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«Кожен є творцем власного життя.
Вибір є і там, де немає жодного вибору.
Коли людина хоче чогось усім єством,
вона цього обов’язково досягне»
Емма Андієвська

Е

мма Андієвська – лауреат Національної премії
ім. Т. Г. Шевченка (2018), людина особливого стилю. Вона
поетеса, прозаїк, малярка, не перестає дивувати – словом,
образом, кольором.
Народилася 19 березня 1931 року у м. Сталіно (нині
Донецьк). Дитинство провела на дуже зрусифікованому Донбасі
(до шести років ні слова не знала українською, тільки після
переїзду до Вишгороду, що під Києвом, вперше почула
українську мову). Еммі судилося прожити в Україні лише 12
років. Батька, хіміка-винахідника, як згадує сама Емма,
«прибрали, аби його винаходи не дісталися німцям», що
спонукало її матір вивезти дітей до Німеччини у 1943 році.
Родина жила в англійській окупаційній зоні Берліна.
Навчалась у гімназії, через недугу (хвороба хребта змусила
три роки пролежати в гіпсовому ліжку та вісім років ходити в
корсеті) здавала екзамени екстерном - рятувала досконала
пам’ять. Мала природне оперне контральто, навіть брала уроки
оперного співу, але не змогла продовжувати заняття вокалом.
Згодом закінчила Український вільний університет (1957 р.),
здобувши вищу філологічну, філософську освіту (захистила
магістерську роботу на тему «Причинки до засадничих питань з
новітньої української метрики»). Проте вчилася все своє життя.
Крім російської, української, німецької та англійської мов знає
старогрецьку, латину, санскрит, французьку, італійську, читає
іспанською та португальською мовами.
Працювати почала у 1954 році, влаштувавшись диктором на
радіостанції «Визволення» (потім – «Свобода»). Часто бувала у
Франції та США. У Нью-Йорку працювала спочатку дизайнером
в Nor Cross Company, а потім – в Манхеттенській медичній
бібліотеці разом з Мирославом Лабунькою - майбутнім ректором
Українського вільного університету.
3

Саме у Нью-Йорку родина Емми оселилася в одному будинку
з Богданом Бойчуком, що тоді лише починав творчу діяльність.
Він запропонував молодій поетесі друкуватися в тільки-но
створеному журналі «Нові поезії». Вона погодилася. Згодом
Б. Бойчук став формувати Нью-Йоркську групу, залучивши до неї
й Емму Андієвську.
У 1959 році одружилася з відомим українським
письменником, літературознавцем, перекладачем, істориком
Іваном Кошелівцем (1907-1999). Подружжя виїхало до Німеччини
й оселилося в Мюнхені (хоча за письменницею закріплене
громадянство США), де доля подарувала їм 40 років спільного
життя і творчої праці. Там само, на Kidlershtrasse 39, у
маленькому помешканні, заставленому картинами, мешкає вона й
донині [170, с. 66].
Все життя Емми Андієвської пройшло у праці. Це означало
(на додаток до щоденної напруженої редакційної, дикторської і
режисерської роботи в українському мюнхенському відділі радіо
«Свобода» (1955-1995 рр.) - крім ведення домашнього
господарства, ще й численні виступи, презентації своїх творів,
організацію виставок картин та вернісажів. І при цьому вона
знаходила час для творчості. Все це було можливим тільки
завдяки надзвичайно сильній волі, суворій самодисципліни,
«фантастичній працездатності і циклопічній продуктивності»
Емми Андієвської [92, с. 61]. Як стверджує сама письменниця,
вона і зараз спить лише дві години на добу, а змолоду взагалі
могла спати одну годину [176, с. 3].
У 1992 році авторка вперше після довгого часу побувала в
Україні, а потім ще декілька разів відвідувала свою малу
батьківщину - Донеччину.
Дебютна збірка Емми Андієвської «Поезії» вийшла у 1951
році і одразу привернула увагу критиків своєю яскравою
образністю,
оригінальністю
поетичної
мови,
отримала
надзвичайно схвальні відгуки [170, с. 67].
Потім з’явилися інші збірки поезій: «Народження ідола»
(1958), «Риба і розмір» (1961), «Кути опостінь» (1962), «Базар»
(1967), «Пісні без тексту» (1968), «Наука про землю» (1975),
«Кав’ярня» (1968), «Спокуси св. Антонія» (1985), «Вігілії» (1987),
4

«Архітектурні ансамблі» (1989), «Знаки. Тарок» (1995),
«Межиріччя. Сонети» (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), «Фульгурити» (2008),
«Ідилії» (2009),
«Міражі» (2009),
«Мутанти» (2010),
«Бездзигарний час» (2013) тощо; прозові твори, серед яких
збірки: «Подорож» (1955), «Тигри» (1962), «Джалапіта» (1962),
«Казки» (2000), «Проблеми голови» (2000), та романи:
«Герострати» (1970), «Роман про добру людину» (1973), «Роман
про людське призначення» (1982) тощо. Друкувалися твори у
США, Німеччині, Франції, окремі праці вийшли друком або були
перевидані в Україні.
