді все ніяк не відгадаю,  
Ні — що я, ні — навіщо, ані — де я.  
Весь світ, все звичне — раптом стало дуба ("Ти — все в мені — 
і помисли, і дії…") [181].  

Деструкція свідомості святого Антонія осмислюється Андієвською в 
названому циклі як наслідок дилеми між добром і злом. З цим пов'язана 
наявність в її поезіях жахливих видив пекла, що є проекцією сумнівів, 
страхів, вагань самого героя: "Я сам собі, як власний антипод", - 
зізнається він у сонеті "Втомився я, і світло йде на спад…". Внутрішній 
конфлікт Антонія розгортається до психічних порушень, нав’язливих 
ідей, одержимості Богом: "Мене нема, є тільки Ти, мій живчик" ("Я 
заблукав. Цей світ – чавунний килим…"); "Тобою жити, - як в Тобі – 
вмирати. / Я весь Тобою, наче кров'ю, стік" ("Ти, Боже, ключ й водночас 
і ворота…"); "Ти все в мені – і помисли, і дії" (однойменний твір). 
Психічний дискомфорт героя настільки нестерпний, що викликає у 
нього ненависть до Бога: "Так світ мені, Ти, Боже, зав’язав / Відтоді, як 
мене — у себе — взув" ("Моє життя – це щохвилини страта…"); "Не 
біси — Ти в мені і по мені, як молот" ("Ти, Боже, так мене з усіх кінців 
помуляв"). Одночасно святий Антоній усвідомлює, що його сумніви – це 
лише випробування й пошук істини ("Я знаю, Боже, — це — на Тебе — 
іспит" ("Чорти мене — обценьками — й — на палю…"), що саме його 
душа є ареною двобою добра і зла ("Я – перехрестя" ("Я – перехрестя, де 
ще світла дзбан…"); "А я – ріка, де Бога й чорта – позов, - / І човен" ("Не 
світло – нескінченні мури з пемзи…")). Наближаючись до найвищого 
рівня самоусвідомлення, мученик ототожнює свою душу з Богом, 
віднайшовши свою Самість: "І я – вже Ти, який мене спонукав, / Щоб 
все буття розкрилося, як жолудь" ("Я весь в Тобі, так ставши 
однооким…"); "Це Ти в мені, чи це душа, що тоне?" ("В душі відлига, 
капає зі стріх…").  

В образі святого Антонія Андієвська втілила свої філософські 
шукання Божественної суті. Місцем "проявлення" її вона визначила 
людську душу. Дилема добра і зла розуміється нею як проекція 
внутрішніх психічних процесів. Основна теза, що поетично висловлена 
авторкою в сонетах циклу "Спокуси святого Антонія", - смертність тіла 
суперечить нетлінності духу, а цінність пізнання істини нівелюється 
короткочасністю людського буття, яке, отже, позбавлено сенсу. Ідея 
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абсурдності життя втілюється в образі диявола, на розправу якому Бог 
віддає людину, зраджуючи її. Вустами свого героя Андієвська 
звинувачує Бога в людських стражданнях – фізичних, у найбільшій мірі 
– психічних, духовних, перегукуючись із екзистенційними концептами 
Ф. Ніцше, який виголосив свого часу – "Бог помер!" Амбівалентність 
Божественної суті, в основі якої не тільки добро, а й зло, які через свою 
відносність втрачають сенс у житті людини, нівелюючи тим самим роль 
у ньому й Бога, осмислені, як відомо, у творчості Ж.-П. Сартра, 
насамперед у драмі "Диявол та Господь Бог". 

У сонетній творчості Емми Андієвської останніх десятиріч образ 
Бога як втілення Вищої Сили майже втрачає формальне вираження. У 
відповідності до традицій ведичної філософії [28, с.300-301], даосизму 
[59, с.113], неоплатонізму [121, с.67], теософії [35, с.104] поетеса воліє 
не називати Верховну Сутність, вбачаючи в ній Непроявлену, 
Непізнаванну субстанцію, трансцендентне: "Невидиме на всіх щаблях 
господар" ("Метафізичний світанок" - "Вігілії"); "І невимовне, - намір і 
ловець, - / Цей світ - в нові склянки – перелива" ("Розрада" - "Вілли над 
морем"); "Плакучість диску, за яким – ніщо" ("Оновлення" - 
"Межиріччя"). Осягаючи закони світоустрою та природи 
трансцендентного як "духовного" потойбіччя, Андієвська провідною 
іпостассю Бога називає субстанцію Духу, що втілює в собі волю, силу, 
намір – ту енергію, яка забезпечує рух усесвітнього перетворення: "Що – 
без риштовань, – духа будівництво, / У надсвіти" ("Натюрморт з 
клаксоном" – "Знаки. Тарок"); "Природа-ремісник / Чекає на новий – від 
духа – знак" ("Вбивання в колодочки" - там же). Сприйняття сонетяркою 
Вищої субстанції позбавлене релігійного трепету, пов’язаного з вірою й 
покладанням надії, – Вона є Законом, уособленим у всіх реаліях буття. Її 
вираження в тексті здійснюється через систему метафоричних 
еквівалентів, знайдених у побутовому контексті: "Аж видно — серед 
всесвіту — хлоп’я, / Що — нахильцем — жовтки плянетні п’є" 
("Гнучкість матерії" - "Знаки. Тарок"); "Де – лінію – невидимий гончар" 
("У парку" - "Знаки. Тарок"). В останньому прикладі метафоричний 
образ гончара покликаний виразити домінанту Божественної суті – 
Творче Начало. Бог у поезіях Андієвської виступає носієм Усесвітньої 
Закономірності, Провидінням: "На полі бою — сам лишивсь стратег" 
("Зміни" - "Вілли над морем");  "Архістратиг, / Що сторінки буття 
перегорта" ("Видиво дзиглика" - "Знаки. Тарок").  

Філософські погляди Емми Андієвської, утілені в її сонетній 
творчості в моделі буття-інобуття, спрямовані на осягнення 
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метафізичної суті світу, законів його організації (субстанції Бога, Духу 
та матерії), перетворення (ідея хаосу, "круглого" часу), закономірностей 
деструктивних та конструктивних процесів (ідея пульсації). 
Нерозривний зв'язок названих онтологічних аспектів філософії буття 
поетеси зі свідомістю суб'єкта в її сонетах зумовлює екстраполяцію 
макросвіту на мікросвіт мислячого "Я". Буття в матеріальному світі в 
сонетах поетеси співвідносне зі свідомістю суб'єкта, інобуття як 
метафізичне існування - з його підсвідомістю. "Круглий" час як 
темпоральна організація буття на внутрішньому психологічному рівні 
функціонує як пам'ять суб'єкта. Апокаліпсис та оновлення світу в 
онтологічно-екзистенційному аспекті виражаються через мотиви 
посмертного існування та народження суб'єкта. Провідна роль 
мислячого "Я" в концепції буття поетеси, що сприймає, осмислює 
навколишній світ, "створюючи" відтак у власній свідомості його 
суб'єктивний варіант – потойбіччя, інтегрує суб'єкта в модель буття-
інобуття й одночасно виокремлює його як пластично неоформлену 
першопричину світу.  

 
Суб'єкт у сонетах Андієвської є ментальною субстанцією, яка 

функціонує за декартівським принципом як cogito – "мисляче Я" [61, 
с.22], аналогічно до "трансцендентного Я", окресленого Гуссерлем, та 
"чистої" свідомості, описаної в роботах Сартра [87, с.21]. У поетичному 
тексті образ суб'єкта репрезентує його свідомість, що трактується 
подвійно: як передумова існування зовнішнього світу у відповідності до 
ідеалістичних абстракцій Гуссерля та філософії соліпсизму Декарта та 
як така, що самостійно не існує, а виявляється в актах пізнання довкілля, 
що співзвучно екзистенціалістській теорії "трансцендентності" "Я" 
Сартра [139, с.29]; [140, с.344]. Ідея єдності внутрішнього світу людини, 
її духовної природи із Всесвітом, що перегукується з основними 
засадами конфуціанства [78, с.105], поетично зафіксована в сонетах 
Андієвської так: "Весь краєвид в свідомість переліг" ("Примруженими 
очима" - "Межиріччя"), "Галактики, що їх – у діри чорні – / Колись – і 
досі – через сни – повзуть" ("Доцільність абетки" - "Шумини"). 
Відтворення космологічних образів у снах мислячого "Я" підтверджує 
примат свідомості у створеному-відтвореному нею світі, що збігається 
також із головним концептом феноменології, згідно з яким аналіз буття 
здійснюється лише людиною, яка єдина дошукується його смислу.  

Ідея існування світу у свідомості суб'єкта зумовлює розгортання в 
сонетах Андієвської мотиву його богоподібності, адже він як 
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співтворець навколишнього наділений необмеженими ментально-
креативними можливостями. Аналогічне трактування Бога і людини 
наявне, як відомо, у роботі М. Бердяєва (1874 - 1948) "Царство Духу і 
царство Кесаря", де в аспекті релігійного екзистенціалізму осмислені 
дуальність Бога і людини, їхня взаємна іманентність як "народження 
Бога у людині і, одночасно, народження людини в Бозі" [33, с.297]. 
Виявом Божественного в людині, з погляду мислителя, є необмежена 
творча енергія. У розумінні Емми Андієвської створення суб’єктом у 
своєму внутрішньому світі цілісної моделі світоустрою прирівнює його 
до Бога, образ якого, утілюючи архетип самості, віддзеркалює його 
власне "Я".  

Проекція цілісного уявлення про себе, власне себе на альтернативну 
модель буття (створену у свідомості або відчуту шляхом прозріння) 
дозволяє суб’єкту в сонетах Андієвської осягнути свою самість з віддалі 
як відстороненому обсерватору або як Богу: "Враз стало видно усю 
земну кулю. – / Блакитну грушу, що – от-от – на крапку" ("Краєвид з 
постаттю" - "Знаки, Тарок"). Відстороненість, "відокремленість" 
суб’єкта від світу, хоча й логічно суперечить його "розчиненню" в 
навколишньому бутті, зумовлює багатомасштабність, різноманітність 
спектрів переживання світу. За справедливим твердженням М.-Р. Стеха, 
суб'єкт у сонетах Емми Андієвської "бачить дійсність і те, що 
відбувається поза її лаштунками" [147, с.32]. Слід зауважити, що 
аналогічні відчуття нерозривної цілісності з навколишнім і водночас 
відмежованості від нього під час паранормальних психічних станів 
зафіксовані в дослідженнях парапсихології [158, с.141]. Виходячи з 
цього, можна трактувати позицію суб'єкта у світі, його єдність з Богом у 
творчості Андієвської не тільки у світоглядно-філософському аспекті, а 
й у контексті психології творчості митця на підтвердження провідної 
ролі підсвідомого у креативному акті . 

Як Бог, суб'єкт у сонетах поетеси наділений конструктивно-
деструктивною силою думки, волі, наміру. У сонетах Андієвської такі 
вияви психічної діяльності часто виступають рушійною силою 
всесвітніх перетворень, хоч постають абстраговано від суб’єкта, якому 
належать. Вони можуть бути притаманні і Богу, і мислячому "Я", що 
підкреслює їхню тотожність: "Листок як вимір – самонадувалка, / Що, – 
самовияв, – епіцентри волі" ("На тему проминального" - "Межиріччя"); 
"Кристали волі – кожну перепону, / <...> / Лиш намір, що – єдиний 
поводир" ("Полювання на невловне" - "Архітектурні ансамблі"). В інших 
творах сонетярки поетично інтерпретовано тезу про те, що намір як 
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прообраз дії, ціль та воля як необхідний енергетичний потенціал 
формують силу – креативну потенцію Бога-людини для трансформації 
сущого: "Де сила, різновидом зору ставши, / Із небуття – по клаптику – 
частини" ("Скісні повіви" - "Знаки. Тарок"); "Крізь речі — сила, яка так 
навально. — / Ґрунти буття не знають уповільнень" ("Зима з весняним 
ухилом" - "Знаки. Тарок"). Сила як первинний імпульс світотворення в 
сонетах поетеси зображена як вітальний принцип, засіб втілення ще не 
існуючого: "Лиш згустки сили від першопочатку – / На втілення – у 
всесвіту чекальні" ("Спіральні відсвіти" - "Шумини"); "Напруга, - 
епіцентри сил первинних" ("На тему проминального" - "Вілли над 
морем"). Подібна функція закріплена за поняттям сили й у творах 
К. Кастанеди ("Подорож в Ікстланд-Кастанеду", "Казка про силу"), де 
вона являє собою енергетичні згустки – "кільця сили", що є 
метафізичною суттю всього живого. Аналогічно в поезії Андієвської: 
"Де невимовне подорожніх ловить / На кільця сили, що – дві-три оливи" 
("Вибір" - "Межиріччя"). 

Філософічність вираження суб’єкта в сонетах Андієвської зумовлює 
трансформацію категорії ліричного героя, що полягає насамперед у 
відсутності пластичного оформлення його образу. Він позбавлений 
будь-яких особистісних характеристик, імені, особового займенника 
(крім збірок "Поезії", "Спокуси святого Антонія", стилізованих 
"перекладів" зі збірок "Риби і розмір" та "Хвилі"), що підкреслює 
"сновидний" характер творчості поетеси, адже суб’єкт сновидіння – "Я" 
– "переживається" зсередини, тому не потребує зовнішнього зображення 
[31, с.31]. Посередництво між авторською свідомістю, створеним нею 
художнім світом і реципієнтом, що є основним призначенням ліричного 
"Я" [90, с.45], для Андієвської неактуальне, бо її поезія не розрахована 
на комунікацію з можливим читачем (подібно до мрії чи сновидіння): "Я 
пишу тільки про те, що мене особисто цікавить. Для такого читача, як 
я", - говорить пані Емма в одному з інтерв’ю [66, с.38].  

Образ ліричного героя в сонетній творчості Емми Андієвської 
трансформувався поступово. У першій збірці "Поезії" він представлений 
традиційно через еготизм. У наступних збірках поетеси ("Народження 
ідола", "Риба і розмір", "Кути опостінь") ліричний герой уже 
позбавлений будь-яких особистісних ознак і перетворений на 
обсерватора, як у сонетах "Гроза", "Світанок з традиційного 
господарства", "Вершники" ("Народження ідола"), "Вечір", "Інший 
дощ", "Шматок лісу", "Свічка" ("Риба і розмір"). Зрідка в сонетах 
морально-етичного плану ("Закони божественності", "Ортодоксальне 
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свято", "Не для людського ока" ("Риба і розмір")) ліричне "Я" 
виявляється через звертання, філософські роздуми.  

"Складові" ментального суб’єкта в сонетах поетеси - мозок, душа, 
серце, пам’ять, на перший погляд, абстраговані одне від одного, проте 
складають певну систему, яка виявляє авторське бачення духовної суті 
людини. Її ядром є образи душі і серця, що співвідносяться з "Я", 
протиставлені тілесному, недосконалому, означеному образом нутра. 
Душа як епіцентр духовного буття людини осмислюється мисткинею в 
онтологічному аспекті – завдяки Божественній природі вона стоїть 
осторонь світових перетворень, апокаліптичних зрушень, зберігаючи 
"Я" суб’єкта, його екзистенцію: "І в затінку сидить душа-небога, / <…> 
Вже недосяжна тлінові й хулі" ("Вігілії Х" - "Спокуси святого Антонія"); 
"Та вже – баляст – душа-аеростат" ("Вігілії ХVІІІ" - там же) (душа 
позбувається "балясту", що в контексті сонета означає матеріальне, і 
прямує в Царство Духу).  

Категорію серця Андієвська осмислює в дусі української 
філософської традиції, представленої "філософією серця" - ученням про 
його особливу роль у духовній організації людини, яке розроблялося 
такими видатними мислителями, як Г. Сковорода, П. Юркевич та інші. 
Згідно з цим ученням, серце є осереддям душевного і духовного життя 
особистості, її волі і бажань, носієм усіх тілесних сил людини, 
забезпечує її пізнавальну діяльність, пам'ять, а також вважається 
емоційно-почуттєвим, моральним стрижнем - "джерелом життя" [179, 
с.72]. У творах Андієвської образ серця є передусім уособленням 
емоційної реакції суб’єкта на світ: "І серце, - вся зі щему – парость" 
("Вігілії ХХVІІІ" - "Спокуси святого Антонія"). Воно виступає 
осередком мудрості і вищого знання - "О серця стук, де плесом в плесі – 
мудрість" ("Вігілії VІ" - там само) - на противагу мозку, що наділений 
лише раціональними способами осягнення світу: "Моє єдине (серце – 
О. Ш.) крізь мізків глухомань, / Все знаючи, бредеш цим полем, повним 
мін" ("Вігілії ІІІ" - там само).  

Із праць теологів і богословів "філософія серця" запозичила 
символічне порівняння серця людини з небом – "сердцъ неба" [179, 
с.73]. Аналогічне наявне в Андієвської: "І тільки серце в грудях – 
замість неба" ("Вігілії Х" - "Спокуси святого Антонія"); "Де на все небо 
– серця ще удар" ("Вігілії ХVІ" - там само). Трагічне в сонетах поетеси 
передається через зіставлення серця і небуття, смерті: "Неіснування – в 
серці і під боком" ("Вігілії ХХІ" - там само); "Без тебе й сонця паросток 
чорніє й гине" ("Вігілії ІІІ" - там само). За переконаннями поетеси, серце 
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завдяки своїй бінарній духовно-тілесній природі відіграє головну роль у 
бутті людини, тому, можливо, симпатії поетеси належать передусім 
серцю, яке іноді протиставлено душі: "Кохане серце, мій трударю й віл, / 
Що попри вибрики душі-аборигена, / Що комизиться і тобі – самі 
догани", - звучить у сонеті "Вігілії ІІІ". (Названий твір - один із 
поодиноких випадків, де образ ліричного героя реалізується типово – 
через особовий займенник "я").  

Розум (мозок) ментального суб’єкта, протиставлений його 
духовному буттю, у сонетах Андієвської часто трактується як осереддя 
плотського, недосконалого, матеріального й асоціативно 
співвідноситься із стражданням, руїною: "Повз палі мозку – плач і 
заборони" ("Вігілії ХVІ" - "Спокуси святого Антонія"); "Який мізерний 
мозку обладунок!" ("Вігілії І" - там само); "…весь мозок – на гаку" 
("Вігілії ХХІІІ" - там само). Неспроможний протистояти деструкції 
довкілля, мозок суб'єкта в художніх текстах поетеси поглинається 
пітьмою: "Весь мозок – наче в присмерку алея" ("Вігіілї ХХІІ" - там 
само); "Закутий в пітьму мозок ані писне" ("Вігілії ХХХІІІ" - там само). 
Фізичною константою буття суб’єкта в її творах виступає образ нутра, 
що уособлює матеріальну природу людини. Саме образ нутра як 
осередку життєвої сили постає у віршах сонетярки як такий, що чинить 
опір процесам руйнації і знищенню матеріального: "Нутро – з-під форм 
– усе – ніяк котурн / Минущого" ("Віддих" - "Хвилі"); "Нутро силкується 
– з уламків – рею / Щоб - порожнину, - вхід у незміренне" ("На тему 
пересування меж" - "Хвилі"). Образ нутра трактується як вмістилище 
власне екзистенції суб'єкта, як форма, наповнена вищим змістом – 
свідомістю. 

Образ свідомості є вагомим не лише в маркуванні присутності 
суб’єкта-обсерватора, а й у реалізації художньої картини світу в сонетах 
Андієвської. Так, образ свідомості представлений як рецептивна 
спроможність суб’єкта, що поєднує в собі враження від сприйняття світу 
його душею, серцем, мозком. Образ свідомості постає і як інформативна 
база суб’єкта, як конденсатор його знань про навколишній світ, як 
рефлексія власних психічних станів – усвідомлених і підсвідомих, 
пам’яті. Свідомість як вияв активності суб’єкта у взаємодії зі світом у 
сонетах Андієвської корелює із "зовнішніми" онтологічними 
феноменами - буттям, вічністю, смертю: "Щоб зовнішнє осіло геть на 
спід, / Де ще свідомість скачана у кулю" ("Циркові ідилії ХІІ" - 
"Вігіілії"); "Свідомість, що – буття – як узурпатор" ("Вігіілї ХХVІ" - 
"Спокуси святого Антонія"); "Смерть – гарпуном, - й свідомість, як 
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нарвал" ("Вігілії ХХІХ" - там само). У найширшому розумінні образ 
свідомості в сонетах поетеси співвідносний не тільки з ментальним 
суб'єктом, а й зі сприйнятим ним світом, проектується на макрокосм, 
буття. Свідомість в онтологічній концепції Андієвської є головним 
чинником зовнішніх (і внутрішніх психічних) зрушень: "Свідомість, що 
– на мить, в анабіоз, / Знов засвітилася – й нову криву" ("Навколо зміни 
прапорців" - "Хвилі"); "Спіраль нову – вир – зі свідомости - сколотин" 
("Прапорець" - "Хвилі").  

Презентація ментального суб’єкта образами душі, серця, мозку, 
пам’яті властива здебільшого збіркам "Вігілії" та "Межиріччя" Емми 
Андієвської, ідейною засадою яких є передусім висвітлення кризового 
стану світу й людини на межі небуття. Суб’єкт у сонетах цих збірок 
виступає також об’єктом рефлексії: до уваги беруться зміни в його 
духовній природі як реакції на катастрофу навколишнього буття. У 
більшості творів інших збірок він представлений як спостерігач 
онтологічних процесів, присутність якого засвідчена в тексті переважно 
образами зору, слуху, відчуття. Наприклад, "По вертикалі – нюх, 
свідомість, слух" ("Мутація краєвиду" - "Межиріччя"); "Копитне 
джерело з саквами сочить / На душу, що вся зір, ступа в нове" 
("Пов’язане з весною" - "Наука про землю"). Образи душі, серця, мозку, 
нутра, свідомості в сонетах Андієвської формують образ ментального 
суб'єкта аналітично. Фактично в тексті вони абстраговані, що 
підкреслює "розчиненість" суб'єкта в навколишньому світі, а з точки 
зору постмодерністської поетики - його деструкцію.  

Трансформація категорії ліричного героя надає самобутності й 
оригінальності сонетам Емми Андієвської, суттєво відрізняє її письмо 
від західноєвропейської поезії. У переважній більшості творів поетів-
символістів, модерністів першої половини ХХ ст., сучасних митців 
ліричний герой виражений через еготизм. У сонетах поетів-символістів 
А. Самена, Е. Рейно, поетична рефлексія в яких часто сфокусована на 
пейзажі, ліричний герой, як і у віршах Андієвської, не окреслений. 
Однак ні його присутність у художньому просторі поезій, ні його 
"злиття" з навколишнім не відчувається. У деяких сонетах сучасного 
словенського поета Мілана Есіха [65] також відсутній пластично 
оформлений образ ліричного героя, проте виражена ним світоглядна 
позиція автора розрахована на сприйняття "іншими". В його поезії 
головне місце посідає зображення людей, ліричне "Я" (хоч і не 
оприявнене) виходить до діалогу з ними. Мислячий суб'єкт у сонетах 
Андієвської, навпаки, орієнтований на трансцендентне. 
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Пріоритетна роль суб'єкта в моделі буття-інобуття Андієвської 
провокує визначення співвідношення особистості автора та ліричного 
"Я" як тотожних величин. Ідучи за М. Бахтіним, естетична подія, якою є 
твір мистецтва, може відбутися лише за наявності двох учасників – 
носіїв двох різних свідомостей – героя, який не здатний мислити себе і 
світ цілісно, і автора – "носія єдності завершеного цілого самого героя, 
твору, художнього світу загалом, наділеного надлишком бачення і 
знання" [31, с.25]. Л. Гінзбург, навпаки, говорить про витіснення 
ліричного героя образом автора в модерній літературі ХХ ст., 
зауважуючи, що літературний герой заміняється "чистим процесом 
свідомості" творця, що є сумою його життєвого досвіду, усіх думок і 
почуттів [50, с.143, 220]. Ментальний суб’єкт, що спостерігає і 
відтворює у свідомості навколишній світ у сонетах Андієвської, не 
тотожний свідомості автора як біологічної особи, але є носієм її 
духовної креативної сутності. Кореляція цих граней свідомості поетеси 
очевидна, враховуючи, повторимо, спрямованість її особистості 
виключно на творчість, процес якої триває для неї майже безперервно. 
Отже, творче "Я", що, за К.-Г. Юнгом, існує "поряд" свідомої 
особистості як "автономний комплекс" [177, с.108], у її випадку майже 
абсолютно домінує. Якщо припустити, що особистість Андієвської 
дорівнює її творчому "Я", то мислячий суб’єкт її поезій тотожний 
автору, звичайно, не в автобіографічному сенсі, а в плані розкриття 
комплексів психологічних, філософських, морально-етичних дилем.  

Провідна роль суб'єктивної свідомості в онтологічній концепції 
Андієвської, що зумовлює суб'єктивацію зовнішнього, залучає його до 
внутрішньо-психологічного набутку мислячого "Я", ґрунтується на 
зображенні суб'єкта в її сонетах як єдиної ментальної субстанції (інше 
людство належить до матеріального, фізичного світу, тому не здатне 
об'єктивувати сприйнятий ним образ довкілля). Одночасно зовнішнє 
буття (світ) у сонетах поетеси є платформою для індивідуального 
проявлення суб'єкта: його прагнення самоідентифікації (пізнання 
власної сутності і цілісності) може бути здійсненим лише через 
рефлексію навколишнього як "іншого". Такий спосіб самоідентифікації 
особистості зауважений у теорії Ж. Лакана [187]. Співвіднесення 
ментального суб'єкта в сонетах Андієвської з духовно-інтелектуальною 
суттю авторської особистості дозволяє ототожнювати процеси 
самоусвідомлення мислячого "Я" шляхом пізнання навколишнього світу 
і самореалізації поетеси через власну творчість. Метою такого 
самовизначення митця, ідучи за К.-Г. Юнгом, є збалансування 
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різноспрямованих психічних енергій шляхом їхньої сублімації в 
символічну площину, яка викликає відчуття внутрішньої гармонії  – 
самості. Тобто, прагнучи віднайти й відчути цілісність власного "Я", 
поетеса через суб’єкта своїх поезій спрямовує увагу на навколишній світ 
("інший" об’єкт), щоб, пізнавши його суть, прилучитися до неї. 
Досягнення гармонійної цілісності власної особистості, що пережила, 
пізнала буття й себе через нього, є, на наш погляд, первинною метою 
мистецької діяльності сонетярки. Отже, прагнення самості, реалізоване 
шляхом злиття зі світом через переживання його феномену "зсередини" 
у власній свідомості у процесі творчості, є фактором формування 
самобутнього письма Андієвської. 

Художній простір сонетів поетеси, що ґрунтується на органічному 
злитті суб’єктивної свідомості і світу, актуалізується в тексті в трьох 
вимірах – індивідуально-психологічному (вимір суб'єкта, його 
свідомість і підсвідомість), номінально-матеріальному (навколишній 
матеріальний світ), космологічно-трансцендентному (метафізичний 
духовний світ). В уявленні поетеси кожний вимір буття ґрунтується на 
бінарних опозиціях. Так, мозок – серце (протиставлення раціонального 
та чуттєвого, свідомого та підсвідомого), душа – нутро (конфронтація 
духовного та тілесного) - це константні образи, що окреслюють 
психічний, суб'єктивний аспект буття. Центральним у ньому є образ-
константа пам'яті, який логічно "пов'язує" названі антитетичні 
складники як конденсатор інтелектуальних, емоціональних, 
матеріальних та духовних набутків суб'єкта, гарант його екзистенції в 
часі. Концептуальними в пізнанні ним світу в онтологічному вимірі 
поетесою виділені образи-константи води, вогню, землі (поверхні), 
повітря, тобто ті стихії, що являють собою конструктивну першооснову 
матеріального буття. Ці образи-константи також формують бінарні 
опозиції за принципом протиставлення свідомого – підсвідомого 
(повітря - вода) та духовного – тілесного (вогонь – земля). Збірним 
образом, що об'єднує в художньому просторі образи-константи стихій, 
можна визначити форми зовнішнього світу, виявлені в поетичних 
текстах сонетярки широким спектром образів природи, флори, фауни, 
людства, його культури (наприклад, "глек", "кальмар", "дзьоб", 
"паросток", "пустеля", "джерело", "пінопласт" у сонеті "Полімери" 
("Хвилі")). 

Суб'єкт у сонетах Андієвської пізнає світ у трансцендентному вимірі 
через бінарні пари образів-констант Духу - матерії, буття – небуття. У 
змістовому полі першої опозиції протиставлені образи вічності і плину, 
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процесів творення і знищення, зміст другої опозиції у віршах поетеси 
доповнюють антитетичні образи світла – темряви, звуку – тиші. Бінарні 
образи-константи в трансцендентному вимірі буття, як і в 
психологічному та матеріальному вимірах, підпорядковані 
протиставленню духовного і тілесного, свідомого та підсвідомого. 
Константним образом у художній тканині сонетів Андієвської, що 
корелює з образними структурами трансцендентного, психологічного та 
матеріального вимірів, є свідомість як пізнавальний потенціал суб'єкта 
та джерело існування відтвореного ним світу.    

Індивідуально-психологічний, номінально-матеріальний та духовно-
трансцендентний виміри художнього простору (або рівні авторського 
світовідчуття), через осягнення яких суб'єкт у поезіях Андієвської 
ідентифікує, усвідомлює себе, навзаєм накладаються, є проекцією одне 
одного: душа співвідносна зі стихією вогню, вони обидві належать до 
сфери духовного, є частками Божественного Духу; нутро як втілення 
ідеї тілесності корелює зі стихією земної поверхні, оплотом 
матеріального, підпорядковуючись субстанції матерії у космогонічній 
площині. Стихія води є символом ірраціонального, тобто небуття, на 
противагу стихії повітря, яке забезпечує життя (буття), корелюючи з 
раціональним, уособленим в образі мозку. Пам'ять, форми світу та 
свідомість – стрижневі образи психологічного, матеріального та 
трансцендентного вимірів - є складниками процесу осягнення суб'єктом 
себе через світ: пам'ять функціонує як інструмент пізнання, форми – як 
матеріал, а свідомість – як результат. Співвіднесення образів-констант у 
художньому просторі сонетів Андієвської за принципом протиставлення 
свідомого – підсвідомого, тілесного – духовного дозволяє представити 
його як парадигматично-синтагматичну структуру: 

 
               категорії 

вимір свідоме підсвідоме тілесне духовне ядро 

індивідуально-
психологічний мозок серце нутро душа пам’ять 

номінально-
матеріальний повітря вода поверхня вогонь форми 

духовно-
трансцендентний буття небуття матерія дух свідомість 

 
Уявлення поетеси про світ як тривимірну структуру співвідносне з 
теорією сфер людської психіки, окресленою Фройдом: "Воно" 
(підсвідоме, джерело енергії, рушійна сила психічної діяльності), "Я" 
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(свідоме, трансформатор підсвідомої енергії) та "Над-Я" (надсвідомість, 
зверхня інстанція, цензура, морально-етичний стрижень) [162, с.526-528, 
542]. Аналогічно психологічний вимір художнього простору сонетів 
Андієвської відповідає сфері "Воно", є рушійною силою пізнання. 
Матеріальне буття виступає об'єктом сприйняття, посередником між 
суб'єктом і трансцендентним. Психічна модель особистості Ж. Лакана 
також має аналогічні три сфери: "Реальне" (підсвідоме, внутрішній світ), 
"Уявне" (зовнішній світ) та "Символічне" (духовне буття, культура) [96, 
с.79]. Художнє відбиття у творчості Емми Андієвської фундаментальних 
онтологічних закономірностей, полюси яких коливаються в діапазоні 
між існуванням (буттям) та неіснуванням (інобуттям), дає підстави 
трактувати творчість поетеси як трансформацію двох основоположних, 
за З. Фройдом, інстинктів людської психіки – конструктивного та 
деструктивного, Еросу та Танатосу.  
 

Увага Емми Андієвської до екзистенційно-психологічних, 
космологічно-онтологічних процесів зумовила формування концепції 
буття, що відображає її світоглядні орієнтири і пріоритети, художньо 
втілені в її сонетах. Їхня філософічність виявляється в осягненні істинної 
суті буття на рівнях суб'єктивної свідомості, матеріального світу, 
макрокосму. У поетичному відтворенні буття увага автора сфокусована 
навколо його метафізичної першооснови: підсвідомого, істинної суті 
матеріальних речей, трансцендентних законів Всесвіту. Цей факт, як і 
суб’єктивація дійсності, веде до моделювання в сонетах Андієвської 
альтернативного позареального буття. Модель буття-інобуття визначає 
параметри художнього простору в її сонетах і базується на ідеї 
трансформації дійсності в потойбіччя, що є їхнім лейтмотивом. 
Рефлексія цього процесу в поезіях виявляється як суб'єктивовано – через 
заглиблення в підсвідому сферу суб'єкта та зміну його бачення довкілля, 
так і позасуб'єктивно – у розвитку теми оновлення світу шляхом його 
руйнації та відродження в трансцендентному вимірі.  

Мотив переходу до інобуття як блокування раціонального рівня 
свідомості й активізації підсвідомої сфери суб'єкта в сонетах 
Андієвської розгортається переважно через алогічні нагромадження в 
тексті візуальних образів, що є поетичною рефлексією сновидної 
діяльності, а також через архетипні образи (дна, низини, води тощо). 
Реалізація мотиву трансформації через "інакобачення" довкілля 
суб'єктом, або ясновидіння активізується в сонетах Андієвської в 
контексті образів дощу, весни, ночі, які символізують ірреальне. 



 100

Художнє відтворення мотиву переходу світу в трансцендентний вимір, 
що ґрунтується на принципі пульсації – чергуванні конструктивних та 
деструктивних фаз, здійснюється в сонетах поетеси через звернення до 
мотиву апокаліпсису, вираженого через рефлексію деструкції, 
дезінтеграції матеріального. Визначальним фактором космогонічної 
моделі буття в її поезіях є бінарність, базована на двох фазах – зупинці 
(паузі) і русі, що формують темпоральний параметр Всесвіту - 
циклічність як постійний кругообіг сущого. Уявлення поетеси про 
відносність часових категорій і концентрацію існування в теперішньому 
моменті (концепція "круглого" часу) втілені в її сонетах у розвитку 
мотиву продовження існування об'єктів після їхнього матеріального 
знищення в метафізичних вимірах – трансцендентному інобутті, 
людській пам'яті, мистецтві. Зумовлені історіософічністю її 
світобачення, філософсько-естетичні уявлення мисткині дозволяють 
залучати досвід колишніх епох в осмисленні сучасності в її творах, 
формують у них єдиний темпоральний простір, у якому реалії минулого 
стають рівноправними об'єктами поетичної рефлексії.  

Паралельне розгортання поетичної рефлексії в сонетах Андієвської 
в космогонічному та психологічному ракурсах зумовлює інтерпретацію 
мотивів апокаліпсису та відродження як смерті і народження. 
Відтворення проміжної між ними сфери посмертя як "психічного" 
потойбіччя націлене на осягнення глибин свідомості (а конкретно - 
підсвідомості) "Я". Макросвіт буття і мікросвіт суб'єкта організовані за 
єдиними всесвітніми онтологічно-космологічними законами, отже, 
будучи діалектично протиставлені, ці субстанції в сонетах Андієвської 
постають як тотожні: зовнішній світ покликаний до існування 
свідомістю суб'єкта й одночасно є тереном її прояву. 

Філософічність змісту сонетів Андієвської засвідчує їхній 
органічний зв'язок із світовим міфологічним, теологічним досвідом. 
Кореляція індивідуально-психічного та історико-культурного векторів у 
поетичному світовідчутті автора, що відбувається в символічній 
площині: філософські ідеї і категорії втілюються в її творах у художніх 
образах, запозичених зі сфери підсвідомого, - сприяє формуванню її 
самобутнього експериментально-інтелектуального письма. Сонети 
Андієвської, отже, є художньою естетизацією космосу авторської 
свідомості, що ґрунтується на визначальному для мистецтва в цілому 
принципі символізації. 
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СВОЄРІДНІСТЬ СИМВОЛІЗАЦІЇ ТЕКСТУ СОНЕТІВ 
ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ В ДИСКУРСИВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. 
 

У сонетах Андієвської символ відіграє ключову роль: на ідейно-
тематичному рівні він є формальним вираженням ідеї кореляції 
реального світу та інобуття, на мовному рівні символічність виявляється 
в гіперболізації конототивного потенціалу лексем. Зміст творів поетеси, 
вибудований на трактуванні об'єктів довкілля як знаків трансцендентних 
ідей, та мова її поезій, де слово розглядається як багатозначний 
смисловий код, як платонівський "ейдос" і виступає посередником між 
видимим і трансцендентним, дозволяють визнати символ домінантою 
стилю її поезії. Пріоритетна роль символу (властива загалом 
"діонісійському" типу культури) споріднює тип творчості Емми 
Андієвської з естетикою французького символізму й обґрунтовує її 
типологічні паралелі з поезією представників цього напряму, що 
виявляються не тільки в способі функціонування поетичної мови, а й у 
культивуванні сонетного жанру. У сонетах поетеси простежуються 
спільні з поетами-символістами світоглядно-естетичні установки, а саме 
ідея досконалого світу "надприроди", розвинена у творчості Ш. Бодлера, 
прагнення специфічного стану "ясновидіння" як поетичного "прозріння", 
що досягається шляхом активізації підсвідомого, як у творах А. Рембо. 
Поезія Андієвської близька до лірики П. Верлена екстраполяцією 
внутрішнього світу суб’єкта на навколишнє буття. (Зокрема в сонеті 
французького поета "Nevermore" стан млявості, пасивної 
споглядальності спроектовано на образи осінньої природи: "У млявому 
осонні / До вирію дрозди летіли напівсонні" (пер. Г. Кочур [69, с.135]).  

Проте найбільше точок дотику спостерігається між творчістю 
української сонетярки і Стефана Малларме. Подібність ідейно-
естетичних засад виявляється в уявленнях про мить як вічність, 
Абсолют, співвідносний з Красою як істинною реальністю. У цьому 
досконалому вимірі буття, за переконаннями обох митців, діють закони 
хаосу як внутрішньої організованості з безкінечними ланцюгами 
причинних зв’язків. Утілення цієї непідвладної людському розумінню 
світової "зумовленості", яка поєднує ідеальний і реальний виміри, у 
поезії як Малларме, так і Андієвської реалізується через символ. 
Символізуючи довкілля, обидва поети прагнули "розпредметити" 
дійсність, відкрити за видимим об’єктом його приховану сутність, 
"ідею". Вирішуючи свого часу це завдання, французький символіст 
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переорієнтував поетичну мову із зображального плану в сугестивний, 
що закріплював за словом здатність "навіювати" відчуття, враження про 
предмет, не називаючи його, шляхом активізації його асоціативного 
поля [91, с.20]. Надаючи перевагу відтворенню не речі, а враження від її 
сприйняття, Малларме зазначав: "Я винайшов мову, яка витікає з 
докорінно нової поетики <…> малювати не річ, а ефект, який вона 
викликає" [69, с.80]. Окреслені в його поетиці сугестивний, 
асоціативний, метафоричний принципи функціонування слова в тексті, 
зумовлені символічним навантаженням мовної одиниці, лягли і в основу 
поезії Андієвської, що не тільки якісно відрізняється від творчості 
попередників-символістів, а є оригінальним явищем і в сучасній 
модерній літературі.  

 
Тропи як домінанта організації поетичного тексту: їх 

символічний зміст 
 
Поетика сонетів Емми Андієвської ґрунтується на концепції 

символічного. За З. Фройдом, К.-Г. Юнгом, символ виступає 
посередником між свідомими та несвідомими змістами, забезпечуючи 
реалізацію прихованої інформації підсвідомого через зорові образи (як у 
сновидінні) [162, с.146], [174, с.29]. У сонетах Андієвської символ є 
універсальним засобом трансформації внутрішнього світу авторки, 
глибин її підсвідомості в поетичний текст. У процесі образотворення 
поетеса конструює художній світ у своїх творах шляхом встановлення 
подібності між будь-якими предметами і явищами, використовуючи не 
лінгвістичні знаки із заданою обмеженою сукупністю значень, а 
символи як потенційну можливість значеннєвої множинності. З цим 
пов'язане домінування в поетиці сонетів Андієвської тропіки, що 
ґрунтується на широкій семантичній кореляції образних елементів.  

Символ як емоційно-асоціативне образне утворення, значення якого 
розкривається в комплексі міфологічних, психологічних, архетипних 
смислів, є провідним тропом у поетичній системі сонетярки. Переважна 
більшість образів у її віршах має символічний зміст, який виявляється 
ситуативно, проте чимало з них демонструють стабільну семантичну 
валентність, що дозволяє зарахувати їх до образів-символів. Їхній склад 
у поетичній системі сонетів Андієвської відносно сталий, що свідчить 
про стійкість її асоціативного мислення, світоглядних орієнтирів. У ній 
виділяються тематичні групи символів залежно від реалізації ними 
змісту концептуальних у творчості поетеси онтологічних категорій 
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існування (буття), неіснування (інобуття) та процесу їхнього взаємного 
перетворення. Це групи символів життя (народження), символів смерті, 
символів потойбіччя та трансформації. (До речі, закорінення всіх 
символів у людській культурі в первинні процеси людського буття - 
народження, секс, життя та смерть – відзначено і Ж. Лаканом у праці 
"Функція і поле мовлення і мови у психоаналізі" [96, с.64]).  

У збірках поетеси "Народження ідола", "Риба і розмір", "Кути 
опостінь", "Пісні без тексту" переважають символи життя, народження, 
що зумовлено авторською рецепцією суті навколишнього світу. До 
символів життя в сонетах поетеси можна віднести образи променя, 
срібла, молока та інші, які в уяві авторки асоціюються з вітаїстичною, 
життєдайною силою як метафізичною основою буття. Так, образ 
променя символізує животворне світло (образ світла, сяйва, що в 
онтологічній моделі Андієвської, як зазначалося, трактується як одна з 
першооснов буття, є константним, або опорним у художній картині світу 
в її сонетах): "…інший промінь, що збиравсь світати" ("Закони 
Божественності" - "Риба і розмір"); "Млинок богів, що потойбіччя меле / 
Зі сну глибин у найпервинний промінь" ("Медитації часу" - "Кути 
опостінь"). В іншому ракурсі означує константу світла образ срібла - як 
уособлення чистоти, святості: "І демон випада з ікони, / Погнувши 
срібло на дощаних лицях / Святих" ("Спокуси святого Антонія" - 
"Народження ідола"). Підкреслює роль образу срібла в художньому 
вираженні ідеї життя, існування в сонетах поетеси епітет "живе": "В 
копицях сну мішки зариті / Живого срібла" ("Інший дощ" - "Наука про 
землю"); "Під пальцями – на кульки – живе срібло" ("Місто, що 
подорожує у часі і просторі" - "Знаки. Тарок"); "Що живе срібло протяга 
крізь гижу" ("Вігілії ХVІ" - "Спокуси святого Антонія"). Символи в 
поетиці Андієвської часто є полісемантичними: так, в образі срібла 
знаходить реалізацію не лише ідея життя, а й уявлення авторки про 
трансцендентний світ: "Хай в грудях, - по коліна в сріблі, - / В потойбік 
пронесуть свічу" ("Міський краєвид з місяцем" - "Наука про землю"). 

У поетичному тексті мисткині образи-символи уніфікуються в 
межах одного семантичного поля. Так, символіка променя і срібла, що 
належать до групи символів життя, синтезується в образі меча (леза), 
семантика якого корелює з гострим, блискучим, холодним, тому в 
окремих творах він асоціюється з водою ("В воді пливуть мечі" ("Вусики 
зору" - "Наука про землю")) або з відблисками світла ("По валунах мечі з 
олії" ("Міський краєвид з місяцем" - "Наука про землю")). Образ меча в 
сонетах Андієвської – символ руйнівної та одночасно конструктивної 
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сили, верховної, Божественної влади: "Усі плавці несли меча печать, / 
Що в заводях мечеть із тіней рубить" ("Вода" - "Риба і розмір"). 

Художнім втіленням категорії буття в сонетах Андієвської 
1950-1970-х років є образ-символ легенів - органу, що забезпечує 
життєдіяльність: "Щоб в іншій площині, звільнившись від легень" 
("Інший кут зору" - "Наука про землю"); "Легенями на світ радіти" 
("Предтеча в природі" - "Кути опостінь"); "Повторний вигин – і хребти 
листків в легенях" ("Краєвид з розтином у потойбіччя" - "Наука про 
землю"). Образ легенів трактується абстраговано від будь-якої живої 
істоти, постає символічним уособлення життєвої сили, що ритмічними 
скороченнями нагадує її пульсацію. У розвитку мотиву животворної 
енергії, первинної життєдайної вологи у віршах поетеси вагомим є 
образ-символ молока: "Вже проступа молочним колом сутність" ("Дещо 
з етнографії" - "Наука про землю"); "Щоб – молока пласти первинні - / У 
зародку на дні речей" ("Весняний етюд" - "Вігілії"). Символічний зміст 
образу молока у творчості Андієвської закорінений у брахманічну 
релігію, яка наділяла цей продукт надзвичайними властивостями, 
пов'язаними з духовним очищенням і розвитком людини. 

Символом буття в сонетах Андієвської 1970–2000-х років є образ 
листка (пелюстки), який символізує довершеність світу природи, її 
законів, асоціюється з надією на майбутнє відродження: "Листок на 
вітрі, — як єдиний лік" ("Вігілії ХСVІІІ" - "Вігілії"); "Кожен листок – і 
полюси, й екватор" ("Кухонний натюрморт з півоніями" - "Вігілії"). Як 
символ відродження функціонує у віршах поетеси й образ метелика 
(підґрунтям такого символічного навантаження образу, ймовірно, є 
біологічний цикл комахи). У виразі "вселюдську програмує катастрофу / 
Метелик, загортаючись в листок" ("Краєвид з висувною касетою" - 
"Межиріччя") образ метелика можна прочитати як символ 
закономірності онтологічних процесів. Як символ життя, існування 
(екзистенції) у сонетах поетеси трактується й метонімічний образ 
відкритого рота: "Аж небо, як відкритий рот" ("Краєвид нижче нуля" - 
"Спокуси cвятого Антонія"); "Все існування, як єдиний рот, / Що, - 
задихаючися, диха з-під кори" ("Проміжки" - "Межиріччя"). Образ 
відкритого рота (адже запорука життя новонародженого – крик, тобто 
відкритий рот) у сонетах Андієвської трактується як символічний отвір в 
інобуття, бо пов'язує зовнішній світ і організм суб'єкта. Як посередник 
між внутрішнім буттям і довкіллям у творах поетеси інтерпретується 
образ ока, очей, що символізує процес рецепції, пізнання: "Лиш де-не-де 
кількаметрове око" ("Терези" - "Межиріччя"); "Й скрізь тільки очі, що їх 
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час зміта" ("Навколо Еврідіки" - "Вілли над морем"); "Ані легень, ні 
пальців — тільки очі" ("Фагот" - "Межиріччя"). Для естетики 
Андієвської цей образ є концептуальним, адже візуальне сприйняття 
світу "оприсутнює" навколишнє, забезпечує його символічне буття у 
свідомості суб'єкта.  

До семантичного поля життя дотичний мотив народження, який у 
сонетах Андієвської розгортається через архетипні образи-символи 
риби, яйця, печі. Безпосередньо реалізує цей мотив у поетичному світі 
авторки й образ води. (За Фройдом, народження в сновидінні 
виражається через відношення до води [162, с.175]). Різноманітність 
смислових відтінків образу риби у віршах поетеси (у міфології Китаю, 
Індії риба – символ реінкарнації, у християнстві – жертовної смерті та 
воскресіння Христа) має спільний знаменник – утілення таємного, 
потойбічного: "Та риби голова, що світить в хащах", ("Вігілії ХХVІІІ" - 
"Вігілії"); "На всі боки – замість галактик – рибу" ("Нижня фасета 
вахляра" - "Знаки. Тарок"). У сонетах поетеси образ риби (як і образ 
води) одночасно є засобом вираження як мотиву народження, так і 
трансцендентної природи потойбіччя. 

Кореляція образів-символів, що в поетичному контексті формують 
наскрізно символічне тло, наявна й у сонеті "Потовщений промінь" 
("Пісні без тексту"), де образ променя, переломленого у воді, 
уподібнюється до риби: "Облитий весь болотом і латунню / Застиг і – 
перевтілився в лина". Уніфікація синонімічних образів-символів 
реалізує концептуальний для творчості Андієвської мотив 
трансформації: образи променя, референтного земному буттю, світла, 
зануреного в болото (асоціюється з водою як символом потойбіччя), 
перетворені авторською уявою на рибу – також символ інобуття. Образ 
латуні, як і срібла, у поетичній структурі сонета "Потовщений промінь" 
є символічним посередником між образом променя і лускою лина. 
Загалом образ луски у віршах сонетярки набуває символічного значення 
як матеріальний покров, що приховує метафізичну таємницю. "Заходить 
сутінь, звільнена з луски", - звучить у сонеті "Юга" ("Кути опостінь"). 
Символізація образу луски в сонетах поетеси зумовлена його 
асоціативним зв'язком зі стихією води та зі сріблом.  

Образ яйця в сонетах Андієвської трактується у відповідності до 
міфологічних, прадавніх релігійних вірувань як символ світобудови: 
"Світ ліг яйцем в долоню мудреця" ("Інший голос" - "Наука про 
землю"); "Усесвіту – на все буття – яйце" ("Нічні відблиски" - "Знаки. 
Тарок"); "жовтки плянетні" ("Гнучкість матерії" - "Знаки. Тарок"). Образ 
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яйця (жовтка) тлумачиться поетесою також як символ зародження 
життя, його онтологічне значення в її сонетах витікає вочевидь з уявлень 
колективного підсвідомого про подібність світобудови й материнського 
лона ("І людство – знову – ембріоном – в лоно" ("Філософ у Дельфах" - 
"Знаки. Тарок")). У сонеті "Дещо з етнографії" ("Наука про землю") 
образи риби і яйця як первинні символи світового устрою поєднуються: 
"Тут на схід сонця котить колісниця / (З-під квочки щойно (мається на 
увазі – яйце, - О. Ш.), всі колеса — риби)".  

Символічно означають процес народження в сонетах поетеси образи 
печі, парнику: "Жара, що й в парниках вологість попила б ще" ("Спека" - 
"Риба і розмір"); "І затонула в парниках луски" ("Вода" - "Риба і 
розмір"). Висока температура, вологість, герметичність парнику 
асоціюються з середовищем материнського лона. Онтологічним 
підґрунтям цього образу в уявленнях авторки є синтез води і вогню як 
первинних стихій світобудови. З. Фройд також трактував образ печі як 
символ жіночої репродуктивної системи через подібність її до 
замкнутого простору, де горить вогонь – чоловічий статевий символ 
[162, с.151]. Символізують материнське лоно як першооснову життя в 
сонетах поетеси образи миски, тарілки: "Основа кожна – пологові муки. 
/ Й буття знов – на тарілці – корнішон" ("Ухил" - "Шумини"). Ці образи, 
як і образ яйця, трактуються як космогонічні символи: "Весь світ 
вмістився з ніжками в таріль, / Яку – ще мокру – на полицю майстер" 
("Пересторога" - "Знаки. Тарок"); "А поруч – зірку в мисці два дідки" 
("Краєвид з квітчастими левами, або перевага зеленого" - "Наука про 
землю"). Крім того, тарілка (блюдце) як атрибут спіритичних сеансів 
асоціюється з езотеричним, містичним, тобто, сферою інобуття: "З 
тарілки повернуло течію / У отвори, що віють в нічиє" ("Натюрморт на 
тлі краєвиду, що зникає" - "Знаки. Тарок"); "З тарілки око розглядає 
пильно" ("Весь краєвид – тоненьку оболонку" - "Знаки. Тарок"). 
Полісемантичність образів-символів у поетиці Андієвської, зумовлена 
характерним для її концепції буття уподібненням народження 
(потойбічного існування у "космосі" материнського лона), Всесвіту (як 
трансцендентного буття) та інобуття, є суттєвою ознакою її стилю. 
Функціонування образів у багатьох смислових площинах поглиблює 
символічний зміст сонетів поетеси.  