З 1994 року – член Національної спілки письменників
України.
Як живописець, Андієвська працює від 1956 року. Перші її
виставки відбулися в Мюнхені. Згодом виставлялась у США,
Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Швейцарії, від
1992 року – в Україні. Має постійну виставку в Галереї
Р. Морбаха (м. Мюнхен), окремі роботи експонуються в
Українському
музеї
(м. Нью-Йорк),
картинній
галереї
Українського вільного університет (м. Мюнхен), Національному
художньому музеї, Національному музеї літератури України
(обидва у м. Київ), Харківській картинній галереї та ін.
Як живопису, так і поетичній творчості Андієвської
притаманна сюрреалістична тематика. Емму Андієвську взагалі
вважають основоположницею українського сюрреалізму, що
прагне втілити невтілиме, схопити несвідоме, відтворити
ірраціональне [118, с. 49]. Поезія авторки вражає бароковою
несподіваністю образів, пов’язаних між собою віддаленими
асоціаціями. «Засобами слова вона спрямовується до того
матеріалу, в якому працює радше живопис, скульптура,
архітектура – до матеріальності як конструкту, за яким світиться
безодня найостаннішого і найжорстокішого, найнесхопнішого», зазначає Тарас Возняк [77, с. 106]. Її вірші мають багату лексику:
розмовно-побутові слова поєднуються в межах одного сонету (а
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часом і одного рядка) з науковими термінами, раритетні архаїзми
– з найсучаснішими висловами.
Однією з прикмет поетики Андієвської є дисонансна рима,
яка спирається не на голосні, а на приголосні. Критики вказують
на те, що образність віршів постає ніби з «дитячого
світосприймання», коли кожен предмет побачено вперше. З цим
пов’язане й відчуття «пластичності» світу: кожен образ може
перетворитися на інший і завдяки цим взаємопереходам поглядові
поета починає відкриватися таємнича суть речей [116, с. 473].
Емма Андієвська впродовж десятиліть не припиняє свого
експериментаторства. Її творчість - це експериментальноінтелектуальний напрям [158, с. 15].
Інакшою є її проза. Виважена, навіть втомлива, вона змушує
людину передчувати сховане далеко, на кілька рівнів глибше
композиційних,
вербальних,
семантичних
шарів,
щось
незбагненне, що годі й висловити. Якщо поезія, попри багатство
архітектурних уламків та деталей, тяжіє до кольору, а отже,
живопису, то проза – радше до архітектури та музики, як
безнадійних спроб через організацію, структуру, ритм схопити
суще і те, що є його підмурівком, - буття. Ця проза, зіштовхуючи
людину в абсурдні лабіринти даремних кружлянь, змушує
прагнути простого і первинного, таких елементарних речей, як
затишок, спокій, розкіш [77, с. 106].
Літературознавець Світлана Водолазька говорить про її прозу
так: «Казки, новели, романи – чарівна територія непересічної,
загадкової особистості, постійна інтелектуальна провокація з
усталеним потягом до експериментування, а їх авторка – вічний
двигун нестандартних ідей та концепцій» [75, с. 49-50].
Проза Емми Андієвської віддзеркалюють конфлікт між
розумом і духом, раціональним мисленням та ірраціональністю.
Перший її роман «Герострати» (1970) був спробою поєднати
художній текст із філософським трактатом (ідеї людини, Бога,
Вічності та великої людини подаються крізь призму
геростратизму). Ідея геростратизму заполонила тоді зовсім
молоду авторку настільки, що стала темою кількох прозових
творів [158, с. 14].
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Наступні прозові твори «Роман про добру людину» (1973) і
«Роман про людське призначення» (1982) - несуть у собі потужну
патріотичну мотивацію: Україна піднята тут до рівня символу.
Сюжети вибудовані на реальному ґрунті, з широким вклиненням
сюрреалістичних візій.
У «Романі про добру людину» письменниця звертається до
повоєнних часів, коли у Міттенвальдському таборі для
переміщених осіб українці-вигнанці, рятуючись від радянської
тоталітарної системи, сподівалися на милість чужого світу.
Роман виразно тенденційний. Ідеї оголені й точно позначені.
Публіцистично-пристрасний початок про існування безмежно
доброї людини, що виправдовує світ і буття в цілому, є
світоглядним опертям роману. Хоча, звичайно, насамперед це –
антиімперська книжка, що виразно проявляється у специфічній
стилістиці твору. Емоційність негативного викривального
контексту посилює історична конкретизація достовірних фактів
[97, с. 143]. У романі весь світ перекритий Україною, все
пояснюється українськими реаліями. Таким чином, міфологічне
письмо Андієвської розмикає просторові межі, умогутнюючи
поняття України до буттєвого символу.