Концептуальний у творчості Андієвської мотив трансформації світу 
в потойбіччя реалізується через символи перетворення (віяло, шлях, 
коні, колесо), символи пограниччя між світами (стіна, канал, причал), 
символи інобуття, або трансцендентного (дзеркало, вікно, човен, парк, 
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кулька). У розвитку мотиву трансформації в сонетах Андієвської 
вагомим є образ віяла (вахляра): "Навкілля – вахлярі перемикань" ("Різні 
фази світанку" - "Шумини"); "Свідомість – вахлярі своїх фавел – / У 
нерухомість" ("Малі й великі регістри" - "Шумини"). Уподібнений до 
переломленої площини, образ вахляра транслює смисл одночасного 
сприйняття реальності в багатьох ракурсах. Образ віяла як знак поезії, 
краси, піднесення наявний і в сонетах Малларме ("Віяло госпожи 
Малларме", "Віяло дочки"). Своєрідно втілює ідею трансформації 
видимого у творах поетеси образ бульбашки, що як символ ілюзорності, 
короткотривалості матеріального трактується в онтологічній площині як 
земна атмосфера ("Ціль — бульбашка, що обріями блима" 
("Нагадування" - "Межиріччя")), як сфера, де зароджується життя, 
асоціюючись в уявленнях поетеси з навколоплідним міхуром ("З дна 
бульбашки, що на зорі – пустир" ("Початок нового циклю" - "Знаки. 
Тарок")). Образ бульбашки в сонетах поетеси, як і багато інших образів-
символів, полісемантичний, залежно від його інтерпретації авторкою 
художньо розкриває ідеї життя, народження та всесвітнього 
перетворення. Кореляція символів життя та трансформації наявна в 
рядках сонета "Спека" ("Риба і розмір"): "Ввись бульбашками срібла 
дуги в образ зводять / І перевтілюють коня до половини / В архангела". 
В образі бульбашок срібла розгорнуто ідею казкового світу потойбіччя, 
перехід до якого символічно зображено як перевтілення коня в 
архангела. Образ-символ срібла семантично доповнює образ архангела, 
відтворюючи інобуття у властивій раннім сонетам Андієвської 
атмосфері наївної дитинної релігійності. 

Процес трансформації у віршах поетеси художньо реалізується в 
образі-символі коней (вершників), що семантично спрямований на 
розвиток ідеї руху, плину часу: "Торішнє світло охляп на коні" 
("Осмислення площин" - "Наука про землю"); "Та коней духа – марно – 
час-жокей" ("Вігілії ХХХІV" - "Спокуси святого Антонія"); "Крізь 
пам'ять – ледве – коней клус" ("Вігілії ХХХ" - там само). Кінь у 
міфологічних уявленнях переносить душу в замогильний світ. У сонетах 
поетеси цей образ також постає казковою, напівреальною істотою, яка 
пов'язує реальність і потойбіччя: "Видовжується тісто ідилічне, / З якого 
– от-от – крізь рожевість – кінь" ("Уповільнення з бічними дисками" - 
"Знаки. Тарок"); "З одного виміру у інший біга / Хребет конячий" 
("Завершення" - "Знаки. Тарок"); "Полює невимовне, - ляскіт пасток. / 
Куняє на стільці – сторожа – кінь" ("Авансцена" - "Вілли над морем"). 
Образ коня, розумної, благородної істоти, яка, слугуючи людським 
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потребам, завжди була мовчазним свідком людського буття, у сонетах 
Андієвської трансформується в антропоморфний образ спостерігача 
катастрофічних процесів людського існування: "В човні коняка й 
безпритульний хтось" ("Інша ідилія" - "Знаки. Тарок"); "Самотній кінь 
на балюстраду сперсь" ("Краєвид з космічним ухилом" - "Шумини"); 
"…в брилі, що — клюмба з канн, — / Заходить до каварні кінь" ("Коняча 
соната" - "Каварня"). У ряді сонетів образ коня є символом енергії, 
життєвої сили, трактується синонімічно до вищезгаданих образів-
символів життя, наприклад, образу легень: "Та в грудях – коні, що – 
замість легень" ("Опуклі віддалі" - "Шумини").  

Образ шляху (дороги, стежини), що традиційно пов'язаний із 
мотивом людської долі, у сонетах Андієвської означає плин часу, поступ 
у невідоме майбутнє, в інобуття: "Самі стежини втрат" ("Вігілії LХVІІ" - 
"Вігілії"); "Самі шляхи. Й усі — у невідоме" ("Вігілії ХСІІ" - там само); 
"Самі стежки, й на жодну — не ступити" ("Вігілії LХХVІІІ" - там само). 
Суміжна з ним семантика образів кола, колеса, що орієнтовані на 
реалізацію ідей "круглого" часу, невідворотної закономірності процесів 
буття ("Заки – колеса – з-під пелюстки – день" ("Прочинені двері" - 
"Межиріччя")). Образи кола, дороги символізують шлях у 
трансцендентний світ ("І коло — поглинальне і лискуче" ("Вігілії 
LХХХVІІ" - "Вігілії"); "Єдине коло, що стоїть на чатах" ("Вігілії ХСІІ" - 
там само)) і асоціюються з художнім втіленням ідеї "круглого" часу як 
замикання лінійного часового руху в коло. 

Мотив переходу до потойбіччя в сонетах Андієвської розгортається 
через образи, що символізують взаємопроникнення видимого світу та 
інобуття. Їхня семантика зорієнтована на поняття межі: це образи 
причалу (молу) ("Та на причалах – в сизе – з'яв оцупок" ("Вігілії ХІ" - 
"Спокуси святого Антонія")), стіни ("Як важко розсуваються назовні 
стіни" ("Ями буття" - "Наука про землю"), мосту ("За мостом геть — 
потоки метеорні" ("Зміна вартостей" - "Наука про землю")). Аналогічно 
мотив переходу в інобуття як у посмертя відтінює образ-символ порону, 
що суголосно його міфологічному трактуванню: "Від скель – в імлі – 
порон / У іншу дійсність" ("Навколо переправи" - "Межиріччя"); "У 
вічність - проминальне - на пороні" ("Ще раз про гірські озера" - "Вілли 
над морем").  

У збірці "Архітектурні ансамблі" мотив переходу в інобуття, ідея 
дотичності видимого до потойбіччя розкриваються через образ-символ 
каналу: "Вода, якій канал щоку замурзав" ("Вода, що визначає межі 
міста"); "Корсет каналів — простір розсупонив, / Й могутні груди — 
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куций вітерець" ("Місто на воді"). У сонеті "Палац, що межує зі старим 
кварталом розваг" зі збірки "Архітектурні ансамблі" ідея трансформації 
виражається через образи-символи сонячного сплетіння, припливу 
(води), каналу, дзвонів, поєднаних у синтагму: "Сплетіння соняшне 
приплив роздвинув / Й канали розкалатує, мов дзвони". За граматичного 
поєднання цих полісемантичних образів зміст висловлювання 
розгортається не лінійно (логіко-граматичне поєднання названих лексем 
абсурдне), а "вертикально", тобто складається з асоціативної комбінації 
їхнього символічного підтексту. Образ сонячного сплетіння означає в 
художній системі поетеси екзистенцію суб'єкта, його самість, утілює 
ідею життя, матеріального існування. На зміни, які відбуваються з 
суб'єктом у поезії, указує образ припливу, що, як і образ води, у сонетах 
Андієвської символізує інобуття. Дотичність видимого світу та 
потойбіччя в сонеті "Палац, що межує зі старим кварталом розваг" 
художньо реалізована в образі каналу, який співвідноситься з образом 
дзвонів – символом небезпеки, що наближається. Зміст висловлювання, 
як і всього сонета, розрахований на позараціональне сприйняття: 
осягнення не логіко-граматичного змісту тексту, а сукупності асоціацій, 
закорінених в ідеї внутрішньої екзистенції суб'єкта, потойбіччя, їхньої 
взаємодії, апокаліптичних зрушень, які й виражені через названі образи-
символи.  

Аналогічно побудований сонет "Палац із розмитим фасадом" цієї 
самої збірки. Ідея взаємодії цього світу й потойбіччя втілена в рядках "З 
каналу — просто вглиб палацу — човен"; "І цегла, що у воду опада". 
Для реалізації цієї ідеї авторка використовує ті самі символічні образи 
каналу як зв'язку між світами, води як ознаки інобуття, цегли, що 
метонімізує в контексті твору образ стіни, безпосередньо дотичний до 
вираження смислу руйнації. Образи палацу, як і загалом споруди та її 
елементів - брами, арки, колони, фасаду, сходів, лабіринту, поширені у 
збірці "Архітектурні ансамблі" Андієвської. У її творчості ці образи 
символізують матеріальність людського життя, що близько до їхнього 
трактування З. Фройдом як сновидних символів [162, с.151, 154]. 
Полісемантичним є поширений у сонетах поетеси й образ-символ човна: 
у наведеному вище рядку ("З каналу — просто вглиб палацу — човен") 
він означає сферу інобуття, що проникає в матеріальний світ (образ 
палацу). Аналогічне наповнення цього образу наявне й у сонетах інших 
збірок: "Самі човни, де щойно площу – люди" ("Нижня фасета вахляра" - 
"Знаки. Тарок")); "В повітрі човен, бо ж над містом – рифи" ("На 
балюстраді німфа і тритон…" - "Знаки. Тарок"); "В повітрі проплива — 
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навкіс — байдак — / Без веслярів" ("Повернення до човнів" - "Знаки. 
Тарок"). Образ човна в останньому уривку можна трактувати як 
метафору (хмарини, що пропливають по небу), та як символ (рок, вища 
закономірність). 

У розвитку мотиву інобуття й шляху до нього концептуальними у 
творчості сонетярки є образи вікна ("В пробудження, що — в два світи 
— вікно" ("Пробудження" - "Знаки. Тарок"); "Вікно в стіні ворушиться: 
істота, / Що – ногу – на цей бік – через століття" ("Нічний інтер'єр" - 
"Знаки. Тарок")) та дзеркала ("Не дзеркало – жувальна гума, / Що 
з’єднує два краєвиди" ("Бічні протяги" - "Межиріччя")). Названі образи 
аналогічного символічного навантаження поширені й у творчості 
французьких символістів, зокрема Малларме та Верлена, а також у 
поезії Рільке. У системі символів, що характеризують потойбіччя в 
поезіях Андієвської, активно функціонує образ парку як втілення 
відокремленої від шуму цивілізації малолюдної місцевості, що у 
психологічному аспекті співвідносна зі сферою внутрішнього буття: 
"Парк серед міста, як анахорет" ("Малий парк" - "Знаки. Тарок"); "По 
небу, парком і все далі – шлях" ("Спіраль прозорості"- "Знаки. Тарок"). 
Таке символічне наповнення образу в сонетах "У парку", "Парк в 
метафізичному аспекті" ("Знаки. Тарок"), "Деякі аспекти міських парків" 
("Вілли над морем"). Подібне трактування цього образу і в романі Ж.-
П. Сартра "Нудота": саме в парку Антуан Рокантен уперше помічає 
метафізичну суть речей, що його оточують.  

Символом трансцендентного в поезії Андієвської є й образ кулі 
(кульки): "Кисільне коливаючи ярмо, / З якого — час — від — часу — 
срібні кулі" ("Попередження" - "Знаки. Тарок"); "Куля зі скла, з якої 
потопельник / Рукою – корок пробує" ("Пів-оселедця, келишок, 
коньяк…" - "Знаки. Тарок"); "Що – кулі сяйв – й ні подоб, ні лиць" 
("Перше коло ночі" - "Знаки. Тарок"). Образ кулі, що узагальнено 
символізує будь-яку сферу – космічну, земну, є в поезії Андієвської 
основною моделлю світоустрою як на мікро-, так і на макрорівнях. Так 
само символізує трансцендентне в її сонетах образ блакиті: "Блакить 
розширює у звук алмазна лопать" ("Скелясте урвище. Над ним вгорі 
халупа…" - "Знаки. Тарок"). Узагальнено він означає буття, життєвий 
простір: "На всю блакить – на шворці – кілька суконь, - / Меридіян, що 
крізь буття веде" ("Народження" - "Межиріччя"); "Вздовж — п’ястуком 
— блакить засохлу гатить" ("Екологічний ухил" - "Знаки. Тарок"). 
Сполучення "засохла блакить" розгортає в контексті поезії мотив 
апокаліпсису.  
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Вагомими в розкритті провідних тем в сонетах Андієвської 
1980-2000-х років - апокаліпсису, переходу до трансцендентного як до 
посмертя - є образи піску (пустелі), дзвонів, суходолу, що символізують 
смерть (небуття). Мотив руйнації, зникнення живого в сонетах циклу 
"Вігілії" Андієвської реалізований через образ-символ піску: "Піски 
поглинули канали й терми" ("Шлях. Манівці. Шлях" - "Вігілії"); "Де вже 
піски і тільки кипарис / Нагадує про тлінність душ і рас" ("Вігілії V" - 
"Спокуси святого Антонія"). Образ пустелі символізує мертвий простір, 
небуття: "Пустеля, що була оливним гаєм" ("Вігілії СХІ" - "Вігілії"). Не 
менш промовистим у цьому аспекті є образ-символ трагедії, 
апокаліпсису, перестороги – дзвін: "Вона (порожнеча – О. Ш.) – лиш 
дзвін, що – ледве вловно – в ребрах" ("Вігілії І" - "Спокуси святого 
Антонія"); "Де розум – дзвін, що провіща біду" ("Вігілії ХХХІV" - там 
само); "Єдиний дзвін, що бамка щогодини" ("Вігілії ХL" - "Вігілії").  

Координатами поетичної картини світу в сонетах Андієвської, 
починаючи зі збірки "Вігілії", є образи-символи рівнини (долини, 
пустелі), які формують горизонтальну вісь краєвиду, та неба (місяця) – 
вертикальної вісі, межовим між ними є образ обрію. Така картина світу, 
змістовно орієнтована на відтворення пустки, руїни, виявляє кризовий 
етап його існування, перехідний до інобуття. Невипадково світило в 
сонетах репрезентоване образом місяця, що символізує стан 
метаморфози: не денне світло, але й не темрява. Такий самий 
"перехідний" і образ рівнини (долини), семантика якого ("місцевість у 
низині") у контексті творів поетеси означає простір, позбавлений будь-
яких ознак людського існування: "І ні душі. Сама — рівнина-голос" 
("Вігілії LІХ" - "Вігілії"); "На тих рівнинах, де лиш смерти шпатель" 
("Вігілії LХХVІІ" - "Вігілії"). 

У сонетах збірки "Вігілії" та подальшому доробку поетеси 
об'єктивне, матеріальне, усталене (хоча й наскрізно штучне, спотворене, 
обезживлене) буття, що приречене на знищення й тому асоціативно 
пов'язане з мотивом смерті, утілене в образі суходолу: "…сіє суходоли із 
пропану" ("Вігілії ХІІ" - "Спокуси святого Антонія"); "Весь суходіл – 
закам'янілий буй, - / Рішучість випромінює і волю" ("Вольовий краєвид" 
- "Вігілії"). Зображення занурення суходолу як останньої "твердині" 
матеріального світу у воду – "Був суходіл, - і той пустився вплав" 
("Вечір із прочиненим вікном" - "Вігілії") – засвідчує остаточність 
переходу в потойбіччя. У сонетному доробку Емми Андієвської образи-
символи є засобами реалізації теми кореляції феноменів життя, смерті, 
трансформації. У західноєвропейській поезії названа тема не є 
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домінантною, що зумовлює поширення інших символів. Лише 
Малларме, зображуючи трансцендентне, використовує образи вікна, 
блакиті, дзвонів у такому символічному значенні, як і Андієвська. 
Завдяки специфіці функціонування символів, що ґрунтується на їхній 
взаємній уніфікації, полісемантичності, поетесі вдається сформувати 
символічно-ірреальне тло для відтворення світу інобуття.  

Аналогічну роль у поезії мисткині виконують і інші тропи, у 
вмотивованому відношенні між означеним і означником яких також 
виявляється символічна природа. Як і символ, метафора, метонімія, 
порівняння мають сновидійне, "візійне" підґрунтя. За дослідженнями 
З. Фройда, Ж. Лакана, Р. Якобсона, механізми сновидної діяльності – 
згущення і зсув - уподібнюються до поетичних тропів. Зокрема, за 
принципом згущення, що передбачає конденсацію і злиття у візуальний 
образ асоціативно пов’язаних елементів, утворюються метафора, 
оксюморон, катахреза, антономазія, алегорія. У відповідності до 
сновидного зсуву, базованого на перерозподілі психічної енергії з 
суттєвих на несуттєві елементи з метою закодування змісту, у 
поетичному тексті функціонує метонімія, а на його синтаксичному 
рівні – еліпс. Використання тропів у сонетах Андієвської активізує 
символічний зміст лексем, значно розширюючи виражальний потенціал 
поетичної мови творів.  

Чільне місце в сонетах поетеси посідає метафора, художнє 
призначення якої - відкрити приховану суть предметів і явищ, 
екстраполювати в контекст твору трансцендентні істини, відчуті 
авторкою на підсвідомому рівні. Своєрідність метафори в поетиці 
Андієвської визначає градація відношень між компаративними 
елементами, що її утворюють. Так, спільна ознака між означеним 
(метафоричним фокусом) і означником (референтом) може бути 
прозорою, як, наприклад, в образах "коники дощу ростуть" ("Інший 
дощ" - "Наука про землю"); "присмерку смугастий майонез" 
("Натюрморт з тінню" - "Вігілії"); "води щораз тугіші м'язи" ("Шаховий 
хід" - "Наука про землю"). Неупереджений, "дитинний" погляд на світ, 
позбавлений контролю раціонального рівня свідомості, дозволяє поетесі, 
як у сновидних картинах, поєднати в метафоричному утворенні логічно 
несумісні образи - "леггорни" і "відляски" ("Інше прояснення" - "Наука 
про землю"); "громовища" і "півні-велетні" ("Гроза" - "Народження 
ідола"), хоча семантичні поля наведених лексем мають чимало точок 
дотику, що дозволяють установити шляхи їхньої кореляції: 
громоподібне кукурікання півнів-велетнів чи уривчаста хода, різкі рухи 
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дзьобом, пір’я, що стирчить, леггорнів (порода курей), що схожі на 
краплі дощу ("відляски").  

Віддаленість семантичних полів компонентів метафори завуальовує 
ту спільну ознаку, на основі якої вони поєднуються в образ. Так звані 
"закодовані" метафори ще більше наближені до сновидних образів, адже 
асоціативні ланцюги між ними неоприявнені. Якщо в образах "з бруньок 
китайські мури здуто" або "двоїться дятел" у сонеті "Божевільний 
Христос" ("Народження ідола") кореляція метафоричного фокуса і 
референта більш-менш прозора, то образ "ростуть на місці крил човни" в 
цьому самому творі потребує розшифрування фройдівським методом 
вільних асоціацій. Образ крил пов'язаний з летом, швидким рухом, 
символізує свободу, образ човнів асоціюється з підкоренням таємничої 
водної стихії; у синтагмі "замість крил човни" закодовано зміст 
архетипного образу летючого корабля, що є уособленням волі, сили 
духу людини. Накладання образів "крил" і "човнів" підсилює спільну 
для них ідею свободи, лету.  

"Закодовані" метафори поширені в сонетах Андієвської: "плачу 
фіранки" ("Скидання балясту" - "Шумини"); "кістяк струмка підземний" 
("Скісні лінії" - "Знаки. Тарок"); "диму пухирці" ("Сподівання" - 
"Каварня"); "зору камінці" ("Закони руху" - "Межиріччя"). Вони 
розкривають не лише приховану метафізичну суть явищ, а й внутрішній 
стан суб'єкта в момент їхнього сприйняття. Поглиблює закодованість 
метафоричних образів формальна відсутність фокуса, тобто 
означуваного, наприклад, "губи на карнизах" ("Шаховий хід" - "Наука 
про землю") або "місток в повітрі віяльцями сходів" ("Передгрозовий 
краєвид" - "Наука про землю"). Інтерпретація таких образів можлива 
лише в контексті всього твору. Так, семантика образу "губи на карнизах" 
пов’язана з накопиченням на вікнах дощової води, адже темою сонета є 
саме дощ. Часто ключем до "закодованих" метафор служить назва твору, 
наприклад, заголовок "Передгрозовий краєвид" дозволяє трактувати 
образ "містка в повітрі" як блискавку. Відсутність метафоричного 
фокуса в аналогічних образах зумовлена сновидною природою їхньої 
появи, адже уві сні типовим є явище зсуву – переносу уваги на 
другорядний об’єкт – означник, що уявляється сновидцю головнішим, 
бо має більшу виражальну можливість. 

Метафоричні образи в сонетах Андієвської, незважаючи на 
віддаленість їхніх семантичних полів і завуальованість змісту, з високою 
реалістичною точністю відтворюють дійсність. Б. Бойчук, Б.-Т. Рубчак 
зауважували, що образи Андієвської – це "навіть не метонімічні чи 
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метафоричні перевтілення, а просто точні, часом маніакально точні 
спостереження" [39, с.119]. І. Костецький, аналізуючи перші твори 
поетеси, охарактеризував її спосіб будувати поетичний образ як 
"поєднання точності конкретного бачення з неймовірністю сполучення" 
[39, с.118]. Властивий сонетам Андієвської спосіб осягнення реальності, 
що ґрунтується виключно на враженнях і асоціаціях суб'єкта й полягає в 
гранично точному відтворенні ним особисто баченого й відчутого, 
можна визначити як "суб’єктивний реалізм". Основний його прийом – 
уподібнення (що лежить в основі метафори, порівняння), фокусом якого 
є метафізичний (тобто, прихований за видимим) аспект явища, процесу, 
абстрактного поняття, а референтом - реалія дійсності, що асоціативно, 
на рівні відчуттів найбільш точно характеризує його. Так, у поетичних 
рядках "У оксамиті ворухнулась мідь" ("Гірські краєвиди" - "Вілли над 
морем") йдеться про зміну освітлення в горах. Найбільш реалістичне 
відтворення цього метафізичного, з погляду поетеси, дійства досягається 
вживанням образів оксамиту та міді як найбільш точних відповідників 
кольорам гірських ландшафтів; образ "ворухнулась" "оживлює" пейзаж 
у творі, транспонуючи його образ в ірреальну площину.  

За допомогою метафоричних еквівалентів, вибір яких зумовлений 
суб'єктивним досвідом автора, зображено світанок у сонеті "Півники" 
("Шумини") - "Замість мачинок місяця – пила, / Що – на рожеву 
локшину – висоти"; у сонеті "Відлига" ("Межиріччя") виражено 
рефлексію засніженого краєвиду - "За обрій суходоли згріб розбійник / 
Й накрив скарби пінистою різьбою". Складений з незіставних, на 
перший погляд, елементів образ "медузний сніг" ("Шиби" - "Наука про 
землю") за максимального наближення перспективи натякає на пористу 
фактуру снігу, що підтанув, його брудно-синюватий колір, чим і 
вмотивовано його порівняння з медузою. Картину заходу сонця в сонеті 
"Натюрморт на тлі заходу сонця" ("Знаки. Тарок") відтворено складним 
метафоричним образом - "Орбітні щелепи – хрустку поживу, - / Живі 
сучки, які на гілці жовкнуть". Це уподібнення, продиктоване 
кольоровою реалією сонячного світла, яке "оживлює" на гілці стручки, 
зникнення світила за горизонтом постає в поезії як дія пожирання його 
"орбітними щелепами". У сонеті "Ще інший захід сонця, що переходить 
у ніч" ("Межиріччя") суб’єктивна інтерпретація природного явища 
вражає фотографічною точністю: образи "в повітрі помаранчові колеса / 
Позастрягали"; "лимонад, який з зелених рурок ллють" – поетичні 
еквіваленти сонячних променів, яким би "стіну, що — аж до хмар, — 
пробити б", тобто проникнути крізь нічну темряву, що вже наступає. 



 115

Сонетний замок являє собою блискучий метафоричний пуант всієї 
поезії: "В воді вагітний труп, в якім в’юни". Асоціативно під час 
прочитання цих рядків виникає уявна картина: сонце, що сідає, схоже на 
великий живіт, що височить над водою; труп, у животі якого в’юни, 
символізує кругообіг народження і смерті, щоденну зміну дня і ночі.  