«Роман про людське призначення» великою мірою
суголосний з попереднім романом, його можна навіть розглядати
як його продовження: все та ж безкінечна нить оповіді і героями
твору виступають все ті ж знедолені українські емігранти, яких
вітри історії розсіяли по всьому світу. Тільки тепер ареною дії
стають не табори, а вся земна куля. Українські вигнанці
опиняються в Канаді, США, Німеччині, Бразилії, Аргентині,
Японії… Найприкметнішою їх ознакою залишається все та ж
закинутість в світі, неприхищеність, відчуженість [147, с. 170].
Епіграфом тут стоять слова Т. Шевченка «Возвеличу малих
отих рабів німих!» Шевченкове «возвеличу» в Емми Андієвської
набуває воістину магічного звучання. Це – текст-оберіг, текстзаклинання. З кожного свого героя письменниця намагається
видобути могутню захисну силу.
Поміщаючи свого героя серед неозорого плину, «цього
дихального
й
пульсуючого
суцільного
простирадла»,
письменниця пристрасно вірить у те, що в людини, «мізерній
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скалочці буття», світлосяйно зійде дух, і вона, підносячись з «дна
всесвітнього відра» у вселенську мандрівку, оприсутнить Космос
українським іменем [97, с. 148].
Хистка лінія, що розділяє добро і зло, знову проходить через
серце кожного з діючих персонажів, породжуючи в нього
відчуття тривоги, болю і сум’яття, обумовлюючи містичноапокаліптичну свідомість. Світ у романі постає як трагічна
загрозлива для людини даність. Усі герої шукають порятунку з
цієї безвиході, вириваючись з неї у світ ілюзій та видив,
паралельний світ поза реальністю.
Але попри те людина змушена робити вибір. У неї
залишається одне неминуче і неодіймане право – стати на сторону
добра чи зла. Авторка підводить до думки, що проблема вибору
стоїть перед людиною постійно, здійснюється щохвилини, навіть
кожної миті.
Ідейно-тематичні постулати тут розчинені в незліченних
сюжетних конструкціях, нескінченному сонмі образних побудов,
а звичні прийоми художньої умовності знехтувані або ж
виступали як пародія.
Як і в попередніх книгах, письменниця творить усепереч
традиції, вірна своєму внутрішньому голосу і слуху, цілком
зберігаючи авторську суверенність. Чимало з того, що
відбувається на сторінках її романів, вражає саме своєю
безглуздістю та невірогідністю. Вона зорієнтована на
неістинність, нереальність, яка, однак, якимось дивним чином
відкриває нові грані реального.
Словесні лабіринти її прози усе ж виводять нас у тунель із
світлом. Цим світлом є віра в добро, любов, правду та
справедливість. Людина тут завжди бачить свою нездатність і
підлість, намагається піднятися з низин аморального падіння,
змобілізувати зусилля волі для боротьби з темним і сатанинським
в душі і світі [147, с. 169].
Тяжіючи у прозі до великих, монументальних форм,
письменниця опрацьовує й короткий жанр: збірки новелеток (її
власне жанрове означення) «Подорож» (1955), «Тигри» (1962),
«Джалапіта» (1962) найбільш знані дослідниками її творчості.
Пізніші – книжка новел «Проблеми голови» і «Казки Емми
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Андієвської» (обидві - 2000) – це також спроба структурувати
власне уявлення про світ як складну взаємопов’язану й
взаємообумовлену систему.
Попри різні закони вражальності, прийоми і техніку, що
залежать від видів літературної творчості, у яких реалізується
геній Емми Андієвської, у всьому її доробку розгортається
вивершена концепція буття, що лише формою викладу
відрізняється від найфундаментальніших філософій людства, але
містить абсолютно автентичний, ще не відомий досі погляд на
світ [170, с. 66].
Нагороджена премією Фундації Омеляна й Тетяни
Антоновичів за твір «Роман про людське призначення» (1984),
має відзнаку «Інтелектуальна мужність» часопису «Ї» (2003),
міжнародну літературну премію «Тріумф» (2003), премію
«Глодоський скарб» часопису «Кур’єр Кривбасу» (2009), який
оголосив 2005-й роком Емми Андієвської й цілорічно друкував її
твори й розвідки про неї [158, с. 14].
Цього року книги Емми Андієвської («Міста-валети»,
«Бездзигарний час», «Шухлядні краєвиди», «Маратонський біг» і
«Щодення: перископи») були висунуті на здобуття премії
багатьма літературними організаціями, зокрема, Інститутом
філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Національним університетом «Острозька академія»,
Національним музеєм літератури України. За результатами
голосування комітету Шевченківської премії (23 голоси)
письменниця отримала цьогорічну премію з літератури.
Щоб уявити собі силу почуття національної свідомості Емми
Андієвської, треба дати слово їй самій: «Я виросла в середовищі,
де казали: «Як? Ви пишете українською мовою? Та це
самогубство!» І це, уявіть собі, для мене саме стало спонукою…»
[92, с. 62].
Наприкінці хочеться зазначити, що все її життя пронизане
Любов’ю до України та українців: «Україна для мене – усе, це
прекрасна країна, і я вбачаю своє завдання в тому, щоб відкрити
світові, яка вона дивовижна і який талановитий народ - українці»
[92, с. 58].
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