Коли заглиблення в метафізичну суть речей переходить межу їхньої 
максимально реалістичної характеристики, у сонетах Андієвської 
моделюється замість об'єктивної дійсності альтернативна за допомогою 
сюрреалістичних прийомів. В. Державин, Б. Бойчук, Б. Рубчак, 
Л. Тарнашинська визначали сюрреалізм як стилістичну домінанту поезії 
мисткині. Зіставлення образів за принципами сюрреалістичної поетики 
не передбачає їхньої семантичної кореляції, вони поєднуються на основі 
фантазії та підсвідомих інтуїтивних інтенцій автора. Метафора, утворена 
в такий спосіб, є абсурдною, або сюрреалістичною: "Двоспальний кінь, 
який іде босоніж" ("Двоспальний кінь з додатковими координатами" - 
"Наука про землю"); "В повітрі півноги валяється"; "Гуля люстерко й 
гусячу вгинає шию" ("Вусики зору" - "Наука про землю"). Особливо 
поширені абсурдні метафори у збірці "Каварня". З психоаналітичного 
погляду це поетикальне явище зумовлене розвоєм не контрольованої 
розумом уяви, що межує з дитячою фантазією або з психічними 
галюцинаторними картинами. Абсурдні візії є прямим продуктом 
підсвідомого, які легко вкладаються (за Ж. Лаканом) у звільнену від 
раціональних обмежень мовленнєву стихію.  

Сюрреалістична метафора в сонетах Андієвської часом має своїм 
сновидним аналогом не згущення, а накладання, тобто механічне 
поєднання семантично непов'язаних образів в один. Наприклад, в 
образах "Хмарки пірчасті цебенять з синички" ("На честь Анрі Руссо" - 
"Наука про землю") або "Лелеки зелені по кісточки в заплавах" ("Плесо 
на Великдень" - "Наука про землю") задля якомога повнішого 
відтворення світу природи й вираження урочисто-захопленого настрою 
суб'єкта автор сполучає образи хмарин і синички, лелеки в заплавах і 
зелені. Метафоричне накладання сприяє компресії тексту, створенню 
ірреальної картини буття, що відображає його метафізичну суть. 

Поетиці Андієвської властиві метафори оксюморонного типу, 
утворені поєднанням протилежних за значенням образів: "паралепіпед 
сонця" ("Бічні протяги"); "Блакиті ненадкришений бетон" ("Розтяжні 
краєвиди" - "Хвилі"). Використання оксюморона, що теж зумовлене 
сюрреалістичною "сновидійною" природою письма Андієвської, 
призводить до появи в її творах абсурдних, фантасмагоричних картин. 



 116

Наділення реалій дійсності невластивими характеристиками відтворює 
світ інобуття. (Аналогічну функцію в її сонетах виконує й еклектичне 
нагромадження образів, несумісних за змістом (П. Сорока кваліфікує 
цей прийом як колаж) – "попливли алеї, лоджі, клямки" ("Інше 
прояснення" - "Наука про землю"); "У почуттях – роти, рівнини, двері" 
("Розрада" - "Вілли над морем")). Гіперсюрреалістична метафора в 
поезіях сонетярки твориться образами, що не знаходять візійних 
аналогів, переходячи всі межі людської уяви, наприклад, "шкірку з 
музики обдер" ("Деякі аспекти існування" - "Каварня"); "В повітрі, 
конопатім від чечітки" ("Пізня каварня" - "Каварня"). Застосовуючи в 
поетиці своїх творів елементи оксюморона, колажу, гіперсюрреалізму, 
Андієвська художньо втілює ідею хаосу як існування всього одночасно. 

Специфіка метафори в сонетах поетеси, отже, визначається 
характером семантичного зв'язку між метафоричним фокусом і 
референтом, що, на відміну від традиційної поетики, часто виходить за 
межі логіко-раціонального сприйняття. Логіко-семантичний зв'язок між 
компонентами метафоричного образу встановлюється зазвичай за 
допомогою асоціативного розгортання значення кожного з них. Рівень 
асоціативної глибини, на якому компаративні елементи ототожнюються 
за спільною ознакою, зумовлює диференціацію метафоричних образів у 
віршах Андієвської як "прозорих", "закодованих", "абсурдних". 
Домінування певного типу метафор зумовлює звернення поетеси до 
принципів "суб'єктивного реалізму" та сюрреалізму. Аналогічно до 
сновидних візій, зміст яких або прочитується легко, або вимагає 
розшифрування залежно від сили бажання приховати його від цензури 
свідомості, ступінь зрозумілості метафоричних зворотів визначається 
глибиною рівня підсвідомості, інформацію якого вони реалізують.  

Суттєвою особливістю метафори в сонетах Андієвської є тенденція 
до семантичної «рівноправності» означуваного і означника, тобто 
збереження референтом, традиційна функція якого розкривати якості 
означуваного об'єкта (фокуса), власної смислової самостійності. У 
метафорі "ополонки неба" ("Нові посілості" - "Наука про землю") 
фокусом є образ неба. Образ-референт "ополонки" (неба), чиста блакить 
якого асоціюється з водою, означає просвіти між хмаринами. При цьому 
образ ополонок має в контексті твору символічне навантаження, 
виражаючи ідею отвору як шляху в потойбіччя, утілює ідею кореляції 
реального та ірреального: шматки синього неба як прояви 
трансцендентної реальності в земному існуванні. У метафоричному 
образі "злива з гребінців пурпурних" ("Ступені ясновиддя" - "Наука про 
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землю") авторка, характеризуючи зливу через образ-референт "пурпурні 
гребінці", фактично перетворює її на зовсім інше – ірреальне – явище, 
тому в тексті цей образ (також завдяки своїй кольоровій насиченості, 
несподіваності) семантично акцентований більше, ніж власне 
метафоричний фокус – "злива". У синтагмі "Великий Час, де ямний 
холод в грудях / Лопату кинув серця перегріту" ("Кроки з придихом" - 
"Наука про землю") складники метафори "лопата серця" важко 
диференціювати як означуване й означник: у центрі уваги авторки – 
серце як осередок духовного буття суб'єкта, проте за логікою його 
формальний референт - образ лопати, асоціюючись з  могилою, 
похованням, більше стосується "ямного холоду". В образі лопати, що є 
подвійним референтом як знаряддя смерті, так і знаряддя життя (серця), 
названі онтологічні категорії діалектично поєднуються. Тяжіння образу-
референта до змістової самостійності виводить його в площину символу, 
відмінність якого від метафори закорінена в семантичну рівнозначність 
елементів останнього [91, с.8]. 

Функцію відтворення складних внутрішніх станів, відчуттів, 
абстрактних понять, процесів через візуальні образи в поетичному тексті 
сонетярки, окрім метафори, виконує порівняння, що теж ґрунтується на 
принципі символічного зіставлення референтів. У порівняннях типу 
"оконкретнення, як бджоли" ("Бічні сегменти" - "Межиріччя"); "тиша в 
вусі, мов комар" ("Поминки" - "Знаки. Тарок") фокусом є абстрактне 
поняття, яке не піддається ірраціонально-почуттєвій рецепції, що 
властива письму Андієвської. Зіставлення з конкретними реаліями 
("бджоли", "комар"), що мають широкий асоціативний спектр, 
поглиблює абстрактне поняття емоційно-почуттєвим змістом. Часто на 
означуваний образ переносяться характеристики означника, як у 
порівняннях "обрій — равликом — ховає ріжки" ("Краєвид з куснями 
свідомості" - "Вігілії"); "На лапи – морду – дійсність – фокстер’єр" 
("Нижня фасета вахляра" - "Знаки. Тарок"); "Світ — миша, що — 
народжує гора" ("Утвердження" - "Межиріччя"). Дія, поведінка 
референтного образу, приписані означуваному, що, по суті, зближують 
порівняння з персоніфікацією, інакомовно відтворюють у тексті його 
трансформацію.  

Службова частка в структурі порівняльного звороту в сонетах 
поетеси може бути пропущена - "На шворці — світ — Іванко-покиван" 
("Вігілії LХХVІ" - "Вігілї"). У такий спосіб утворюються прикладки 
типу "душа-аеростат" ("Вігілії ХVІІІ" - "Спокуси святого Антонія"); 
"долина-свічка" ("Вігілії ХСІІ" - "Вігілії"). Образи-референти (зокрема в 
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наведених порівняннях) можуть трактуватися в символічній площині, 
мати самостійне смислове навантаження, що зумовлює компресію 
змісту сонетів Андієвської. У поодиноких випадках образ-референт, 
узятий у нульовому граматичному ступені, синтаксично відокремлений 
дужками, як у виразі "де місяць вигризли (маслак) собаки" ("Палац, що 
межує з ніччю" - "Знаки. Тарок"), лише в контексті фрази корелює з 
означуваним образом. Граматична й синтаксична "незалежність" також 
переводить такий образ у площину символу. 

Для стилістичної манери Андієвської характерна несподіваність, 
іншими словами, сюрреалістичність порівнянь, адже семантичні поля 
означуваного й означника часто не мають точок дотику ("світ" і "миша", 
"дійсність" і "фокстер'єр", "долина" і "свічка" в згаданих вище творах). 
Зіставлення семантично не пов'язаних образів (як і у випадку 
сюрреалістичних метафор) у її творах не тільки моделює альтернативну 
картину буття, а й утверджує взаємну причетність всіх речей і явищ у 
світі, як, наприклад, у сонеті "Тло з рожевою смужкою" ("Хід конем"): 

Від існування – ледь-ледь – шалина, 
Яку вихитує тлін – кобра-голос. 
Стихії, що удосвіта – змагались, 
Лишили два-три м'язи вдалині, 

Котрі – сліди галявин – муліне, -  
Нитки від усипальниці Могулів… [9, с.45]. 

Зіставлення у творі образів м'язів, що лишилися від стихій, слідів 
галявин, ниток муліне спрямоване на реалізацію ідеї 
взаємозумовленості, єдності всього у світі. Така ідейна настанова у 
творчості Андієвської співзвучна основній концепції метареалізму – 
творчого методу, обґрунтованого російським літературознавцем, 
теоретиком М. Епштейном [64]. Орієнтація метареалізму на "вічні" 
істини трансцендентного порядку (Вічність, буття, Всесвіт, добро, 
краса), на культурно-інтелектуальні здобутки людства, прагнення 
відтворити взаємопроникнення багатьох реальностей органічно близькі 
світоглядним засадам і творчому надзавданню Емми Андієвської. 
Провідним метареальним тропом Епштейн визначив метаболу, що, на 
відміну від метафори, має тричленну структуру: означуване, означник і 
образ-медіатор, який виражає ту спільну ознаку, через яку вони 
виявляються співвіднесеними [64, с.68]. Тричленність структури 
зумовлює семантичну самостійність фокуса і референта. Отже, 
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компоненти метаболи не уподібнюються, як у метафорі, а інтегруються, 
зберігаючи власну смислову автономність.  

У сонетах Андієвської семантична незалежність фокуса і референта 
в структурі метафори споріднює її з метаболою, що, у свою чергу, 
близька до символу, відрізняючись лиш тим, що останній виступає 
посередником між дійсністю та інобуттям, а метабола відтворює 
взаємну дотичність реальностей у межах одного об'єктивного світу. 
Образи в поетичному тексті Андієвської, хоч і мають символічну 
природу, часто функціонують як метаболи в суб'єктивному дискурсі 
свідомості ліричного "Я". Так, порівняльні звороти "затісний, що — 
дійсність, — черевик" ("Коротка павза" - "Шумини"); "вічність – плівка, 
що з бобін зліта" ("Малий монтаж" - "Шумини"); "мнеться / Буття на 
м’ячик, що — колись — онуці" ("Зміни" - "Вілли над морем") можна 
назвати метаболами: образи, що інтегруються (дійсність – черевик, 
вічність – бобінна плівка, буття – м'ячик) семантично несумісні, бо 
належать до різних вимірів – конкретно-буденного реального світу та 
трансцендентного буття. Їхня дотичність виражена через спільну ознаку: 
"затісний" (і черевик, і дійсність), "зліта" (і плівка, і вічність), "мнеться" 
(і буття, і м'ячик). Образи "затісної дійсності", "вічності, що зліта" 
функціонують у віршах поетеси в переносному значенні (як звичайне 
порівняння), проте мисляться в контексті твору в прямому – як дійсно 
наявне явище чи процес. Образи подібної структури досить поширені в 
поетичному тексті сонетярки:  

Весь світ біжить – вагон, - та спить кондуктор. 
Хитаються перегородки з дикту. 
Не діють гальма. Рух ніхто не стрима. 
Не вимкнути – ні колії, ні струму ("Вігілії LІІІ" - "Вігілії") [182]. 

Компонентами метаболи в наведеному уривку є образи світу і вагона. 
Ознака, що їх поєднує – здатність до швидкого руху, виражена 
дієсловом "біжить", що логічно властива образу вагона, синтаксично 
пов'язана з образом світу як присудок. Образи "спить кондуктор", "не 
діють гальма", що провіщують невідворотну катастрофу, формально 
віднесені до образу вагона (потяга), проектуються на образ світу. 
Водночас загроза аварії не тільки символізує стан світу напередодні 
апокаліпсису, а й функціонує як самостійний смисловий епізод. 
(Символічний зв'язок образів смерті й від'їзду потягом відзначений 
свого часу і З. Фройдом [162, с.156]. Аналогічно прочитуються й образи 
в таких рядках: "Стукіт коліс, і порожньо в купе, / Лиш смерть – на 
шибах – одиниці пише" ("Навернення" - "Вілли над морем")). 
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Метафору "фотомонтаж свідомості" в сонеті "Закони тяжіння" 
("Вілли над морем") також можна трактувати як метаболу, хоча й з 
відсутнім образом-медіатором. Образ-референт "фотомонтаж" виражає 
не так якість свідомості, як названий безпосередньо процес завдяки 
згадуванню в тексті його численних деталей і атрибутів: "клацнув 
тумблер", "фотометр". У сонеті "Вігілії ХХХІХ" ("Вігілії") у такому 
самому символічному співвідношенні знаходяться образи ночі й 
розбитого старого літака: "Ніч не рухнеться й, наче в прірву, їде, / Без 
коліщат – у виміри обтічні <…> / Зник фюзеляж, висить шасі із вати". 
Деталізація образу літака (безпосередньо не названого) розгортає в 
поезії замість переносного його пряме значення. 

За типологічною характеристикою подібних образів у сонетах 
Андієвської, що засвідчують модифікацію метафори, наближення її як 
до символу, так і до метаболи, можна констатувати синтез символічного 
й метареального в художньому мисленні авторки, що виявляється в 
утвердженні взаємозв'язку, взаємопроникнення в суб'єктивному вимірі 
свідомості видимої реальності та потойбіччя. Ознаки естетики 
метареалізму співіснують у поезії Андієвської із засадами сюрреалізму 
(на що вказувала і Н. Зборовська [72, с.253]), але, якщо останні 
ґрунтуються на ідеї абсурдного, хаотичного співіснування всього у 
всьому, то метареалістична ідеологія акцентує глибинну зумовленість 
такого співіснування, вищий трансцендентний смисл. 

Спорідненою з метафорою та метаболою в поетиці Емми 
Андієвської є поетична парабола, що, як і прозова парабола, або притча 
в її творчості, покликана розгортати певну думку (ідею) паралельно в 
конкретно-реальній та метафізично-ідеальній площинах. Параболічна 
структура досить поширена в сонетах перших збірок поетеси. 
Наприклад, у поезії "Божевільний Христос" ("Народження ідола") ідея 
оновлення буття розкривається в реалістичному ракурсі через образи 
весняної природи ("З бруньок китайські мури здуто. / Ніде й ікринки 
снігу", "Двоїться дятел / По всій околиці"), у метафізичному ракурсі – 
через образ Христа, передусім через його невласне-пряму мову ("Куди, 
куди їх тугу діти, / Яка й мене?"; "Не міг усім любови?"). При цьому 
образи весни й Христа в розвитку ідеї оновлення вступають у 
символічний зв'язок. Образ весни можна трактувати як метафоричний 
еквівалент образу Христа, божевілля якого полягає, у розумінні поетеси, 
у його безмежній любові, що творить і дарує вічне життя. У сонеті 
"Клясична осінь" з названої збірки ідея завершення, невідворотної зміни 
уособлена в образі осені ("Закони осені: світи здають на ломлю, / 
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Розпродаж з молотка: новий панує лад"). На реальному плані цю ідею 
репрезентує образ людства напередодні невідворотних змін (у світі чи в 
природі), на метафізичному - образ журавлів, переліт яких у теплі краї 
сприймається як символ долання смерті й віднайдення нового життя. 
Образи людства й журавлів у поетичному тексті інтегруються: "Люд 
осінню у журавлиний лет / Злітається над голими полями"; "Ти куди?" – 
/ Питаються, зустрівшися, сусіди / Під небом над ключами журавлів".  

Органічним з огляду на ідейно-світоглядні орієнтири Андієвської є 
функціонування в її поезії прийому метаморфози, закоріненого в 
поняття про універсальну єдність і взаємне перетворення всіх речей у 
часі. За твердженням М. Епштейна, метаморфоза, що була поширена в 
стародавньому міфологічному мистецтві, генетично пов'язана з 
метафорою та метаболію. Учений уявляє цей зв'язок як еволюцію від 
синкретичної стадії художнього мислення, коли речі перетворюються 
одна в одну (метаморфоза), через стадію диференціації, що ґрунтується 
на їхньому уподібненні (метафора), до синтетичної стадії, коли речі 
виявляють взаємну причетність, інтегруються за умови збереження 
власної автономності (метабола) [64, с.69]. У сонетах Андієвської, 
ідейною домінантою яких є трансформація, прийом метаморфози 
відіграє вагому естетичну роль: "небо — на дзеркальний порошок" 
("Краєвид з куснями свідомості" - "Вігілї"); "Весь парк – на абрикосовий 
компот" ("Осінній краєвид з елементами натюрморту" - "Вігілії"); "Які й 
універмаги – на Мікени" ("Простір з нерегулярними торсам ІІ" - "Знаки. 
Тарок"); "Галактику зібгало на ворону" ("Близькість сяйва" - "Знаки. 
Тарок"). У наведених прикладах метаморфоза розгортає думку, що на 
межі переходу в інобуття (або за активізації підсвідомості) речі 
втрачають свої класифікаційні дефініції, перетворюючись на інші, як 
правило, логічно несумісні реалії, виявляючи, зафіксоване ще в 
"Метаморфозах" Овідія, "універсальне взаємоперетворення". 

Подібну поетикальну функцію виконує в сонетарії поетеси й 
антитеза як стилістична фігура. (Концептуальна, структуротвірна роль 
антитези в сонетах Андієвської як способу організації змісту на основі 
протиставлення контрастних тем, мотивів, образів розглянута вище). 
Формально протиставляючи образи, поетеса фіксує процес 
перетворення: "Не світло – вузлуватий – в плямах – сук" ("Світло в 
теміні" - "Знаки. Тарок"); "І вже не барва, а легенький посвист" 
("Перехід на інші частоти" - "Знаки. Тарок"); "Не дзеркало, а час, 
зарослий кропом" ("Натюрморт з ускладненнями в часі" - "Вігілії"). При 
цьому вихідний елемент як метаморфози, так і антитези, незважаючи на 
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негацію його наявності, функціонує як компаративний (у "Теорії 
літератури" О. Галича, В. Назарука, Є. Васильєва троп, що ґрунтується 
на протиставленні образів, визначений як заперечувальне порівняння 
[47, с.213]). У наведених прикладах антитетичні образи дзеркала і часу, 
барви і посвисту, світла і сука або компоненти метаморфоз – небо і 
порошок, парк і компот – попри перетворення або заперечення – 
зіставляються: похідний елемент, логічно й граматично не присутній у 
художній канві твору, виявляє водночас асоціативний, символічний 
підтекст, що спонукає до пошуку шляхів його семантичної кореляції з 
вихідним елементом.  

Специфіку поетики Андієвської визначає новаторський троп, що 
може бути визначений як альтернатива: "Троянди спалах – чи крізь нетрі 
слон?" ("Навколо троянди" - "Знаки. Тарок"); "Тунель – чи в мисці 
стиглі абрикоси / І місяць, що на нього виє вовк?" ("Ще інший перехід" - 
"Знаки. Тарок"); "Буття — чи в мушлі море, що — з шумин?" 
("Шумини" - "Шумини"); "Крен дійсности чи – в ложці – катаклізм?" 
("Спіральний легіт" - "Шумини"). Синтаксична його організація як 
риторичного запитання фіксує потенціальну присутність або відсутність 
одного або обох альтернативних елементів. Така відносність їхньої 
наявності теж ставить їх у ситуацію зіставлення, утверджує тенденцію 
існування всього у всьому повсякчасно. 

З ідейно-тематичного спрямування творчості Андієвської, її 
світоглядних орієнтирів органічно випливає прийом метонімії як 
художньо-естетичний аналог сновидного "зсуву". Одна з оригінальних 
стилістичних знахідок, помічена Д.-Г. Струком у поезії ранніх збірок 
письменниці [151, с.11], - прийом наближеної перспективи, що 
зумовлює одновимірність зображеного об'єкта і, як наслідок, акцентує 
лише певний його елемент. У рядках "Крило у кризі б’ється ненароком / 
Засотане ще влітку" ("Шиби" - "Наука про землю"); "Дзвенять роти"; "В 
повітрі тісно — вусики і ніжки" ("Пов'язане з весною" - "Наука про 
землю") образи крила, ротів, вусиків і ніжок - прикмети відповідно птаха 
та комах. Ця видима для спостерігача (ментального суб'єкта / автора) 
частина цілого трансформується в його уяві в інший об'єкт шляхом 
метафоризації. У рядках "По вертикалі –  хрящ, фрагменти молу / І –  
кольорова смужка над усім" ("Відлига" - "Межиріччя") образ 
"кольорової смужки" є метафоричним еквівалентом видимої ділянки 
неба. Наближене споглядання суб'єктом сонета "Гість" ("Народження 
ідола") краплини роси на стеблині, у якій віддзеркалені сонячні промені, 
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провокує порівняння її з "вогняним каналом": "І по стеблині – вогняний 
канал – / Купали відображення коня". 

Метонімічне перенесення в сонетах Андієвської значення цілого 
об'єкта на його частину пов'язане з символічною природою її поетичного 
мислення. Образ фрагмента об'єкта, що викликає асоціацію з цілим, є, по 
суті, його символом. У виразі "Й на весь світ – руки, які – хліб й вино" 
("Днина з ознаками гаплика" - "Межиріччя") образ рук є втіленням 
образу Спасителя. Метонімічний образ очей - "Й скрізь тільки очі, що їх 
час зміта" ("Навколо Еврідіки" - "Вілли над морем") - асоціюється з 
рецептивною спроможністю, розумом, якими наділені люди, 
проектується на підвладний тліну світ людської цивілізації.  

Прийом метонімії зорієнтований також на реалізацію мотиву 
дезінтеграції об'єктів навколишнього світу як проявлення ідеї руйнації 
останнього в сонетах Андієвської 1980-2000-х років. Формально 
виражають явище дезінтеграції метонімічні образи типу "Обабіч – 
голови, в ровах легені мнуть" ("Краєвид з розп'яттям" - "Пісні без 
тексту"); "Скрізь — самі ясна, переливи, хрумкіт" ("Краєвид з античним 
підмурком" - "Спокуси cвятого Антонія"). У рефлексії трансцендентних 
сфер у сонетах поетеси звук (голос), колір, форма за допомогою 
метонімії відтворені як абстрактні, метафізичні явища: "І – голос сам 
пішов на вогняній нозі" ("Плесо на Великдень" - "Наука про землю"); 
"звуку рибний міхурець" ("Спуск між площинами"; "Наука про землю"). 
Аналогічно компоненти мислячого суб'єкта в сонетах Андієвської – 
душа, пам'ять, слух, серце, нутро - метонімічно означають його цілісну 
особу, є втіленням її духовного, ментального, тілесного аспектів. 

Принцип символізації, що лежить в основі організації як тропів, так 
і системи образотворення загалом у віршах поетеси, закріплює за 
образом потенційну значеннєву багатовалентність. Така специфіка 
образотворення перетворює художній текст сонетів Андієвської на 
комплекс мікродискурсів: образи функціонують як коди (знаки) 
раціонального, емоційно-почуттєвого, асоціативного, архетипного 
смислів, сукупність яких формує загальний зміст твору. У цілісній 
структурі поезії вони граматично розмежовані, що підкреслює їхню 
смислову самостійність, і одночасно синтаксично об'єднані тире: "В 
драглистій пітьмі — ще димком — трофеї. — / Троянський кінь, що — 
спалах — крізь віки" ("Навколо зору" - "Вілли над морем"). У 
наведеному рядку функціонують кілька образних одиниць: "драглиста 
пітьма" – багатозначний символ небуття, підсвідомого, метафізичного; 
"димком" – метонімічне відтворення згарища, руїни, смерті; "трофеї" – 
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синонім до "залишків" від минулих епох, людської цивілізації, релікту 
пам'яті; "троянській кінь" – символ підступності, метафора загрози, 
неминучого знищення, асоціація з минулим, історією людства; "спалах" 
– синонім до сяйва, антитеза трансцендентній пітьмі; "крізь віки" – знак 
"круглого" часу. Співвіднесення мікродискурсів образів "пітьми", 
"спалаху", "крізь віки" та "димком", "трофеї", "троянський кінь" формує 
зміст висловлювання, у якому утверджується ідея закономірності 
чергування буття і небуття, проминальності, але повторюваності 
людського існування.  

У синтагматичному прочитанні образи-коди можуть вступати у 
відношення зіставлення ("Троянський кінь, що — спалах"), метаморфози 
("Замість голів – дві-три (пісок) антени" ("Зміна" - "Шумини")), 
утворювати еліпс, як правило, з пропущеним дієсловом ("До нього 
людство – крізь віки – зигзагом" ("Видиво дзиглика" - "Знаки. Тарок"); 
"Що його — в іншім вимірі — колись — рука метка" ("Невелике 
відхилення" - "Вілли над морем"). Орієнтація на парадигматичне 
значення образів у тексті безвідносно до їхнього контекстуального 
синтагматичного смислу передбачає факультативність їхньої логіко-
граматичної кореляції, яку зазвичай забезпечує дієслово (присудок). Цей 
факт пояснює поширення в поетичному тексті сонетярки фігури інверсії: 
"За вітром – голий – із вікна – малюк" ("Видиво дзиглика" - "Знаки. 
Тарок"); "Як голосом – борги – потужним – мотлох" ("Уповільнена 
мандрівка" - "Знаки. Тарок"). Завдяки еліпсу досягається ефект 
багатозначності поетичного тексту, адже під пропущеним присудком 
авторка має на увазі всі можливі (хоч формально й не виражені) дієслова 
[100, с.143]. Тобто, "плюральність", як і герметичність сонетів 
Андієвської, є результатом, з одного боку, полісемантичності образів-
кодів, з іншого, різноваріантним уведенням їх у контекст поезії. Така 
організація поетичного тексту оприявнює його сюрреалістичний, 
сновидний характер, а також споріднює його з прадавнім способом 
письма – піктограмою (низкою умовних знаків, виражених у малюнках) 
– до речі, образ піктограми часто вживаний у поезії мисткині.  

Творення образів у сонетах Емми Андієвської за принципом 
символізації дозволяє розглядати поетику її письма як ієрархічну 
структуру, базовану на концептуальних для її творчості категоріях – 
існування (буття), неіснування (інобуття), трансформації. Ці категорії, 
як і функції в розповідному тексті (за структуралістською методологією 
В. Проппа [126], А.-Ж. Греймаса [53]), формують "матрицю", або 
ідейний каркас сонетарію Андієвської, що, будучи проявом безсвідомої 
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структури, виступає аналогом міфологічного мотиву загибелі й 
відродження в новій якості. Як рівень функцій розвивається в рівень 
актантів у наратологічній структурі, так первинні архетипні концепти 
(існування (буття), неіснування (інобуття), трансформація) 
«матеріалізуються» в сонетах мисткині в системі образів-констант, що 
ґрунтується на бінарних опозиціях психологічного, онтологічного, 
трансцендентного порядку: мозок - душа, вода - вогонь, земля - повітря, 
Дух - матерія тощо. Образи-константи виявляють найменше символічне 
навантаження, оскільки безпосередньо виражають концептуальні ідеї. 
Значення образів-констант художньо конкретизується у відповідних 
групах символів, набуваючи емоційно-почуттєвого, асоціативно-
психологічного, культурно-міфологічного змісту. На контекстуальному 
(синтагматичному) рівні поетичного тексту він різноваріантно втілений 
у метафоричних, метонімічних утвореннях, образах із ситуативним 
символічним змістом, у яких виявляється найвищий ступінь символічної 
валентності, тобто здатності виражати концептуальні ідеї в усій повноті 
та багатогранності їх смислу з різноманітним асоціативним підтекстом.  

Вияв ієрархічної структури поетичної системи сонетів Андієвської 
можна простежити в такому рядку: "Свідомість – вітром – кольоровий 
дутик" ("Квадрат з мишачим хвостиком" - "Хвилі"). Образ свідомості 
тут є константою, що визначає основний параметр буття суб'єкта як 
ментальної істоти, символічне значення образу вітру як руху, зміни, 
сили, що руйнує, залучає його до семантичного поля трансформації, 
образ кольорового дутику синонімічний образу-символу бульбашки, є 
втіленням ілюзорного матеріального буття, приреченого на знищення. 
Отже, усі названі образи функціонально підпорядковані вираженню 
концептуальних ідей - буття ("свідомість"), трансформації ("вітер"), 
небуття ("кольоровий дутик"). У сонетному замку аналізованого твору - 
"…на листку, де хаос відколовсь, - / Буття, - зі шкаралущі - соколя" - 
образ листка є символом життя, образ хаосу – атрибутом 
трансцендентного, буття – образом-концептом, образ шкаралущі - 
метонімічним еквівалентом образу-символу яйця, що виражає 
концептуальну ідею народження, до неї ж зводиться семантика образу 
"соколя" через асоціації із пташеням, малям, новонародженим. Отже, 
образи останнього рядка твору орієнтовані на розкриття провідної його 
ідеї – відродження життя.  

У типологічному зіставленні письма Андієвської і Малларме (як 
найбільш подібного) в аспекті символічності очевидною є компресія 
тексту, що в сонетах французького поета досягається вживанням 
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образів-символів, паралелізмом розгортання мотивів за традиційного 
"горизонтального" вираження поетичної думки, а у творах української 
мисткині – функціонуванням ієрархічної системи образів, кожний з яких 
виявляє різний ступінь символічного навантаження за "вертикального" 
асоціативного розгортання змісту. Чинником компресії тексту є 
метафоричність письма обох митців: експресивність, асоціативність (у 
Андієвської – ще й сюрреалістичність) метафор, порівнянь 
поглиблюють сугестивність їхніх поезій. 

Символізація тексту сонетів Андієвської зумовлена лінгвілізацією в 
них художнього простору. Подібно до мовного знаку, що 
опосередковано через людську свідомість означає явища об'єктивної 
дійсності, символ у сонетах поетеси є художньо-естетичним, пластично 
оформленим вираженням внутрішнього світу автора. Художні образи в 
її сонетах не стільки відтворюють предмети і явища дійсності, 
виражають їхню ідею, скільки реалізують авторське уявлення про них в 
комплексі суб'єктивних асоціативних зв'язків. Як результат, більшість 
образів у поезіях сонетярки фактично перетворюються на символи 
(доречно згадати думку французького філософа Теодора Жуффруа, що 
поезія загалом є низкою символів, "явлених розуму для осягнення 
незримого" [83, с.13]). Принцип символізації можна вважати 
універсальним у художній системі сонетів Андієвської, бо він є 
актуальним як в організації їхнього змісту, образної системи, так і у 
використанні мовного матеріалу, специфіці функціонування слова. 

 
Поетичне слово Емми Андієвської 

 
Провідним чинником стилістичної самобутності митця є 

знаходження ним таких форм і способів використання слова, які б 
найповніше реалізували його художню концепцію. Специфіка поетичної 
мови сонетів Андієвської простежується у вживанні мовної одиниці як 
комплексу всіх її можливих значень, що дозволяє авторці символічно 
відтворити дійсність. При цьому сама поетична мова в сонетах поетеси 
виступає джерелом символічності, яка виявляється насамперед у 
комплексному поєднанні сигніфікативного й конототивного 
семантичних шарів лексем. Багатозначність (а точніше, 
"полівалентність" – термін Р. Барта) слова, яка виникає в результаті 
цього поєднання, продукує асоціації, що поширюються за межі 
конкретного тексту. Символічність поетичного слова Андієвської 
зумовлена заглибленням її творчості у сферу підсвідомого, що, за 
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Ж. Лаканом, є цариною символічного. Така риса поетичної мови сонетів 
мисткині як сугестивність виражається в здатності мовної одиниці 
навіювати емоційні враження, відчуття, стани, що лише опосередковано 
співвідносяться із зображеними об'єктами. Символічність і 
сугестивність слова як дві визначальні ознаки поетичної мови 
Андієвської належать до різних рівнів художнього тексту: ідейно-
естетичного, змістового і, відповідно, зображально-виражального, проте 
вони діалектично пов'язані й у художньому тексті невіддільні. 

Символічно-сугестивна специфіка поетичної мови сонетярки 
виявляється в розкритті в процесі творчості первинного містичного 
смислу, етимологічного "дна" лексичних одиниць. "Мене цікавить 
коріння кожного слова, саме його ядро, - говорить Андієвська в інтерв’ю 
з Л. Тарнашинською. - Кожне слово має кущі і коріння, яке сягає в 
глибину <…> Оце коріння я й намагаюся вхопити" [66, с.133]. 
Активізація етимологічного змісту лексеми в поетичному тексті 
мисткині досягається абстрагуванням від її безпосереднього 
конкретного змісту, що оприявнюється в логіко-граматичних зв'язках з 
іншими словами у синтагмі. Первинний зміст слова в її поезіях, як і вся 
сукупність його вторинних значень, формують багаторівневу семантику 
мовної одиниці, зумовлюють самодостатність її змісту, що може 
розкриватися "вертикально", незалежно від її кореляції з іншими 
словами у фразі. Здатність поетичного слова Андієвської розвивати 
парадигматичне значення зумовлює окреслену вище організацію 
образної системи її сонетів як комплексу символічних "кодів".  

В експозиції одного з найвідоміших сонетів поетеси "Вечір" ("Риба і 
розмір") - "У око – окунь – як плавуча клуня…" - лексичні одиниці 
"око", "окунь", "клуня", поєднуючись у синтагму, виражають 
поверхневий ("горизонтальний") зміст висловлювання: окунь, 
відображений в оці (ліричного суб'єкта) з дуже близької відстані, 
здається схожим на клуню (інтерпретація змісту названого сонета була 
здійснена також Д.-Г. Струком у статті "Як читати поезії Емми 
Андієвської" [151]). Нечіткість синтаксичних відношень між словами в 
синтагмі посилює їхнє семантичне навантаження, активізуючи, крім 
контекстуального, інші закріплені за ними значення. Око - орган зору, 
що бере участь у процесі сприйняття світу суб'єктом як "посередник" 
між його свідомістю й довкіллям. У сонеті "Вечір", як і в низці інших 
творів поетеси, "око" асоціативно співвідноситься із суб'єктом, а також 
із космічною сферою (як білок оточує зіницю, так космос огортає 
Землю). Слово "окунь" (від "окунати") – є назвою риби, асоціативно 
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пов'язане з водою – темною, таємничою стихією. Лексема "клуня" 
означає побутову споруду, герметичність, темрява якої провокують 
асоціації з материнською утробою. Образи окуня і клуні, що в тексті 
сонета порівнюються, символізують метафізичний світ, або підсвідоме, 
архетипними атрибутами якого, за згаданими вище твердженнями 
З. Фройда та К.-Г. Юнга, є вода, темрява, глибина. Репрезентуючи 
інобуття, образи окуня і клуні протиставлені свідомості суб’єкта та 
видимій реальності, уособленим в образі ока. Отже, парадигматичний 
зміст наведеного фрагмента, виведений з етимологічних шарів і 
асоціативних підтекстів кожної лексеми, прочитується як зіткнення 
потойбіччя і цього світу, трансформація останнього в ірреальну 
площину. Етимологічний "розтин" лексичних одиниць у поетичному 
письмі Андієвської виявляє в них, користуючись термінологією 
Ж. Лакана, "первісні" символи прамови, що закорінені в основу всіх 
мовних семантем [96, с.64]. 

Змістового наповнення у творах поетеси набуває і фонічне 
оформлення лексеми. (За теорією семантичної структури слова 
О. Потебні, у лексичній одиниці сучасної мови виділяється три 
змістових рівні: зовнішня форма (звук), зміст (конкретне значення), 
внутрішня форма (найближче етимологічне значення) [124, с.73]). У 
наведеному фрагменті сонета поетеси "Вечір" на фонічному рівні слів 
"око", "окунь", "клуня" домінують звуки [о], [у], що асоціюються з 
глибиною, темрявою плеса й напливаючої сутіні. Емоційно-почуттєвий 
комплекс, який навіюють фонетичні сполуки названих слів, є їхнім 
глибинним семантичним шаром, пов'язаним із зображеними реаліями за 
принципом звуконаслідування. У результаті паралельного розгортання 
акустичних та семантичних асоціативних рядів, "вертикального" 
(парадигматичного) заглиблення в етимологічне коріння слова та 
"горизонтального" розкриття змісту в синтагмі виникає ефект смислової 
поліфонії, що об’ємно, а точніше – багатовимірно відтворює картину 
вечора, сповненого таємничої, містичної суті в однойменному сонеті, а в 
поетичній творчості Андієвської загалом виражає ідею багатогранності 
буття. Семантичне наповнення звукової оболонки слова в сонетах 
Андієвської поряд з його етимологічним, асоціативним змістом 
охарактеризоване М.-Р. Стехом як його "функціонування одночасно на 
різноманітних регістрах, від семантичного та метафоричного до 
музичного, фонетичного <…>, що зумовлює "об’ємність", 
"нелінеарність" тексту, його поліфонічність, багатозначність і 
асоціативний характер" [148, с.78]. 
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За теорією Потебні, наявність смислового зв'язку між об'єктом 
навколишнього світу й відповідним звуковим комплексом характерна 
для періоду зародження слова [125, с.105]. Його зміст, на думку вченого, 
перебуваючи в прадавній мові на рівні суб'єктивного відчуття, набував 
додаткових значень за принципом метафоричності, що сформували його 
сучасне, закріплене в суспільстві значення. "Людина розуміє себе, тільки 
випробувавши на іншому зрозумілість своїх слів", - свідчить О. Потебня 
[125, с.94, 98-99]. "Мовотворення" в поезії Андієвської відбувається 
зворотним шляхом: слово "розпредметчується", втрачає конвенційно 
закріплене за ним об’єктивне значення. Його етимологічне ядро, 
базоване здебільшого на відчуттях від сприйняття довкілля, разом із 
звуковою формою, що віднаходить утрачене семантичне наповнення, 
формує суб’єктивний зміст лексеми, відомий лише автору. Так, у сонеті 
"Плесо" ("Кути опостінь") опосередковано, через асоціативний підтекст 
кожного слова відтворюється образ водної стихії:  

Всі крилозяброві, всі крилоногі, 
Обвуглені дзеркальністю рясних, 
Відкрили двері в водяну різню, 
Й з води, як з пальця, що зірвали ніготь, 
Джерельне м’ясо бризнуло по нюху… 

Значення складних слів "крилозяброві", "крилоногі", що будується на 
поєднанні логічно не сумісних основ (крило, зябра, ноги), зорієнтоване 
на створення образів ірреальних істот, які символізують всю фауну (що 
підкреслено й узагальнюючим займенником). Ці образи асоціативно 
співвідносяться з водою як стихією, що уособлює хаос, джерело життя. 
Значення лексем "різня", "зірвали", як і слів "м'ясо", "обвуглені", у 
сонеті "Плесо" корелює з поняттями "різати", "рвати", асоціюється з 
відчуттям болю. Уявлення про різке, гостре формується й завдяки 
домінуванню звука [р] ("крилозяброві", "крилоногі", "дзеркальністю", 
"рясних", "двері", "джерельне", "бризнуло"). Образ води через 
розгортання лексичного та акустичного значення лексем у тексті постає 
метафорично як "майстерня" ("м'ясобійня"), де створюється життя: "Де 
бог притулку свідків не пуска, / В безбарвне перетворюючи нехіть / 
Стихій, що з лину вирвали почин". Образ води розкривається на 
інтуїтивно-підсвідомому рівні завдяки сугестивній функції поетичної 
мови, що виявляється в активізації семантичних полів лексем, 
асоціативна гама яких виражає суб’єктивний світ творця, моделює 
психічний стан, настрій – "серцевину" поезії. Отже, зауваження Г.-
Г. Гадамера (1900 - 2000) стосовно "чистої поезії" Малларме, форму 
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вірша якого творить "постійне балансування між звуком і змістом" [46, 
с.266], можна віднести і до поетичного доробку української сонетярки.  

Сугестивність поетичного слова Андієвської виражається через 
відчування поезії на рівні звуків, позараціонального смислу за ними, що 
є однією з граней творчого феномену поетеси: "Зі звуком у мене 
особливі зв’язки ще змалечку", - зізнається вона в листі до П. Сороки 
[144, с.117]. На початку творчого шляху (не без впливу 
імпресіоністичних, символістських тенденцій) Андієвська виклала свої 
уявлення про асоціативність фонем у сонеті "Парк з великими 
можливостями, в якому дерева вночі сортують звуки, або Куди 
діваються звуки" ("Народження ідола"): "На "о" – в канал, "твоя на віки" 
– / На вогнище, на "і" – висять"; "З них тільки "а" – пів тонни важить, / А 
"у" – відразу кілька сот". (Аналогічну декларацію голосівок утілив у 
"Кольоровому сонеті" А. Рембо). У перших збірках мисткині 
асоціативне "відчування" звуків реалізувалося в густому звукописі, 
яскравим прикладом застосування якого є сонет "Майже канонічне 
передрання" ("Риба і розмір"). Картина світанку у творі складається з 
візійних епізодів, оформлених, як завершена думка: "Стебло затоку 
ронить"; "Ремез, / як плавальний міхур сома, / Полискує у плавнях"; 
"тьму / З наритників в незриме ринуть / На перший поторк передрання". 
При цьому кожна синтагма звучить у відповідній акустичній 
"тональності", що досягається набором фонем, який на асоціативному 
рівні формує відповідний почуттєво-емоційний фон. "Ключові" фонеми 
у першій фразі [с (з)], [т], [о] викликають враження тиші, ледь чутного 
шелесту очерету; [р], [м], [п], [л] у наступній фразі відтворюють ефект 
руху, сплеску води, асоціюються з мокрим, темним; панівні в наступній 
синтагмі [н], [р], [п], [т] посилюють відчуття темного, різкого, рвучкого, 
гострого. Надаючи кожному епізоду окремого акустичного забарвлення, 
поетеса створює в сонеті не тільки смислову, а й емоційно-почуттєву 
картину. 

З погляду звукописних експериментів вершинною в доробку 
поетеси є збірка "Риба і розмір", яка рясніє рядками типу "Спросоння 
сонник, литий сону"; "Де в північ півні півдня тануть" ("Шматок лісу"); 
"Виводять наводь з водяного пилу"; "І захалявники зливає з-за халяв" 
("Перехід"); "Ворота з просу грому трутень / Відкрив, як відкривають 
лан" ("Інший дощ"). Найбільш яскраво прийом звукопису використаний 
у поезії "Пісня з придихом", у кожному "куплеті" якої домінує певне 
звукосполучення: "дух", "диш" – "Душить задухою за дахами, / Тягне 
туші задихаючись"; "гор", "гир" – "Гори гороху, гороху з гирями / 
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Ходять по горлі, безликі з горя" і подібні. Імітація придиху, схлипу або 
шепоту, що, ідучи від назви твору, є мистецьким завданням сонетярки, 
досягається фонічною грою відповідними приголосними.  

У процесі творчих шукань Андієвської звукопис, трактований як 
акустичний асоціативний підтекст візуальних образів у творі, 
трансформувався у фонічну співвіднесеність слів у синтагмі, що без 
зв’язку зі змістом висловлення творить самостійний символічний смисл. 
Приклад подібного фонічного "ланцюга" наявний у сонеті "Свічка" 
названої вище збірки: "…увібрати / З порічок рибу, вириту з корита / 
Каратами й притихану до стель". Слова в наведеному уривку мають 
подібні кореневі морфеми, спільним інваріантом яких є склад з опорним 
[р] – (бра), (орі), (ри), (ири), (ори), (ара). Сумнівно, що обігрування 
фонеми [р] поглиблює розкриття змісту цієї синтагми або формує 
емоційне тло. Звучання сполучених у ній слів є основним чинником 
їхньої кореляції, адже воно виразно домінує над їхньою семантикою, що 
усувається при цьому на другий план і не бере участі у формуванні 
асоціативного ланцюга. Тобто, лексеми в наведеному уривку 
поєднуються за принципом акустичної співзвучності, що виступає 
альтернативою семантико-логічній співвіднесеності, зумовлюючи 
символічно-сугестивний характер поетичної мови сонетів Андієвської.  

Принцип "іншої логіки" виразу інформації поширений у сонетах 
збірок "Народження ідола", "Риба і розмір", "Кути опостінь", "Пісні без 
тексту" Андієвської: "Вони женуть, коли женці сторіч / Жаровнями 
внизу гудуть і гуснуть" ("Вершники" - "Народження ідола"); "Суцільний 
відголос, що по даху сирену / На іскри вістрям з воску присоромив" 
("Пов’язане з додатковими звуками" - "Пісні без тексту"); "Шпаківні з 
тіста, із зітхань і зору, / І на лету урозпаш, слух розірве" ("Місцевий 
краєвид" - "Пісні без тексту"). Зрідка акустичний принцип поєднання 
слів у синтагмі використовується поетесою і в більш пізніх збірках: "І 
застогнало: яндола / Здолала янгола долин" ("Гроза на малому відтинку" 
- "Каварня"); "Біль. – Оболоки, що з боліт, гладун" ("Народження" - 
"Межиріччя"); "Що – відсвіти, - світ видовжень, - азалій" ("Намір" - 
"Шумини").  

Кореляція слів у синтагмі за принципом акустичної співзвучності 
перетворює її на своєрідний музичний мотив, засвідчуючи органічний 
синтез музики і слова в поезіях Андієвської. Віртуозно володіючи 
звуком, поетеса часом застосовує ефект фонічного двоголосся, що 
забезпечується чергуванням двох звукових пар протягом певного 
фрагмента поетичного тексту, як у сонеті "Зміна" ("Шумини"): "Із 
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видовженням в центрі на півтони. / Замість голів – дві-три (пісок) 
антени". Фонічні ланцюги [в] [и] - [і] [в'] та [е] [н] - [н'] [а] - [о] [н] -[н] 
[и] розгортаються паралельно, створюючи ефект акустичної поліфонії. 
За музичністю, повнозвучністю мелодики вірша рання творчість 
Андієвської типологічно близька до творчості П. Тичини, на що звернув 
увагу Е. Райс [127, с.45]. Оновлюючи фонічну організацію віршованого 
твору, Емма Андієвська переосмислила традиційні прийоми - евфонію, 
какофонію, звуконаслідування, алітерацію, розглядаючи їх не як 
"прикрасу", емоційне поглиблення змісту поезії, а як спосіб творення 
альтернативного змісту. Розкріпачення стихії звука в сонетах поетеси 
вивільняє його первісну енергію, відновлює забутий смисл, що, подібно 
до звуків музики, впливає на емоційно-почуттєву сферу реципієнта.  

Побудова поетичного тексту за принципом акустичної співзвучності 
в сонетах Андієвської, по-перше, відкриває в слові позараціональний 
смисл, підпорядкований відтворенню світу потойбіччя (чи 
підсвідомого), по-друге, повертає мову до її першоджерел, коли 
потенція слова не обмежувалася поняттями й категоріями людського 
мислення, а існувала на рівні інтуїтивного відчуття, здатного охопити 
трансцендентну істину, по-третє, надає віршу музичності, уводить його 
в почуттєву площину. Абсолютизація звукової стихії в низці творів 
сонетярки, подібно до прадавніх примовок, замовлянь, свідчить про 
звернення автора до передусвідомленого способу осягнення дійсності. 
При цьому принцип акустичної співзвучності слів у фразі як один із 
поетичних прийомів поетеси співіснує з традиційним семантико-
логічним способом викладу думки.  

Символічно-сугестивний характер мовних одиниць у сонетах 
поетеси підкреслюється відсутністю граматичних зв'язків між словами в 
синтагмі. Факультативність граматичного значення, за свідченням 
авторки, змінює "фактуру слова", активізуючи в мовній одиниці весь її 
семантичний потенціал. Слово виступає як інваріант, "матриця", 
"зародок", "потенційна можливість", що акумулює різноманітні 
інтерпретації його під час прочитання. Узагальнюючи всі закріплені за 
ним смислові аспекти, слово в поезіях Андієвської являє собою "чистий" 
знак або, користуючись термінологією Р. Барта, виступає в "родовій 
категоріальній формі (нульовому ступені)", є "енциклопедичним" [29, 
с.331].  

Примат слова як самостійного семантичного комплексу над його 
синтаксичними функціями в сонетах Андієвської додає йому смислового 
навантаження. Слово не тільки називає певне явище, поняття, а й 
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викликає уявлення про відсутні в тексті, але потенційно наявні об'єкти. 
У рядках сонета "Шахівниця з плинними фігурами" ("Хід конем") - "Ще 
ранок – карасів – у череску, / Заки довкілля – просвітки губні" - лексеми 
"ранок", "карасі", "у череску" для логічного зв'язку потребують слів 
"несе", "ловить", "складає" або "має", що, не будучи наділені суттєвою 
для розкриття змісту семантикою, "пропущені" автором. Образ "карасів 
– у череску" є метафорою, у кореляції з образом "ранку" - 
персоніфікацією, де вжиті в переносному значенні лексеми, називають 
процес рибальства, що відбувається зазвичай досвітком. Лексема "губні" 
в образі "просвітки губні" провокує асоціації з поцілунком, торканням 
губами, шепотінням, опосередковано вказуючи на пропущене слово на 
позначення дії, що відбувається між образами "довкілля" і "просвітки". 

Символічно-сугестивна специфіка властива не всім лексемам 
поетичного тексту Андієвської. У ньому наявні слова, що мають 
конкретний зміст, означають, як правило, метафізичні, онтологічні 
поняття, які виражаються через образи-константи художнього простору 
сонетів поетеси: "буття", "небуття", "існування", "неіснування", 
"потойбіччя", "Всесвіт", "вічність", "мить", "смерть", "життя", 
"довкілля", "світ", "поверхня", "площини", "тлін", "видовження", "плин", 
"дух", "матерія", "звук", "тиша", "душа", "серце", "мозок", "нутро", 
"пам’ять", "свідомість". За семантикою такі лексеми однозначні, вони 
виступають логіко-раціональними центрами, або, за висловом 
П. Сороки, "опорними пунктами" [144, с.84], що формують змістовий 
каркас поезії, забезпечуючи її комунікативну спроможність. (Доречно 
при цьому згадати відомі слова О. Блока, що вірш – це "ковдра, 
розтягнута на вістрях кількох слів"). Цю категорію лексем можна 
умовно визначити як "знакову" через їхній об’єктивний зв’язок з 
поняттями чи процесами на противагу всім іншим лексичним одиницям 
– "символічним", або "фоновим", значення яких є суб’єктивним, 
залежним від контексту або від інтелектуальної спроможності 
реципієнта. Якщо "знакові" слова формують змістове ядро поезії, то 
"символічні" ("фонові") утворюють багаторівневий підтекст, 
зорієнтований на позараціональне сприйняття, навіюють настрій, 
створюють емоційну тональність вірша, акумулюють його внутрішню 
енергію. Під час застосування в дослідженні функціонально-
семантичної диференціації слів у поетичному тексті Емми Андієвської 
методології структурального наративного аналізу Р. Барта очевидно 
простежується, що "знакові" лексеми (подібно до "функцій" – оповідних 
елементів) утворюють синтагматичний (лінійний) рівень тексту, а 
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"символічні", або "фонові" слова (що відповідають "індексам" – 
додатковим елементам, які поглиблюють зміст, а не продовжують його 
розгортання) складають парадигматичний (вертикальний) рівень. 

Відповідно до теорії О. Потебні, за якою слова поділяються на ті, у 
яких домінує думка, раціональний зміст, та на вигуки, що є первинною 
формою існування мови, у яких провідною є емоція [125, с.89], у поезіях 
Андієвської категоріальна диференціація поетичної мови пов'язана 
насамперед з перевагою тієї чи тієї функції слова – смислотвірної або 
сугестивної. Функціонування "знакової" і "символічної" лексики як 
смислотвірного й сугестивного струменів виразно виявляється, 
наприклад, у сонеті "Вічні повіви" ("Вілли над морем"): 

Як рештки викопні — за муром сміх, 
Який видовжується у півоній клюмбу. 
Світ, оприсутнений промінням лямпи, — 
На коло, яке — крильцями комах. 
 
Свідомість — кілька фіялкових смуг 
З нашарувань — одноклітинні лімби. 
Із хвиль нутра — давно з ужитку — лембик — 
На вітрі, що дедалі дужче дме. 
 
Душа — ледь-ледь, — та воротарський вигук 
Тримає існування рівновагу, 
Хоч — точить ніж — нове й непосидюще. 
 
Усе буття ще сіється, як дощик, 
Який — на зливу там, де щойно стих. — 
Як ближча дзьоб, що — на все небо — птах [185]. 

"Знакові" слова – "світ", "свідомість", "нутро", "душа", "існування", 
"рівновага" "буття" окреслюють ідейно-тематичне поле твору, 
центральним мотивом якого є трансформація світу, що відбувається у 
свідомості суб’єкта. "Символічна" ("фонова") лексика зорієнтована на 
реалізацію головного завдання поезії – відтворення психічного стану в 
момент переходу в інобуття. Так, слово "мур" асоціюється з самотністю 
суб’єкта, його відчуженням від світу, тому "сміх" - атрибут життя, 
молодості, щастя - для нього, як "рештки викопні", тобто, щось забуте, 
незвичне, дивне, але прекрасне ("клюмба півоній"). Світ для суб’єкта – 
чітко окреслений його свідомістю простір – коло, світла пляма, а все 
поза нею – небуття. Усвідомлюючи цей факт, суб'єкт поринає в 
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саморефлексію, заглиблюючись у підсвідоме (що виражено в образі 
"фіялкових смуг": їхня безформність, фіялковий колір символізують 
названу сферу) аж до первинних рівнів - на таке розуміння тексту 
орієнтують слова "одноклітинні" (асоціюються із зародженням життя), 
"лімби" (співвідносні з диском, колом, клітиною). Слова "хвилі" і "вітер" 
асоціюються із змінами, які передчуває "нутро". Концептуальний пуант 
сонета: "Душа — ледь-ледь, — та воротарський вигук / Тримає 
існування рівновагу" - виражає момент паузи ("рівноваги") між цим 
світом і потойбіччям. Образ буття, що "сіється, як дощик", у сонетному 
замку орієнтує на відчуття спокою та умиротворення суб’єкта в момент 
переходу в інобуття (чи смерть), про що свідчать зміна його бачення 
довкілля, рефлексія стрімкого руху вгору, опосередковано виражені в 
образі "Як ближча дзьоб, що — на все небо — птах".  

"Символічна" лексика як в сонеті "Вічні повіви", так і в інших 
творах Андієвської, відіграє важливу роль у вираженні внутрішнього 
стану суб’єкта, бо містить в собі глибинний підтекст, зрозумілий на 
інтуїтивному рівні. Не менш важлива в тексті сонетів поетеси функція 
"знакових" лексем, що служать "фундаментом" для розгортання 
асоціативних рядів і осягнення символічного смислу образів. Так, у 
сонеті "Спіральні відсвіти" ("Хвилі") образ "нове навкілля" можна 
віднести до "знакових", адже він орієнтує на мотив зникнення старого 
світу і появи нового, що дозволяє трактувати дотичні до нього образи в 
символічному ключі як рефлексію перехідного моменту:  

Цвіркун у оці – залишки чечітки 
Погнали грати крізь нове навкілля. 
Не видно кілю, що – проколи – в колі, 
Єдиний живчик, який - всі ніщоти… [8, с.89]. 

Образ "цвіркун у оці" (слово "цвіркун" асоціюється з рухом, метушнею, 
стрибками, тим самим умотивовуючи кореляцію з образом "чечітки", що 
має подібну семантику) символічно означує зміну бачення світу. У 
синтагмі "Не видно кілю, що – проколи – в колі" слова співвідносяться 
за акустичним принципом, варіюючи кореневу морфему (кол)/(кіл). В 
абсурдності та ірраціональності змісту синтагми розгорнуто ідею 
небуття. У другому катрені "знаковий" елемент "Лиш згустки сили від 
першопочатку – / На втілення – у всесвіту чекальні" спрямовує розвиток 
поетичної думки в онтологічний вимір. Її асоціативний розвиток 
забезпечують образи, семантика яких пов’язана з ідеєю "круглого" часу: 
"Де плавають ще людожерні скелі, / Що – мореплавцям – додаткову 
чутність"; "собача, що – крізь століття – дзявка, /  Виборсуючися з-під 
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клітковини". У сонетному замку сонета "Спіральні відсвіти" поетеса 
прагне метафорично висловити закон життя і смерті: 

                                   …клітковини 
Площин, які – в процесі лакування –   
На клею грудку, - нею що худяк 
Світ допасовує до власної ходи. 

"Площини", які породжують життя й символізують матерію, 
перетворюються "в процесі лакування", тобто творення форм, на "клею 
грудку" – тверде, закам'яніле, підвладне тліну, або смерті (метафора 
"худяк" може бути прочитана як "кістяк" – символ смерті), що панує в 
матеріальному світі. 

Функціональна диференціація лексики в сонетах Андієвської прямо 
пов'язана з наявністю в тексті образів з високим ступенем закодованості 
змісту (символізації) та образів, що безпосередньо співвідносяться з 
явищами й поняттями дійсності. Глибина символічного значення образу, 
отже, зумовлена часто семантичним та сугестивним потенціалами, 
функціональним призначенням лексеми (або лексем), через яку він 
виражений. Співвіднесення "знакової" та "фонової" лексики в сонетній 
творчості Андієвської можна порівняти з кореляцією фігури та фону в її 
живописі. За твердженням О. Астаф'єва, межа між фігурою та фоном у 
картинах мисткині стерта – фігура виступає фоном, а фон – фігурою 
(ефект "ковзаючого ока") [123, с.11-12].  

За неграматичним способом поєднання мовних одиниць у тексті, 
відсутністю семантично несуттєвих слів, домінуванням лексичного 
значення слова над його синтаксичною роллю поетика сонетів 
Андієвської типологічно подібна до далекосхідної поезії. Так, мовні 
одиниці у вірші китайського поета Ду Му (830 р.) "Роздумуючи над 
колишніми мандрівками" функціонують як комплекси конотацій, що 
продукують різноманітні прочитання тексту: "Лі Бо писати вірші вода 
захід храм / давні дерева оточувати гірські вершини високі будівлі криті 
галереї вітер…" (переклад з кит. А. Геніс) [122, с.87]. Поезія його 
попередника Ван Вея (699-759), організована за аналогічним 
принципом, ґрунтується на символічному та психологічному підтексті 
лексем, що також зумовлює інваріантне трактування вірша: "Прощальне 
вогнище заходу озаряє простір. / Летять журавлі над лісом - перший 
квапить зграю. / Туману вечірній серпанок ще не закрив гори: / Всі 
кольори ягід і листя виразно я бачу…" [156, с.181]. Такий спосіб 
поєднання мовних одиниць надає творам далекосхідної поезії, за 
справедливим твердженням М.-Р. Стеха, полісемантичності, 
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"багатогранності значень і асоціацій" [149, с.145]. Завдяки специфіці 
китайської та японської мов, де значення слова конкретизується 
тонально-інтонаційним шляхом або розташуванням у синтаксичній 
структурі [89], названі прийоми в поезії є органічними. Амбівалентна, 
багатозначна, відкрита для інтерпретацій далекосхідна поезія утверджує 
близькість "невимовного" позареального світу до людської душі. Так 
само й у далекосхідному живописі: на картині залишаються "порожні" 
місця, що символізують перебування дао – космічної животворної 
енергії [134, с.16]. Світоглядні орієнтири далекосхідної цивілізації з її 
тонким чуттєво-інтуїтивним пошуком Краси та Істини, потягом до 
непізнаванного аспекту буття в цілісності його проявів – світу та 
людської душі органічно близькі й Еммі Андієвській, на що вказував М.-
Р. Стех [149] і неодноразово сама поетеса [188, с.169]. 

Стилістичні прийоми, зорієнтовані на граничну конденсацію змісту 
шляхом виключення з вірша "зайвих", тобто семантично несуттєвих 
слів, що служать для граматичного поєднання мовних одиниць, активно 
культивувалися й творчості модерністів на початку ХХ ст. – у "Cantos" 
Езри Паунда, поезії імажистів (Англія). Сугестивний, символічний 
підтекст поетичного слова властивий і поезії представників Нью-
Йоркської групи. За твердженням Н. Зборовської, естетика нью-йоркців 
ґрунтується на переосмисленні функції слова, переорієнтації його від 
репродукції зовнішньої реальності на опосередковане фрагментарне 
полівалентне окреслення суб’єктивного світу [72, с.239]. 
Багатозначність, асоціативність образів у творах нью-йоркців, передусім 
Ю. Тарнавського, досягається посиленням ролі метафори як 
універсального засобу символізації. Мовні одиниці при цьому, на 
відміну від полівалентних лексем Андієвської, функціонують у прямому 
значенні, лише поєднуючись в образ, створюють сюрреалістичне тло, як 
наприклад, у вірші Тарнавського "Старий король" ("Пісні Є-Є"): "На 
троні / зі своїх костей, / що скриплять, / і з власної / розхитаної / тіні / він 
сидить / у короні з мух…" [152, с.126]. Метафоричні образи "на троні зі 
своїх костей", "корона з мух" та інші надають тексту вірша символічного 
навантаження, корелюючи з мотивами старості, самотності, хвороби, 
смерті.  

В іншій поезії Тарнавського "Зів'яла троянда" ("Без нічого") 
сугестивно-символічний характер тексту реалізується також на 
образному рівні: "Починається / зів'яла троянда / біля руки, / повної 
шовку і листів…" [152, с.113]. Ужиті в прямому значенні образи "зів'ялої 
троянди" і "руки", зближені в поетичній рефлексії автора, символізують 
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кохання, жінку, розлуку, смерть, провокують асоціації з хворобою 
(лексема "біля" акустично подібна до "біла", "бліда"), а також з 
проминальністю прекрасного. Часом у творах Тарнавського 
асоціативний, емоційно-почуттєвий зміст зосереджений, як і в 
Андієвської, в окремих словах, а не в образних сполуках. У наступних 
рядках поезії "Зів'яла троянда": "…біля черевиків, / повних дзеркал, / що 
роблять чіткими / попіл / і колоколи з піску / для пустинь / у м'ясі", - 
лексеми "попіл", "пісок", "колоколи", "пустині", "м'ясо" не стільки 
співвідносяться з відповідними поняттями, скільки передають враження, 
відчуття (тобто виконують сугестивну функцію) пустки, самотності, 
утрати, що характеризують художнє мислення поета. 

Компресія змісту в поезіях Тарнавського, як і в сонетах Андієвської, 
досягається поєднанням в одному образі несумісних за змістом слів 
(наприклад, "сіль гавкала" у вірші Тарнавського "Песик і хвилі"), 
результатом якого є сюрреалістичні метафори, типові для поетики обох 
митців. Іншим джерелом компресії в їхніх текстах є абсолютний 
пріоритет іменників, прикметників порівняно з дієсловами, що мають 
істотно менший семантично-символічний потенціал. Але якщо 
Андієвська "пропускає" дієслова, збільшуючи тим самим змістове 
навантаження іменних частин мови, то Тарнавський "нанизує" образи, 
виражені іменниками, за рахунок їхньої кількості поглиблюючи 
символічність поетичного тексту своїх творів: "…із шкірою / без кінця, / 
як небо, / з очима, / які океан / шукав / у своїй найхолоднішій / воді, з 
устами, / яких колір / сягав / горизонтів…" ("Якою ти була" - "Без 
нічого") [152, с.122]. 

Суттєва відмінність художньо-естетичної концепції Тарнавського та 
Андієвської, зумовлена різним світовідчуттям і ставленням до дійсності, 
виявляється у створенні ними художніх моделей світу (Б. Бойчук 
характеризує їхні творчі особистості в цьому аспекті як полярно 
протилежні [38, с.23]). У поезії Тарнавського ворожа, загрозлива для 
людини дійсність уявляється як порожнеча, хаос, що провокує 
замкненість героя у власному психічному бутті [101, с.6]. У сонетах 
Андієвської деструкція світу є закономірним світотвірним процесом, 
спроектованим на внутрішній світ суб'єкта. Герой Тарнавського 
страждає від руйнівного впливу цивілізації, захищаючись від нього у 
фантасмагоричному абсурдному вигаданому світі. Суб'єкт Андієвської 
прагне осягнути буття, відчути цілісність з ним. Поетиці обох митців 
властиві екзистенційні мотиви, сюрреалістичний принцип їхньої 
реалізації, проте песимістичний пафос суттєво відрізняє творчість 
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Тарнавського від філософсько-оптимістичної за звучанням поезії 
Андієвської. 

Відмінність світовідчуття обох поетів відбивається на мові їхніх 
творів: "спрощене", "нейтралізоване", "опрозорене" слово в 
Тарнавського (за Б. Рубчаком – [135, с.45]) підкреслює відмежованість 
героя від світу, його відчуженість. У творах Андієвської слово, навпаки, 
багатозначне, "згущене", спрямоване на якомога повніше відтворення 
дійсності, адже воно виступає посередником між суб'єктом і світом. 
Вищесказане можна підтвердити, зіставляючи характер художньої 
реалізації, наприклад, образу ока у віршах обох митців. У вірші 
Тарнавського "Камінь не зникає в просторі" ("Поезії про ніщо") [152, 
с.176]: "око дивиться на / нього, око / закривається і віддаляється / від 
нього, око / уявляє собі його / відсутність, у формі / рожевої плями…" - 
око зображене автором як відмежоване від навколишнього світу, 
чужорідне явище, що спостерігає його. Образ ока у вірші 
конкретизований: він означає лише процес сприйняття дійсності, а не 
осмислення її, де мала б бути залучена свідомість героя. Образ ока в 
згаданому вище сонеті Андієвської "Вечір", репрезентуючи свідомість 
суб'єкта, його внутрішній світ, вбирає в себе довкілля, поєднує психічне 
і навколишнє буття в суб'єктивний метафізичний космос. Тарнавський і 
Андієвська, попри полярну відмінність їхніх світоглядно-естетичних 
позицій, за допомогою метафори прагнуть створити модель "власного" 
суб'єктивного буття / інобуття, що має символічне відношення до 
реальності. Андієвська реалізує це прагнення переважно через 
символічно-сугестивну функцію слова, а Тарнавський – через 
сюрреалістичну метафору, абсурд (хоча ці поетичні прийомі властиві і 
творчості Андієвської). 

Як і в поезії Ю. Тарнавського, у віршах поетеси Нью-Йоркської 
групи Патриції Килини символічний зміст реалізується через 
метафоричні сполуки лексем, а не їхню семантичну полівалентність. В 
образі "впали будинки у захід сонця" ("Впали будинки"; "Легенди і сни" 
(1964)) кожне слово використано в його номінативному значенні, проте 
їхнє поєднання створює символічно навантажений метафоричний образ. 
Поетика Килини близька до поезії Андієвської за символістсько-
імпресіоністичним баченням світу, що зумовлено домінуванням у 
творах обох поетес зорових кольорових образів, що зближують їх із 
художнім полотном: "Біліли очі, чорніли ніздрі, / як коні пили воду", - 
так змальована картина ночі в поезії П. Килини "Коні прийшли до 
водопою" ("Легенди і сни"). 
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Символічно-сугестивна функція слова, що, як і в поетиці 
Андієвської, визначена відсутністю логіко-граматичних зв'язків у 
синтагмах, яскраво простежується в деяких творах поетеси Нью-
Йоркської групи Марії Ревакович. Наприклад, у поезії "Дім" [129, с.4]: 
"руки / старечими зморшками / святе прибіжище / спогади шарих 
стежечок / кольору м'якої повсякденності / віддзеркалення задуманого 
материнства…" - слова "руки", "старечі", "святе", "прибіжище" 
символічно спрямовані на реалізацію домінантного образу материнства. 
Їхня сугестивність виявляється в навіюванні відчуття затишку, спокою, 
тепла, материнської любові. Типологічно зближує поетику Ревакович і 
Андієвської асоціативний спосіб розгортання поетичної рефлексії: 
образи в силу їхньої символічно-сугестивної властивості викликають 
пов'язані з ними на основі відчуття інші образи ("святе прибіжище" 
провокує "спогади шарих стежечок", а також "повсякденності" 
знайомого з дитинства помешкання). Спільним для поетес є залюблення 
в далекосхідну поезію, що виявляє схожість їхніх естетично-
світоглядних орієнтирів. "Сорок стилізованих гайку" М. Ревакович [130, 
с.5-7], що наслідують жанр хоку, є зразками символічної, глибоко 
психологічної інтимної лірики: "твоє обличчя / розщепилось на кінчиках 
/ моїх нервів". 

Подібність естетичних засад творчості Емми Андієвської і поетів 
Нью-Йоркської групи, зокрема відхід від традиційної поетики, посилена 
увага до психічного буття ліричного героя, метафоризація, символізація 
дійсності в їхній поезії, незважаючи на яскраво виражену творчу 
індивідуальність, говорячи словами Бойчука, "відцентрованість" митців, 
є підґрунтям для типологічного зіставлення їхньої творчості. Реалізація 
спільних естетичних принципів здійснюється поетами по-різному. 
Культивування символічно-сугестивної функції слова в поетиці 
Андієвської як універсального засобу нової поетичної мови лише 
частково наявне у творчості інших поетів групи. Відмінність творчої 
манери поетеси насамперед у тому, що в її віршах символічною є сама 
лексична одиниця, що зумовлено її багаторівневим (етимологічним, 
асоціативно акустичним) змістом, виявленим завдяки її обмеженій 
граматичній ролі. У творах поетів Нью-Йоркської групи символічність 
виражена переважно на рівні тексту. 

Аналіз функціонування мовних одиниць у сонетах Емми 
Андієвської засвідчує типологічну близькість її поетичної мови 
(символічність, сугестивність) з далекосхідною поезією, творчістю 
французьких символістів та сучасних поетів-модерністів. Відмінність 
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модерної поезії, створеної за такими принципами, полягає, за Р. Бартом, 
у пріоритеті слова над його реляційними відношеннями з іншими 
лексичними одиницями, у закріпленні за ним ролі "знаку", що зберігає 
всі "коріння, що його породили…все багатство його Імені" [29, с.330]. 
Андієвська, орієнтуючись на сугестивно-символічний спосіб поетичного 
письма, застосовує у своїй сонетній творчості різноманітні 
експерименти зі словом, серед яких: активізація етимологічного коріння 
лексеми, асоціативного змісту її звукового оформлення, кореляція слів у 
синтагму за принципом акустичної співзвучності, функціонально-
семантична диференціація слів. Поєднання цих поетичних прийомів 
спрямовано на реалізацію символічного змісту в її сонетах, художнє 
вираження авторського світовідчуття.  

Абсолютизуючи у своїй творчості такий підхід до поетичної мови, 
Емма Андієвська творить власне експериментальне письмо – "нову 
онтологію слова" (термін Т. Гундорової, ужитий стосовно 
новоромантичної концепції Лесі Українки), наукове визначення 
феномену якого важливе як для окреслення індивідуального стилю 
мисткині, так і для розуміння еволюційних процесів в українській 
літературі. На думку М. Наєнка, знаходження нової поетичної мови 
свідчить про зміну мистецького напрямку (як у випадку оновлення 
художнього слова в "Зів'ялому листі" І. Франка, що започатковує 
модернізм в українській літературі) [110, с.151].  

 
Творче переосмислення Еммою Андієвською в сонетному доробку 

функціональних потенцій поетичного слова, способів образотворення, 
що базовані на символічному уподібненні об'єктів поетичної рефлексії 
авторки, зумовило унікальність її стилістичної манери. Специфіка 
індивідуального стилю поетеси витікає насамперед з особливостей її 
креативного акту, що ґрунтується на свідомо стимульованій реалізації в 
художній творчості інформації підсвідомої сфери. З цієї позиції 
органічним є базування індивідуального стилю мисткині на принципі 
символізації як втіленні неусвідомленого психічного матеріалу в образах 
зовнішнього світу. Цей принцип лежить і в основі образотворення в 
сонетах поетеси. Більшість образів у її текстах є символічними. Ті з них, 
що виявляють стабільну семантичну валентність, мають архетипний, 
екзистенційно-онтологічний зміст, можна визначити як образи-символи. 
Вони складають систему, що містить три семантичні групи – символи 
існування (буття), неіснування (інобуття), трансформації. Їхнє 
функціонування в тексті дозволяє простежити еволюцію фокуса 
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авторської уваги: у творах поетеси 50-70-х років ХХ ст. домінує 
символіка життя, у її подальшій творчості актуалізується символіка 
смерті, що в контексті її філософських переконань орієнтована на 
відтворення руйнації матеріального буття. Центральним об'єктом 
художніх зацікавлень упродовж творчого шляху мисткині є процес 
трансформації, який охоплює, за її переконаннями, явища народження, 
умирання, руху, "інакобачення", сну, фантазії і зумовлює звернення до 
системи відповідних символів. Основний лейтмотив її творчості – 
знищення світу та його відродження – є архетипним, провідним у 
міфічних віруваннях багатьох народів. Проте чимало образів у її творах 
отримують символічне навантаження, яке продиктоване виключно 
індивідуальним підсвідомим автора. "Міф я створюю сама", - зауважує 
вона в одному з інтерв'ю [102, с.129]. Специфікою образів-символів у 
сонетах поетеси є їхня багатозначність (наприклад, символічна 
реалізація в одному образі як ідеї існування, так і трансформації), 
уніфікація їхнього змісту в межах одного семантичного поля. Образи-
символи в поетичному тексті сонетярки відповідають сталим 
інтелектуально-почуттєвим структурам її світовідчуття, аналіз яких 
дозволяє осягнути особливості її творчого феномену.  

Інші тропи у віршах поетеси також ґрунтуються на актах 
символізації. Їхні компаративні елементи "означуються" один через 
одного як символічні еквіваленти, що подібно до трансформації в 
сновидній діяльності продуктів підсвідомого в зорові образи. Градація 
семантичного зв'язку між компаративними елементами в метафорах, 
порівняннях у віршах поетеси виявляє ступінь "закодованості" 
інформації, утіленої в художньому творі. За високого ступеня 
"закодування" образи в поезіях Андієвської не мають очевидної 
співвіднесеності з реаліями дійсності, що відповідає засадам 
сюрреалістичної поетики. За незначного ступеня "закодування" образи в 
її сонетах відображають навколишню реальність, але переломлену в 
суб'єктивному світосприйнятті її креативного "Я". Отже, прагнення 
розкрити істинну суть світу, що є основним завданням поетичної 
творчості Андієвської, реалізується в полюсах максимально точного, 
хоча й суб'єктивованого, та наскрізно ірраціонального моделювання 
поетичного простору. Підкреслює символічність тропіки в сонетах 
Андієвської і смислова самостійність компаративних елементів. 
Особливістю її поетики є компресія змісту, що досягається відсутністю 
"другорядних" за семантикою образів, кожний з яких виражає ідейний 
або емоційно-почуттєвий смисл. 
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Під час консолідації образів у тексті сонетів Андієвської зміст 
висловлювання, що складається з асоціативної комбінації їхнього 
смислового контексту, розгортається "вертикально". "Коди", або 
мікродискурси, розкриваючи парадигмальне значення образних 
одиниць, оприявнюють фактичний і потенційний (розрахований на 
позараціональне сприйняття) зміст творів поетеси, формують його 
смислову багатовимірність і герметичність. Парадигматичний 
("вертикальний") спосіб викладу змісту в поезіях Андієвської базується 
на символічності не лише образів, а й поетичної мови. На лексичному 
рівні символічність виявляється в активізації етимологічного значення 
слів, комплексу їхніх можливих конотацій завдяки другорядності 
граматичних значень під час кореляції в синтагму. 

Символічність образної та мовної систем сонетів поетеси зумовлює 
їхню синтагматично-парадигматичну структуру. Образна система в них 
побудована за принципом ієрархії: від архетипних образів-концептів – 
буття, інобуття, трансформації - через рівень образів-констант, що, 
будучи самостійною цілісною системою, виявляє рівні авторського 
світобачення та їхню взаємодію, до розгалуженої системи символів і 
контекстуальних метафоричних, метонімічних образів. Останній 
поверховий (синтагматичний) рівень образної системи одночасно на 
рівні функціонування слова членується на знакові і символічні 
("фонові") лексичні одиниці, що у свою чергу співвідносяться як 
парадигматичний і синтагматичний рівні. Під час поєднання слів у 
фразу логіко-раціональний зміст висловлювання є синтагматичним 
шаром, а асоціативно-акустичне значення скорельованих лексем - 
парадигматичним. Дворівнева синтагматично-парадигматична 
організація тексту сонетарію Андієвської зумовлює його 
багатозначність, багатовимірність, символічність, що складає специфіку 
індивідуального стилю поетеси. Домінування символу на ідейно-
тематичному, стилістичному рівнях зближує письмо української 
сонетярки з теоретичними, естетичними досягненнями світової 
літературно-критичної думки, водночас стиль її творів є абсолютно 
унікальним психіко-естетичним продуктом, що не має аналогів у 
світовому мистецтві. 
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ВИСНОВКИ 
 

Сонетарій Емми Андієвської в художньо-естетичному, жанрово-
стилістичному аспектах є епохальним явищем в історії української та 
західноєвропейської літератури. Завдяки непересічному творчому 
обдаруванню, що зумовлене звільненим від раціональних штампів 
мисленням та світобаченням, надзвичайно потужною креативною 
енергією, тонким відчуттям художнього слова, письменниця створила 
новий тип поезії, що важко вкладається у відомі літературознавчій науці 
творчі типи. Поезія мисткині оригінальна не лише за змістом, орієнтація 
якого на осягнення метафізичних, езотеричних істин не властива 
традиційній ліриці, а й за формою його вираження. Унікальність її 
поетичного письма визначається комплексним поєднанням таких 
поетикальних факторів, як трансформація категорії ліричного героя, 
асоціативний спосіб розгортання думки, побудова образної системи за 
принципом символізації, активізація символічно-сугестивного 
потенціалу поетичної мови, компресія тексту за рахунок широкого 
використання тропіки.  

Новаторською є реалізація Андієвською такого інтелектуально-
експериментального письма в канонізованому жанрі сонета, який 
привернув її увагу саме чіткою регламентацією формальної та змістової 
організації, що відкриває простір для його модернізації. У сонетах 
поетеси гармонійно поєднані традиції і новаторство. Її твори являють 
собою зразки найсучаснішої модерної лірики, зберігаючи про цьому 
жанрові ознаки класичної сонетної форми: чотиричленну структуру 
строфи (два катрени та два терцети), п'ятистопний ямб, кільцеве 
римування, базоване на п'яти римованих співзвуччях. Для формальної 
побудови сонета Емми Андієвської властиві й новаторські елементи, 
такі як дисонансне римування, ритмічні варіації, що наближають її вірш 
до тонічної системи версифікації, еклектичність поетичного словника, 
який включає нерегламентовану для творів цього жанру лексику 
(професіоналізми, терміни, розмовно-просторічні слова). Ці 
експериментальні для жанрової організації сонета прийоми, не 
порушуючи загалом її принципи, надають поезіям сонетярки 
стилістичної неповторності, будучи зорієнтованими на художнє 
втілення інтенцій її світовідчуття. 

Сміливим новаторством позначений зміст сонетних творів Емми 
Андієвської, що передбачає відмінне від традиційного канону 
співвіднесення опозиційних смислових елементів - протиріччя між 
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тезою й антитезою не розв'язується в синтезі, а реалізується як пошук 
їхньої взаємозумовленості з метою утвердження гармонійної цілісності 
буття в полярності його проявів. Такий спосіб розгортання 
протиставлення залучає сонетну творчість Андієвської до 
модерністичного напрямку сонетописання, що виокремлюється з 
сучасного сонетного дискурсу саме за принципом кореляції тези й 
антитези. Таким чином, мисткиня свідомо культивує класичну форму 
сонетів (з окремими модифікаціями, зумовленими особливостями її 
індивідуального письма), модернізуючи водночас їхній зміст не лише в 
способах його організації, а й у фокусуванні поетичної рефлексії 
навколо новаторських для творів цього жанру тем метафізичного 
порядку. 

Сонетам Андієвської (у відповідності до законів жанру) властива 
діалектичність змісту, що досягається членуванням поетичного тексту 
на низку антитез. Їхня система визначає ідейно-тематичні орієнтири 
творчості поетеси, моделює поетичну картину світу, що ґрунтується на 
опозиції реальності та ірреальності, минулого недосконалого буття та 
нового існування. Ці глобальні у творчості поетеси антиномії 
розгортаються через антитези, що віддзеркалюють окремі аспекти 
взаємодії цього світу та потойбіччя, мікро- і макровимірів буття, його 
буденних реалій та абстрактних понять і категорій, взаємозумовленість 
існування та неіснування, життя та смерті. Пріоритетність антиномій 
виявляє напрямок поетичних шукань мисткині, динаміку її творчої 
еволюції: від осягнення метафізичної суті буденних явищ, природних 
одиничних об'єктів до осмислення глобальних онтологічних процесів, 
закономірностей всесвітніх перетворень, ареною яких виступає 
суб'єктивна свідомість. 

У процесі творчої еволюції сонетярки посилюється тенденція до 
смислового "злиття" опозиційних елементів у нерозривну цілісність, у 
результаті чого діалектичність змісту концентрується не на 
композиційному, а на образному рівні поетичного тексту, посилюючи 
його внутрішню емоційно-почуттєву напругу. Художнє призначення 
антитези в сонетах мисткині підноситься, отже, від структуротвірного 
елемента до концептуального принципу.  

Базована на системі бінарних опозицій часово-просторова модель 
світу в сонетах Андієвської дозволяє виділити художньо-естетичні 
параметри її творчості. Осягнення і відтворення в сонетах поетеси таких 
вимірів буття, як внутрішній психічний мікрокосм ментального "Я", 
об'єктивна дійсність та метафізична трансцендентна сфера формують у 
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них аворську концепцію буття. В естетиці Андієвської світ, що є 
основним об'єктом її поетичних шукань, невіддільний від свідомості 
суб'єкта, адже оприявнюється лише в його інтелектуально-почуттєвій 
сфері, яка уособлює креативну суть особистості митця.  

Вагому роль у формуванні феномену авторської свідомості Емми 
Андієвської відіграє сфера підсвідомого, яка виступає інформаційним, 
енергетичним джерелом її творчості, тобто основним постачальником 
почуттєво-емоційних імпульсів, що розгортаються в ідеї, мотиви та 
образи поетичних творів за принципами сновидної діяльності, такими як 
асоціативність, алогічність, еклектичність, фрагментарність. Креативний 
акт мисткині за своєю специфікою – спонтанністю, обмеженням 
контролю свідомості – близький до сновидіння. Пріоритет підсвідомої 
сфери у творчості Андієвської зумовлює такі особливості її письма, як 
фантастичність та фантасмагоричність, колаж образотворчих засобів, що 
дозволяє твердити про інфантилізм її поетичного світовідчуття, який 
оприявнюється в дитинноподібному, неупередженому, вільному від 
раціональних знань відтворенні дійсності в її віршах, що нагадує гру.  

Провідна роль підсвідомої сфери в сонетній творчості Андієвської 
виявляється й у "візійності" її письма. Переважання зорових образів 
споріднює її поетичні тексти з малярством. Запозичення в поезії таких 
образотворчих прийомів, як зміна перспективи відтворення об'єктів 
дійсності від наближеної до віддаленої, фіксація їхніх миттєвих станів, 
ефект світлотіні, акцентуація форми і кольору предметів пов'язане 
передусім з малярським обдаруванням мисткині. Її картини і вірші 
мають спільне світоглядне підґрунтя, тому часто виступають взаємною 
ілюстрацією. Синтез ознак образотворчого мистецтва й літератури в 
поезії Андієвської наявний і в жанрових "запозиченнях" - у назвах 
циклів "Натюрморти", "Портретна галерея", "Архітектурні ансамблі", 
“Площинні і сферичні відображення”, “Гравюри", у сонетах яких 
поєднано просторовий і часовий способи художнього мислення.  

В основі філософських уявлень Андієвської лежить ідея "двосвіття" 
– матеріального та метафізичного вимірів існування, останній з яких 
мислиться як істинна реальність. Увага авторки сфокусована на 
метафізичних аспектах буття, що дозволяє виділити основним 
предметом поетичних рефлексій сферу інобуття, яка трактується нею як 
іманентна протилежність всім формам матеріального світу або як 
альтернативний вимір буття. Ключовим у моделі буття-інобуття 
Андієвської є мотив трансформації як переходу від реального до 
ірреального. Цей мотив у її сонетах знаходить художнє осмислення в 
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різних ракурсах: суб'єктивовано – через "інакобачення" довкілля та 
через психічну активність ментального "Я" (його підсвідоме) уві сні, у 
посмертному стані, та позасуб'єктивно – як наслідок онтологічних 
закономірностей світового устрою. Рефлексія трансформації на рівні 
психіки ліричного суб’єкта провокує ототожнення в уявленні поетеси 
інобуття та підсвідомого. Безпосереднім виявом підсвідомого є сновидні 
візії суб'єкта, що у віршах розкривають його психічний стан. Мотив 
переходу до інобуття розгортається в сонетах Андієвської і через 
рефлексію посмертного стану суб'єкта. Сфера посмертя автором 
мислиться як "психічне" потойбіччя – позараціональний стан свідомості 
ментального "Я", зафіксований між його смертю та народженням, та як 
трансцендентний вимір буття, що існує об'єктивно. Відтворення в 
поезіях психічних станів, відчуттів суб'єкта в моменти його фізичної 
смерті та народження засвідчує активізацію збережених у підсвідомому 
анналів генетичної пам'яті поетеси. 

Розгортання мотиву трансформації довкілля в сонетах Андієвської 
як зміни його сприйняття суб'єктом націлене на відкриття метафізичної 
суті кожного об'єкта матеріального світу. Прозріння цієї суті пов'язано з 
поширеним у сонетарії поетеси мотивом ясновидіння, що мислиться нею 
як прорив в глибинні сфери підсвідомого суб'єкта, який сприймає 
довкілля. Поштовхом для "інакобачення" навколишнього в її поезіях 
виділені стихії дощу, ночі, весни, під впливом яких розкривається суть 
буття. Створений-відтворений в уяві суб'єкта світ у моделі буття-
інобуття Андієвської набуває статусу альтернативної реальності – 
потойбіччя. Осмислення поетесою трансформації світу як об'єктивного 
(не залежного від свідомості суб'єкта) феномену підпорядковане 
закономірностям світового устрою, насамперед чергуванню 
конструктивних та деструктивних фаз. Процеси знищення і відродження 
буття, що ведуть до його оновлення і виходу на новий еволюційний 
рівень, реалізовані в сонетах мисткині в мотиві апокаліпсису, який 
виражений у рефлексіях деструкції, дезінтеграції матеріального (що 
часто проектується на надбання людської цивілізації). В опозиції до 
фізичного земного існування перебуває трансцендентна метафізична 
духовна сфера, що в її моделі буття-інобуття репрезентує площину 
потойбіччя й часом ототожнюється з Космосом, Усесвітом.  

Увага поетеси до всесвітніх космологічних процесів стала причиною 
формування й утілення в її сонетній творчості моделі світоустрою, що 
ґрунтується на принципах бінарності, пульсації, циклічності. 
Осмислення в її поезіях останнього темпорального параметра 
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конкретизувалось у її концепції "круглого" часу, що закорінена в ідею 
відносності часових категорій, концентрації часового поступу в 
теперішньому моменті. Проекція ідеї циклічного поступу буття на 
історію людських цивілізацій, закономірності якої стали об'єктом 
авторських рефлексій у сонетарії, зумовлена історіософічністю 
світобачення поетеси. Її погляди на історію людства відбилися в її 
поезіях у мотивах кругообігу культур, проминальності матеріальних та 
вічності духовних набутків, існуванні минулого в трансцендентному 
вимірі.  

Організуючою віссю трансцендентної сфери, як і загалом буття, за 
філософськими переконаннями Андієвської, є субстанція хаосу, яка 
осмислена в її творах як першооснова, рушійна сила, принцип існування 
світу, закорінений у взаємозумовлене існування всього одночасно. 
Субстанція хаосу корелює в її сонетах з образами Бога, Духу, 
невтілимого, що в контексті її творчості є синонімічними. Художнє 
відтворення в поетичних текстах образів цих субстанцій скеровано на 
реалізацію релігійних уявлень мисткині, що в аспекті визначення 
сутності Божества тяжіють до ідеалізму, пантеїзму.  

Модель буття-інобуття в сонетній творчості Емми Андієвської 
проектується на екзистенційно-психологічний рівень, що виражається 
через співвіднесення онтологічних явищ і процесів, законів і принципів 
організації Всесвіту зі свідомістю суб’єкта, закономірностями 
функціонування його психіки. Структура світу як амбівалентної 
цілісності буття та інобуття – раціонального матеріального та 
ірраціонального трансцендентного - у творах поетеси відповідає 
психічній організації суб'єкта (її свідомому та підсвідомому рівням). 
Мисляче "Я" та світ, що є координуючими центрами художнього 
простору в поезіях сонетярки, постають як тотожні: буття трактується як 
продукт сенсорної активності суб'єкта й одночасно є тереном прояву 
його свідомості, причиною її активності. Проекція зовнішнього буття на 
внутрішній мікрокосм суб'єкта виявляється в сонетах поетеси через 
суб'єктивацію довкілля, що межує з моделюванням його 
альтернативного варіанта.  

Образ ментального суб'єкта в сонетах Андієвської є органічно 
іманентним зовнішньому світу як його першопричина, що зумовлює 
трансформацію ліричного героя. Він втрачає своє пластичне вираження 
в поетичному тексті й відтворюється як "розчинена" у світі ментальна 
субстанція, присутність якої відбита в її рецепції навколишнього, в 
авторефлексії психічних станів. Опосередковано образ ментального "Я" 
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втілюється у віршах в образах душі, серця, що репрезентують його 
духовно-інтелектуальне начало, в образах нутра як оплоту 
матеріального та мозку – осередку раціонального. Образи свідомості та 
пам'яті уособлюють рецептивну спроможність, власне екзистенцію 
суб'єкта. Він розуміється поетесою як "чиста" свідомість, передумова 
існування буття та сфера його проявлення, що фактично прирівнює його 
до Бога. "Богоподібність" ментального "Я" в її сонетах виявляється в 
необмеженій креативній потенції конструювання суб'єктивного 
альтернативного буття за допомогою наміру, сили, волі. Цей факт 
дозволяє співвіднести образ суб'єкта з креативною суттю авторської 
особистості. 

Реалізація ліричного героя як неоприявненої, "розлитої" в 
зовнішньому бутті субстанції, що одночасно протиставлена йому як 
об’єкту рецепції, утілює авторську позицію щодо світу, яка засвідчує 
провідний стимул творчості мисткині - прагнення власної реалізації, 
самоідентифікації шляхом пізнання себе через навколишнє ("інше") та 
злиття з ним. У процес самоідентифікації авторки умовно окреслюються 
етапи (залежно від спрямування активності ментального суб'єкта як 
безпосереднього виразника авторського світовідчуття). На першому 
етапі, що зафіксований у доробку Андієвської 50-70-х років минулого 
сторіччя, почуттєвий, інтелектуальний потенціал ментального “Я” її 
сонетів спрямований на рецепцію реалій довкілля з метою їхнього 
пізнання і проявлення себе через них. На другому етапі самостановлення 
поетеси, що констатується в її сонетах 1980-2000-х років, суб’єкт 
“зливається” зі світом, пізнаючи його трансцендентне підґрунтя не як 
протилежність, а як органічну цілісність з власним “Я”. Філософські 
шукання Андієвської, спрямовані на осягнення буття на рівні фізичних 
реалій, космологічних процесів світоустрою, онтологічних 
закономірностей відродження і занепаду, трансцендентної субстанції 
Духу, Бога, Абсолюту, сфокусовані навколо таємниці особистого "Я", 
проекцією якого вони виступають. 

Світ оприявнюється в сонетах поетеси в трьох вимірах художнього 
простору (або рівнях авторського світосприйняття) – індивідуально-
психологічному (вимір суб'єкта), номінально-матеріальному 
(навколишній світ), космологічно-трансцендентному (духовний світ), 
що є взаємною проекцією. Виміри художнього простору базуються на 
бінарних опозиціях духовного та тілесного, свідомого та підсвідомого, 
що художньо втілюють основні філософсько-естетичні концепти 
світобачення автора - існування (буття), неіснування (інобуття) та 
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трансформацію. У системі константних образів, через які вони 
реалізуються в поетичному тексті, оприявнюється ідейно-тематична 
матриця сонетарію поетеси, яка сфокусована навколо феномену буття.  

Кореляція онтологічних полюсів буття та інобуття, раціонального 
(свідомого) та ірраціонального (підсвідомого) аспектів осягнення світу в 
сонетах Андієвської ґрунтується на принципі символізації. 
Функціонування останнього на різних рівнях художнього тексту поетеси 
виокремлює символ як домінанту його організації. Зміст її сонетів 
визначається ідеєю символічної дотичності видимого буття та 
потойбіччя, при цьому дійсність відтворена автором як символ, 
"закодований" знак останнього. Принцип символізації на рівні 
образотворення в поезіях Андієвської полягає у вираженні метафізичної 
сутності буття через образи матеріального світу. Акти символізації як 
сублімація внутрішнього космосу митця в символічну площину 
художнього тексту зумовлюють широку семантичну кореляцію образів у 
її сонетах, визначають специфіку функціонування тропів у них. 

Звернення до принципу символізації визначає специфіку поетичного 
слова в сонетах мисткині, що функціонує як комплекс сигніфікативного 
та конототивного семантичних шарів. Етимологічне ядро та сукупність 
вторинних значень лексеми формують її багаторівневу семантику, 
забезпечують самодостатність змісту, що розкривається незалежно від її 
кореляції з іншими словами у фразі. Сугестивність поетичної мови 
Андієвської виявляється у відчуванні поезії на рівні звуків, активізації 
фонічної "семантики" лексеми, використанні альтернативного принципу 
поєднання слів у синтагму, базованому на їх акустичній співзвучності на 
противагу традиційній семантико-логічній співвіднесеності.  

 Образна та мовна системи сонетів поетеси мають синтагматично-
парадигматичну структуру. Образна система побудована за принципом 
ієрархії протилежно пропорційно глибині символічної валентності 
образів: найменш символічні концептуальні образи, що формують її 
парадигмальне підґрунтя, найбільший ступінь значеннєвого потенціалу 
закладений в образні одиниці контекстуального – синтагматичного рівня 
поетичного тексту, що одночасно є цариною функціонування поетичної 
мови. Парадигматичний і синтагматичний рівні мовної системи 
представлені знаковими й фоновими лексичними одиницями. Під час 
поєднання слів у фразу логіко-раціональний зміст висловлювання є 
синтагматичним шаром, а асоціативно-акустичне значення 
скорельований лексем - парадигматичним. Дворівневий синтагматично-
парадигматичний принцип організації тексту сонетів Андієвської 
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зумовлює його багатовимірність, символічність, що увиразнює 
специфіку її індивідуального стилю. 

У процесі системного дослідження сонетарію поетеси в 
естетичному, ідейно-тематичному, жанрово-стилістичному аспектах 
виявилися спільні із західноєвропейським та світовим культурним 
контекстом закономірності художнього відтворення світу. Фактом 
кореляції творчості Андієвської із західноєвропейською поетичною 
традицією є культивування сонетного жанру, орієнтація мисткині на 
дотримання законів формальної організації сонетної строфи, 
закріплених класиками сонетописання Петраркою, Шекспіром та 
іншими. Модернізація змісту сонетних творів поетесою в напрямі 
трансформації протиставлення тези й антитези та їхнього злиття в 
синтезі до уявлення про них як діалектичну єдність провокує 
зіставлення її творів із сонетами Р.-М. Рільке. Творчість обох поетів 
споріднює філософічність тематики (відтворення світу потойбіччя, 
осмислення смерті, ідея кругообігу часу) та символічність образів.  

За художньо-естетичними та стилістичними параметрами сонетний 
доробок Андієвської близький до поезії французьких символістів, 
насамперед С. Малларме. Так, у творчості обох поетів символ є засобом 
художнього відтворення кореляції недосконалого земного буття і 
трансцендентної Вічності. Символічно-сугестивний принцип 
функціонування поетичної мови не тільки типологічно зближує сонет 
української поетеси з поезією Малларме, а й уводить її творчість у 
контекст західноєвропейського модерністичного дискурсу. Символічно-
сугестивний характер письма української сонетярки, що зумовлює 
позараціональне сприйняття й множинність інтерпретацій її поетичних 
текстів, властивий і далекосхідній літературній традиції. Спільним для 
названих поетичних систем є компресія тексту, яка досягається 
гіперболізацією конототивного змісту лексем, уникненням семантично 
"неповноцінних" слів. В основі їх порівняння лежить і тип світовідчуття 
української мисткині, що органічно близький далекосхідній філософії.  

Поетична творчість Емми Андієвської провокує зіставлення з 
доробком митців Нью-Йоркської групи як яскравих представників 
модернізму, носіїв української ментальної свідомості, прибічників 
вільного від ідеологізаторства "чистого" мистецтва. У результаті 
виявляються спільні риси в образотворенні, а саме в абсолютизації 
тропіки, насамперед метафори, в абсурдно-сюрреалістичному 
відтворенні дійсності (найбільший вияв якого помічений у творчості 
Ю. Тарнавського), в імпресіоністично-символічній манері письма (у 
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поезії П. Килини, М. Ревакович). Генетичні і типологічні зв'язки 
творчості Андієвської із західноєвропейською та світовою поезією 
мають стихійний характер, адже вона свідомо уникала будь-яких 
наслідувань, формуючи власне експериментальне письмо. 

Сонет поетеси доречно розглядати і в контексті світової живописної 
традиції, оскільки, по-перше, її малярське обдарування зумовлює синтез 
живописних та поетикальних прийомів у її письмі, а по-друге, 
образотворче мистецтво є джерелом образів, ідей, мотивів її віршів. 
Близькість поезії мисткині до живописних авангардистських течій 
ХІХ-ХХ ст.ст. Західної Європи: імпресіонізму, сюрреалізму, кубізму, 
абстракціонізму оприявнюється передусім в ірреалістичному 
відтворенні довкілля шляхом пошуку нових зображально-виражальних 
засобів і стилістичних прийомів: перебільшенні ролі кольору або, 
навпаки, форми, алогізму в комбінуванні образів. Ремінісценції з 
всесвітньо відомих шедеврів живописного мистецтва свідчать про 
закорінення поетичної творчості Андієвської в західноєвропейську 
духовну культуру. Запозичення низки образотворчих прийомів із 
далекосхідного живопису виявляє спільність світоглядних установок 
мисткині з культурою та мистецтвом Сходу. 

Філософічність творів української сонетярки вводить їх у контекст 
світової філософської думки. Окреслена в її віршах концепція буття, 
закорінена в ідею "двосвіття" як недосконалого матеріального і 
досконалого трансцендентного вимірів, суголосна, з одного боку, з 
традиціями західної ідеалістичної філософії, а з іншого – з 
давньоіндійськими ведичними вченнями. "Західний" філософсько-
культурний струмінь у творчості Андієвської виявляється в розвитку 
ідеї примату людської свідомості, що співзвучно твердженням 
західноєвропейських мислителів, насамперед Декарта, Сартра. В 
уявленнях про "богоподібність" людини, про внутрішньо іманентну їй 
свободу і можливість зробити вибір українська поетеса наближається до 
філософії екзистенціалізму, а саме концепцій Сартра, Бердяєва. У 
філософських поглядах Емми Андієвської помітні елементи 
феноменологічного підходу до реалій світу та їхньої рецепції, окреслені 
в роботах Гуссерля. Творчість мисткині близька і до філософії історії, 
особливо теорії Шпенглера стосовно часового поступу, кругообігу 
культур. У сконцентрованому вигляді названі аспекти філософських 
знань зафіксовані в ідеалістичних ученнях Геракліта, Платона, Плотіна, 
що засвідчує зв'язок творчості Андієвської з античною філософією, а 
через неї – з містично-релігійним культом орфіків. 
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"Східна" філософсько-культурна тенденція світоглядних переконань 
поетеси, органічно пов'язана з релігійною філософією брахманізму, 
буддизму (і почасти - даосизму), виявляється в її творчості у вираженні 
уявлень про всесвітню пульсацію, динаміку конструктивних та 
деструктивних процесів, природу духовного та матеріального, не 
проявлену, іманентну світу суть Божества як трансцендентного Закону, 
Абсолюту, про реінкарнацію як перехід свідомості з матеріального до 
метафізичного виміру, що є станом посмертя та одночасно підготовкою 
до нового народження. За названими філософсько-релігійними 
концептами філософія буття Андієвської близька і до теософічних 
доктрин, насамперед О. П. Блаватської. Своєрідним містком, що 
пов'язує сонети поетеси з містичними одкровеннями давньоіндіанських 
магів, є творчість К. Кастанеди. Отже, філософська думка Емми 
Андієвської, сфокусована навколо метафізичної таїни буття, 
трансцендентних основ світоустрою, є продовженням ідеалістичного 
містично-езотеричного світогляду людства. 

Оригінальна за стилем, самобутня сонетна творчість Андієвської 
органічно вписана в контекст світової культури. Два її "струмені" – 
західний і східний – у світовідчутті української сонетярки гармонійно 
поєднані, зумовлюють багатовимірність, усеосяжність, поліфонічність її 
поетичного мислення. Поезія Емми Андієвської, будучи результатом 
еволюції мистецьких надбань людства, відкриває нову сторінку історії 
світової культури, висвітлює нові горизонти духовного злету людини.  
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ДОДАТОК 
 
Моє спілкування з Еммою Андієвською розпочалося у 2005 році. Написавши 

їй листа, з величезним нетерпінням чекала відповіді, ще не знаючи тоді, що між 
нами зав’яжуться теплі, майже родинні, стосунки. Брак часу унеможливлював 
листування, тому наші бесіди велися, як правило, телефоном. У додатку подано 
записи лише тих телефонних розмов, що ґрунтувалися на моїх заздалегідь 
підготовлених запитаннях у формі інтерв’ю та торкалися творчості мисткині. 
Переважно ж наші бесіди з Еммою Іванівною стосувалися її особистого життя та 
його поточних проблем. Зауважу, що від початку не мала на меті «колекціонувати» 
наші розмови та оприлюднювати їх, але видання книги змусило обґрунтувати 
окремі положення власними висловлюваннями автора. Відповіді пані Емми на 
подані нижче запитання записані з пам’яті, з них вибране найсуттєвіше - саме те, 
що дозволяє оприявнити її позицію як митця, громадянки, людини. 

Ольга Шаф 
 
Лист від 26.02.2005: 
Дорога пані Олю, 
даруйте, що так пізно відповідаю, але мене розривають на шматки, а я – "сам у 
полі воїн". Відповідаю похапцем – я по батькові – Іванівна… 

Про еміграцію можу дуже мало чого сказати – не було ні часу, ні нагоди 
спілкуватися. Важливу ролю в моєму житті грало тільки – Провидіння. Я людина, 
яка завжди існувала в іншому світі, бувши там, де всі. Кохання? – Надзвичайна річ, 
тільки, на жаль, не було на це часу. Доведеться надолужувати в наступному житті. 

Власне народження? Перше враження сягає дев'ятьох місяців. Видиво – двері 
з півнячих хвостів. Звісно, такого "не могло бути". Але в моїй пам'яті стоять ці 
двері, переливаючись перами. Згодом я пробувала пояснити генезу цього 
враження. Ми тоді жили поблизу базару, і, ймовірно, з базару якась сидуха 
принесла на продаж до хати півня, - але чи це справді так, не знаю. 

Друге – в два роки. Веранда. В глибині сидить у кріслі батькова мати, а я 
беруся їй показати, як гарно я можу балянсувати на бильцях балкону. Сліпучий 
сонячний день. Я ретельно працюю, демонструючи бабусі, що я засвоїла з 
фізкультури, та ба, руки зашпортуються, я зриваюся вниз на траву. Це не надто й 
високо, тільки, на жаль, в траві лежала надбита пляшка, на яку настромлюється 
моя голова. Нагноєння мозку. За кожним вухом виростає пухир завбільшки з 
дитячу голову, - там збирається гній. Призначають мені трепанацію черепа. Я – із 
забинтованою, і тому велетенською головою. Мене возить у високому 
французькому (тодішня мода) візку нянька, яка на секунду кудись дивиться 
(напевно, на якогось хлопця), а мені цікаво, куди вона скеровує зір.  Я пробую 
підвести голову, та голова дуже важка, вона тягне униз, і я вивалююся на брук, 
мощений диким каменем. Спливаю кров'ю, але, як виявилося, це порятунок; 
нагноєння мозку проливається кров'ю, температура падає, я врятована – і без 
трепанації черепа. 

І такі пригоди – без кінця. Бідна мама. І однак безмежно щасливе дитинство, 
бо мама рятувала від усіх лих, огортаючи надлюдською любов'ю, яка є підґрунтям 
всього існування. Нема більшого щастя за любов. 
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У 9-10 років я перечитала головні твори світової літератури. У нас була 
російськомовна енциклопедія світової літератури, яку я сприймала, як роман. 
Звідти виписувала назви творів, що їх мені сусідні хлопці (на 5-9 років старші) в 
обмін за грамофонні голки (великий дефіцит, а у нас їх чомусь було дуже багато) 
приносили з різних бібліотек. 

Я взагалі "кіт, що ходить сам по собі". Мене ніхто не "виховував", я до 
всього доходила сама. Ніколи "хтось" не був для мене "світочем". Єдиний Карлос 
Кастанеда, але на той час, коли замість санскритського словника я витягла з полиці 
книжкової крамниці першу його книжку, я була сформованою людиною 
(підкреслення Емми Андієвської – прим. О.Ш.), і це було просто щастя (о, Боже, є 
ще хтось, хто дотикається до дійсності, в якій я живу) пізнання подібного. 

Які книги, філософські концепції стали вирішальними для мене? Жодні. Я 
вигадувала – свої. "Каварня" (від "кава", а не від "кав'яр"!) написана за кілька років 
до Чорнобильської катастрофи. (Тут пані Емма відповідає на запитання про 
мотиви атомного вибуху в її збірці "Каварня" – прим. О.Ш.). "Вігілії" надруковані 
1987 року, але написані до Чорнобиля. Звісно, кінцесвітний настрій притаманний 
багатьом культурам. І я не живу на безлюдному острові. Але "лобового" 
віддзеркалення у мене нема. Між іншим, "Вігілії" – це, властиво, Венеція, яку я 
дуже люблю, а також – паралельно – і міста всіх великих культур над водою. 

Жанр сонета. Він "підходив" мені для того, щоб показати: які революції 
(підкреслення Е.Андієвської – прим. О.Ш.) в цьому жанрі можливі. 

У мене відсутній образ сонця? Ні, не відсутній, його лише трохи менше, бо 
коли було сонце, мені треба було, як проклятій, гарувати, аби щомісяця –
 заплатити за помешкання (де я з чоловіком, а тепер – сама – живу протягом 44-х 
років – 50 квадратних метрів) й за шматок хліба. 

Мені не випало щастя – бути утримуваною, - мені доводилося бути тим, хто 
все сам витягав із болота. Може, це й ліпше. Однак дуже багато енергії 
видмухується на вітер, коли треба – все – сам. 

"Цей світ - інобуття" – інших світів навколо нас – у цьому світі, просто перед 
нашим носом, стільки, скільки й галактик, лише ми воліли (звісно, з переляку) 
обмежити світом розуму наше сприймання інших світів, - тому й маємо "те, що 
маємо". Що ми взагалі знаємо про світ, дух, матерію? Усі найгеніальніші відкриття 
– дуже мізерна часточка нашого пізнання, а ми вже переконані, що схопили самого 
Бога за бороду. 

А що таке "несприйняття іншими людьми"? Чи це не рівняння – по 
найнижчому? Чому я маю відмовлятися від чуд навколо мене? Лише тому, що їх 
не сприймає бевзь-дебіл? А чому не сприймає? Бо цьому бевзеві втовкмачили, що 
іншого не може бути і він мекає: "Не може бути!" 

Може. Є. І то такі дива, що жодна фантазія не годна того відтворити. Треба 
тільки відсунути набік упередження, які блокують сприймання довкілля. І тоді: "… 
підставивши ребро і шию, В невидимому розкошую". Усе відкрите для кожного 
(підкреслення Е.Андієвської – прим. О.Ш.). І від кожного залежить, чи він попливе 
"до Америки". 

 На жаль, пишу Вам це похапцем, бо інакше взагалі не здолаю – листовно – 
Вас досягнути. 

Отож, даруйте - . 
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Ще. Настрій під час творчості? – Щастя. Їзда на блискавці. 
З найкращими побажаннями – Вам, донечці, чоловікові – і часу, часу, часу! 

Перефразоване: "дайте мені час, і я створю всесвіт"! 
Най-най-най! 

Емма Андієвська 
 

Телефонна розмова 15. 03. 2005: 
  - Пані Еммо, розкажіть, будь ласка, про Ваше дитинство? 
Е.А.: Мати – українка, але зросійщена, з дуже заможної родини. Виховували мене 
на росіянку, удома з гувернантками розмовляла лише російською, з іншими 
дітьми, однолітками не спілкувалася взагалі. Уже коли переїхали з Донецька до 
Вишгорода, почула українську мову, стала (з шести років) самотужки вивчати її – 
“на зло” – бо ще тоді керувалася по-дитячому сильним відчуттям справедливості, 
що вимагав бути на боці упосліджених.  

Пригадую навчання в гімназії в Німеччині: за три місяці треба було вивчити 
німецьку мову, підтягнути математику тощо – з усім упоралася. І два роки не 
провчилася, як, миючись у душі, помітила на спині величезну гулю. Одразу 
звернулися до лікаря. Виявляється два хребці вийшли гноєм назовні - туберкульоз 
хребта. Кожної миті міг статися параліч. Після операції три роки пролежала в гіпсі, 
вісім років проходила в “корсеті”, тому моє життя було далеким від життя 
нормальної дівчини. Усе життя я тяжко хвора, але Бог тримає мене на цім світі… 
 - Ким Ви працювали? Чи заважала робота Вашій творчості? 
Е.А.: Усе життя працювала на радіо "Свобода". Після шуму-гаму увечері було 
двадцять хвилин “на себе”. Так я писала роман (“Роман про людське призначення” 
– прим. О.Ш.) десять (!!!) років. Подивилася би, як який-небудь уславлений геній, 
навколо якого двадцять чоловік бігає, писав би в таких умовах! 
 - Чи зустрічали Ви у світовій літературі мотиви, суголосні Вашим світоглядним 
уявленням, Вашому світобаченню? 
Е.А.: Ні. Усі ті світи чужі мені, крім Кастанеди. Колись, шукаючи в бібліотеці 
книги по санскриту (забажалося вивчити), перебирала каталог, наткнулася на 
картку “Кастанеда”, прочитала два речення – і зрозуміла, що це найзначніша 
книга, одразу придбала її (на щастя, могла собі цю суму дозволити). Відкривши 
для себе Кастанеду, я зустріла те, що я вже описала, те, що думала - таке саме 
бачення світу. Кастанеда вивільнює мою власну енергію. А загалом, ніхто на мене 
ніколи не впливав, я кіт, який гуляє сам по собі. 
 - Світ потойбіччя, що постає у Ваших творах, близький до світу нагвалю 
Кастанеди?  
Е.А.: Нагваль – це нескінчене диво, найбільша пригода. Вірші – це нагваль! 
 - Як у Вас виникає творчий задум?  
Е.А.: Я дуже швидка. Вистачає один раз подивитися на палітру з фарбами, одразу 
в уяві постає картина, я її тільки перемальовую. (Я змалечку була великим 
візіонером!). Так і з поезією. Моя поезія візіонерська - з нитки розкручується 
слово. Все твориться в підсвідомості. Я можу ввійти у відповідний стан у будь-
який момент, коли не сильно шарпають. 
- Чи буває, що задум твору (поезії чи картини) не вдається втілити, не виходить 
так, як бачиться в уяві?)  
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Е.А.: Ні! Ніколи. Мені завжди все вдавалося, принаймні до сьогодні. 
 
Телефонна розмова 08.06.2005: 
- Чи змінювався Ваш світогляд протягом життя? У 10, 17, 70 років? 
Е.А.: Релігійні уявлення, більшість світоглядних переконань сформувалося вже в 
десять років. Звичайно, невідомі ще речі не сприймала, наприклад, особливості 
жіночої фізіології в Мопассана. Повноцінне сприйняття стилістики - десь із 
сімнадцяти років. Взагалі я дуже чутлива до граматики, стилістики. Можливо, це 
через навчання в чужомовному середовищі.  

Пам'ятаю, у 1941 році перечитала всього Гоголя. Того року було нашестя 
мишей, лазили по столу, по скатертині, а я читала, читала без електрики, при 
свічках...  

На початку війни НКВДисти вбили батька – вистрілили розривною кулею в 
ногу, спливав кров’ю, помер у муках. Він був талановитим увченим-хіміком. 
"Совєтчики" боялися, щоб його талант не був використаний фашистами… 

Перед тим, як радянські війська мали зайняти Київ, мати якимось чином 
упросила, щоб нас вивезли в товарному вагоні за кордон.  

У Німеччині жили в страшенній бідності. 
У дівчачій гімназії я навчатися не схотіла: дівчата всі хіхікають – не буду я з 

цими ідіотками вчитися! Хлопці дивилися на мене, як на “канарку”, починали при 
мені розповідати непристойні анекдоти, а я дивилася на них серйозними очима і - 
блискавично, менш ніж за годину – всі анекдоти припинилися…. потім писала 
всім латину… 
- Ви все життя балансували на межі життя і смерті. Чи боїтесь Ви смерті? 
Е.А.: Ні. Абсолютно!  
- Як Ви уявляєте буття після смерті? 
Е.А.: Воно абсолютно не таке, як його уявляють люди, його неможливо передати 
словами. 
- Чи вірите Ви в Бога? Якої релігії дотримуєтеся? 

Е.А.: Після смерті батька, щоб якось прожити з двома малими дітьми, моя мати 
примкнула до баптистів, що якось допомагали (тобто, у секті вона ніколи не була, 
але її представник приходив до нас додому впродовж декількох місяців і читав 
Біблію). Мати, звичайно, Біблію не слухала, зате її мала слухати я! “Око за око”, 
жорстокість, злий бог Саваоф, – я зненавиділа це з дитинства. Бог має бути 
безмежно добрий! Це уявлення сформувалося ще тоді, у десять років, – як 
блискавка. Усі уявлення про Бога в дев'ятнадцять років я виклала у “Геростратах”. 
- Як Ви уявляєте світ? 
Е.А: Наш світ, у якому ми живемо, набагато цікавіший, ніж ми уявляємо собі тут у 
цю мить! Чим довше живу, тим світ усе більш загадковий і дивовижний. 
- Як вплинуло на Вас визнання критиками Вашої  першої збірки поезій? 

Е.А.: Як пшик! Мені було байдуже…головне було втілити те, що в мені, – це була 
провідна думка! 
 - Ваш улюблений поет, письменник? Чия творчість Вам близька?  
Е.А.: Мого поняття поезії ніколи не зустрічала. Усе, що читала досі, вважаю 
римованою прозою. Тільки після того, як вийшло дві моїх збірки, я відкрила для 
себе Малларме. І зараз вважаю його найвидатнішим поетом… 
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…Якщо я когось знала, то a priori не могла наслідувати, а могла лише тих, 
кого не знала (бо те, що може ще хтось, абсолютно не цікавить, а цікавить зробити 
те, чого не може ніхто)…Якщо чимось зацікавлюся, то схоплю, вивчу, засвою 
блискавично, якщо інтересу немає, то не запам’ятаю ніколи – така дивна 
структура свідомості. Пояснюється це, мабуть, близько до теорії ноосфери. 
 

Телефонна розмова 12. 09. 2005 
 - Пані Еммо, як би Ви інтерпретували значення образів лабіринту, хаосу у Вашій 
творчості? 

Е.А.: Хаос – це порядок на дуже великих просторах. 
Лабіринт – не заплутаність ходів, споруд, а найвища досконалість. 
 - Чим можна пояснити Ваше захоплення буддизмом?  

Е.А.: Буддизм – це найдоросліша релігія, де розглядається суть речей. Хоча 
потрібні й “дитячі” релігії (наприклад, християнство). Я особисто не дотримуюся 
жодної релігії. Натомість переконана в існуванні Над-сил. Про цей світ ми нічого 
не знаємо, може, матерія і дух – це кінці однієї палиці.  

Життя набагато складніше, фантастичніше, а люди з переляку встановили 
собі рамки.  
 

Телефонна розмова від 21.03.2006: 
 - Виникає враження, що в основі змісту ряду Ваших сонетів останніх десятиріч 
лежить рефлексія психічного стану під час вмирання та після смерті. Чи 
переживали Ви особисто подібний психічний стан?  
Е.А.: У 13-14 років у будівлю, де я перебувала, влучила бомба. У ту секунду, коли 
летіла сторч головою по сходах на дверях, що вибило вибуховою хвилею, і 
думала, що то остання мить, відчувала величезну радість, захоплення, 
надзвичайну силу, як титан. 
 - Викликає захоплення сила Вашого натхнення, яка постійно спонукає Вас до 
творчості. У чому джерело Вашої сили? 
Е.А.: Сила і енергія – то Бог дає, то дано! Я не встигаю все зреалізувати! Сонети 
рвуться з середини, я мушу їх навіть стримувати. Я ніколи не підбираю навмисне 
риму. Усі рими, усі дисонанси – настільки природні, усе саме вилітає, я нічого не 
роблю - усе робить підсвідомість. 

Я з дитинства знала, що для реалізації потрібне лише таке життя. Купа дітей 
повзала б по мені, і я не змогла б сказати: “Сиди, не рипайся!” І ніколи б не змогла 
зробити те, що маю. Жінка розрахована над двох, вона тримає нитки буття, 
незалежно має дітей чи не має, а чоловік – лише половина жінки, бо така його 
природа. 
- Надзвичайність Вашої творчої особистості провокує запитання: а як живе 
пані Емма-звичайна жінка, людина? 
Е.А.: У мене як такого життя й не було (не мала часу). Усе моє життя – це 
творчість – вірші, картини. Чим більш «великою» людина себе мислить, тим 
більше вона розпорошена, вона існує в усьому, а сама вже ніби не існує. Коли 
мене питають, як проходить ваше життя, я не знаю, що сказати: я у всьому – у 
папері, на якому пишу, у вірші, у ручці, у сонці, що світить у кімнату, у мусі, що 
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пролітає, та якимось дивом я ще цілісна. Я не живу зовнішньо, я дуже інтенсивно 
живу духовно. 
- Що найбільше Ви цінуєте в людині? Найбільша цінність у житті? 
Е.А.: Людина може реалізуватися, роблячи добро, навіть якщо за це отримуватиме 
довбнею по голові. Робити тільки добро, не очікуючи віддачі. 
- Чи читаєте Ви українську літературу? Як Ви ставитеся до неї? 
Е.А.: Українська література….Українська мова надзвичайно багата. Через 
комплекс меншовартості українці не читають українську літературу, класиків. У 
Нечуя-Левицького є такі місця, що хоч до “царського столу”, а у Стороженка! А 
Шевченка ніхто досі не відкрив, бо відкривали його малі люди, окрім хіба Дзюби, 
а в нього є такі збої ритму, що куди там поетам ХХ ст.  
- Чи цікавитеся Ви сучасною політичною ситуацією в Україні? 
Е.А.: Я не ждала, що доживу до утворення держави України, хоча б номінальної. 
Поклала собі, що створю державу в слові: мої поезії – це і є українська держава! 
 

Телефонна розмова від 21.06.2006: 
- Чи є доля? Чи має людина визначену наперед, зумовлену тими чи іншими 
факторами долю, чи вона її творить сама?  
Е.А.: Доля і визначена, і невизначена. Теоретично – визначена – тією енергією, 
напрямом, яке Провидіння дало людині. Але людина може себе скеровувати. Там, 
де немає вибору, можна його зробити – чи пристосуватися, чи вмерти, як Стус, – 
це і формує людину. 
- Екзистенційне поняття свободи людини у Вашому розумінні?  
Е.А.: Людина має свободу залежно від темпераменту, культури, оточення. Останні 
20 євро, що я якось віддала жебраку, – це і є свобода! Можна було б збрехати, але 
віддати легше. У той момент відчула дику радість. Таку свободу Господь 
подарував кожному, хто вміє прислухатися. Вибирати можна навіть катастрофу – 
це як стати ногою на промінь. 
- Людина і світ. Чи існує світ поза людською свідомістю? 
Е.А.: Стовідсотково існує, ірраціональне поза нами. 
- Ваша свідомість? Чи рефлексуєте над власною свідомістю?  

Е.А.: Власна свідомість – як даність, дарована вищими силами, тому нещадна до 
себе самої. Якщо розважатися, марнувати час, то закопаєш дар у землю. У моїх 
віршах немає рефлексії над свідомістю - я абсолютно не егоцентрик. Я завжди поза 
моїм власним "Я", поза власною свідомістю. Моя свідомість розширюється на весь 
світ. Я – хто? Я – усе!  
- Чи легко бути жінкою-мисткинею? 
Е.А.: Жінка-митець часто є об'єктом для посмішок – "от дурна баба!" У той час як 
чоловік-митець, то зразу геній, а тих геніїв -  як піску. 
- У Ваших сонетах часто постає образ миті. Що для Вас мить? 
Е.А.: Як убили батька, світ змінився. Прийшло усвідомлення, що кожна мить 
може бути останньою! Тому завжди поспішаю прожити її на всі сто. 
- Чи буває ненависть, неприйняття, відраза до людей, прикрість за їхні вчинки, 
жалюгідність?  
Е.А.: Людей таких жалію, думаю, якби їм сонце в груди вставити... Людина – це 
феномен, найбільша цінність. 
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-  Чи усвідомлюєте Ви перегук Вашої творчості з долею людства, світу?  
Е.А.: Заздалегідь нічого не думаю. Моє мислення – тотальне – в усіх напрямках. 
Думка, ідея виникають моментально, як осяяння, як блискавка – раз – і цілою 
голкою, тому образи у творі позначають і безпосередньо названий об'єкт, і 
набагато глибше, тотальніше, до космічних масштабів. Моє бачення – страшно 
конкретне – і водночас – до повстання космосу  в усіх напрямках. 

Зустріч у Чернівцях 23.09.2006: 
 - У чому полягає секрет Вашого поетичного слова? 
Е.А.: Структура моїх текстів близька до східної поезії саме зменшенням ролі 
граматичного значення, аж до його відсутності. Це знав і Малларме: якщо змінити 
граматичне значення, то змінюється фактура слова. Це додає слову нових 
(інваріантних) прочитань: слово виступає як жмуток значень. Саме слово пов'язане 
з нутром. 
- Що таке нутро? Матеріальне, фізичне начало чи інтуїція?  
Е.А.: І те, і те. Це куляста блискавка, певна випромінювана енергія.  
- А чим для Вас є душа, серце?  
Е.А.: Серце – це найважливіше – воно охоплює весь світ. Це космос. 

Так от, щодо слова. У дитинстві я вигадала свою мову, але мати листочки ті, 
на яких я її записувала, ненавмисне викинула. Відновлювати її не стала, бо те, що 
втрачається, то назавжди, але сам принцип "мовотворення" використала в 
"Ругонах", "Ловидах" ("Хвилі"). Принцип нової мови полягає в тому, що слова 
співвідносяться за їхнім звучанням, слова не в розумінні завершеного звукового 
комплексу, відповідного певному поняттю, а слова як неповний звуковий 
комплекс, який може входити у склад низки слів, отже, співвідноситися не з 
конкретним поняттям, а з рядом потенційних значень. Тобто, такий звуковий 
комплекс активізує в уяві не одну, а ряд асоціації, що розкриває простір для 
інтерпретацій, виводить мову за рамки раціонального логічного світу, дозволяє 
відтворити в одному слові багатогранність буття. Таке слово – це "матриця", що 
конкретизується, розгалужується в декількох лексемах, отже, мовна одиниця – це 
"зародок" декількох слів.  

У "Сегментах сну" так само текст (що нагадує східну поезію), абстракція, 
назва – є складовими настрою. А головне, у цих творах утілена тотальність буття 
саме українською мовою! 

Емма Андієвська розповідає про свою малярську творчість:  
Е.А.: Малярство дуже подібне до поезії: роль акустики в слові співвідносна з 
роллю фарби в картині, що - на першому місці. Я довго й наполегливо працюю над 
фарбою. Значення слова співвідносне з лінією, вони – другорядні. Фарби – це 
настрій (та чи інша енергія): червоний – любов; туркусовий (улюблений) – 
небесний, має якийсь кислуватий смак, фіолетовий – потойбіччя, білий – смерть 
(на його тлі посилюється сприймання інших кольорів), це колір трансцендентного 
(ніщо). Умисної символіки картини не мають, кількість пальців – це все відповідає 
побаченим заздалегідь візіям; круглі ротики, три груді – це така "дитяча" символіка 
– вказує на материнство тощо. Світила і птахи на картинах – це багатоманітність
світів, прохід у кожний з них відкрито – для кожного! Картини сповнені теплого 
гумору – не сміху, а посмішки – істоти такі кумедні – навіть для мене. Я довго 
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сміялася над цією рибою, яка виходила тільки такою. Птахи й комахи – це 
охоронці, добрі духи. Не треба вивчати марсіан – найбільше таємниць приховано в 
найменшій комасі. З картин випромінює енергія, що не відчувається з фотографії 
чи репродукції, і чим більше полотно – тим сильніше. 
- Пані Еммо, а які Ви бачите сни? 
Е.А.: Сни дивовижні: архітектурні конструкції, споруди… Частково втілюю їх у 
творах. Часто бачу видіння внутрішнім зором: маленькі зображення дивовижних 
натюрмортів, споруд, церков... 
- У Вашій як малярській, так і поетичній творчості поширений жанр 
натюрморту. Чому?  
Е.А.: Натюрморти - це зменшена модель буття, форма, у якій можна найповніше 
втілити будь-що, увесь світ, змінюючи кут зору. 
- А мотив апокаліпсису?  
Е.А.: Мотив апокаліпсису… Можливо, через вбивство батька, неодноразове 
перебування на межі смерті… Час "наблизився", вічність стала миттю, кожний 
момент може бути останнім, тому я все життя намагаюся встигнути реалізувати 
запрограмоване. Але я і досі не встигла. Тому я не стомлююся, бо така енергія 
дана провидінням.  

 - Ваші стосунки з Нью-Йоркською групою? 
Е.А.: Коли переїхали до Америки, оселилися в одному будинку з Бойчуком, що 
лише починав творчу діяльність. Він запропонував друкуватися в тільки-но 
створеному журналі ("Нові поезії"), я погодилася. Згодом Бойчук став говорити 
про Нью-Йоркську групу, залучаючи й мене, проте я завжди підкреслювала свою 
непричетність до групи і творчу самостійність. Хороші вірші в Жені 
Васильківської, Патриції Килини… 

 - У Вас майже відсутня любовна лірика, крім "перекладів" вигаданих поетів. 
Чому?  
Е.А.: Дійсно, любовна лірика є лише в "перекладах". Виражати власне «Я» в 
поезіях неприродно, бо воно розлите в усьому, у всіх сприйнятих зором 
предметах, його як цілісності – немає. Воно виникає лише під "маскою" – 
вигаданих поетів, святого Антонія (утілюється в певну матеріалізовану форму). 
Святий Антоній (Єгипетський) спасався від матеріального світу, який мстився за 
це, так само і я рятувалася від буденщини – тих матеріальних пут, що не пускали 
мою душу до творчості. Антоній – це я, а диявол – це робота, а Бог – це творчість. 
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