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У статті розглянуто явище сюрреалізму, забезпечене в українському літературному
процесі поетами-емігрантами кінця XX століття та його особливості.
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У повоєнні роки за певних історичних умов в еміграції опинився цвіт української
нації - творча інтелігенція – поети, письменники, митці й науковці. Повернення на
батьківщину було для них неможливим – тут на них чекали катівні НКВС, кожного з
них було звинувачено у зрадництві. А головне – відсутність можливості творити,
жорсткі рамки цензури, в які необхідно було втиснути свій талант. Для багатьох
емігрантів проблема Батьківщини стала центральною, ключовою. Туга за рідним
краєм, ностальгія, страх і депресія були невід`ємною частиною їхнього життя на
чужині й стали провідними мотивами у творчості.
Актуальність даної статті полягає у дослідженні доробку українських поетівемігрантів, творчість яких тяжіє до сюрреалізму. Вивчення творчого внеску діаспори
у скарбницю культурної спадщини України розпочалося лише в 90-х роках минулого
століття. Попри те, що на сьогодні досліджено, видано й зроблено немало, очевидним
постає факт втрати, відокремленості літературного процесу українського зарубіжжя,
глибини якого все ще залишаються маловідомими для українців.
Так, про український сюрреалізм можемо говорити завдяки доробку
Б.-І. Антонича, представників Київської школи. Однак повнокровне функціонування
сюрреалізму в українському літературному процесі забезпечили поети української
діаспори.
У статті І. Павелка «Про сюрреалізм та перспективи його розвитку в українській
літературі» [1] порушувалося питання «підсвідомого автоматизму мислі і мови»
сюрреалістів, які прагнули створити «містичний універзум» на противагу розумовій
та логічній нарації. «Нотатка про сюрреалізм» Ю. Косача [2] присвячена аналізу
аспектів «Маніфесту сюрреалізму», зокрема світоглядних позицій: «потяг до
ірраціонального <…> відтискає на другий плян т.зв. об’єктивний опис»[2, с. 666],
оскільки «сюрреалізм існує як нова естетика, як світ візій, зумовлених тільки
особистим вибором письменника, його цілковитою свободою поєднувати <…>
непоєднане, керуватись в упорядкуванні вартостей, явищ, предметів, ситуацій своєю
власною логікою»[2, с. 666].
У праці А.Макарова «П’ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво»[3] наголошено на
основних аспектах сюрреалістичної творчості: «запозичення поезії з сонної фантазії»,
«існування особливих «творчих снів» та явище «осяяння». Такі студії були спробою
інтерпретувати сюрреалізм у стадії стильового формування як незаперечний факт
його цілком очевидної присутності у творчому доробку того чи іншого автора. Даний
погляд поділяють далеко не всі дослідники. Принаймні М.Моклиця («Модернізм у
творчості письменників ХХ ст.», «Модернізм як структура: Філософія. Психологія.
Поетика») говорить про наявність сюрреалізму в нашому письменстві з помітною
обережністю, вбачає у ньому ремінісценцію бароко з його ідеями поєднання
непоєднуваного, важливою роллю символів та емблем, віри у вищу духовну
реальність, збагачену українськістю: філософією життя і філософією серця
(кордоцентризм), а також сковородинівським пантеїзмом.
В українській поезії чимало письменників із трансцендентним баченням
художньої дійсності, які, занурившись у національну стихію кордоцентризму,
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творили символічно-сюрреалістичні композиції. Однак у літературі України ХХ
століття сюрреалізм не став школою - існувала лише стильова тенденція цього
напряму, яка проявлялася в авторській поетиці.
Значно впевненіше можна говорити про сюрреалізм, який є визначальним у
творчості представників української діаспори, зокрема, Віри Вовк, Е. Андрієвської,
О. Зуєвського, Б. Бойчука, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського, І. Шуравської, Патриції
Калини та ін., поезія яких є об’єктом даного дослідження.
Складна, своєрідна художня умовність творів поетів-сюрреалістів українського
зарубіжжя зумовила загальноописовий характер вивчення їх лірики або ж її
розглянуто лише в окремих теоретичних аспектах. Метою дослідження постає
спроба розкрити явище сюрреалізму в українському літературному процесі кінця ХХ
століття. Розгляд особливостей, дослідження специфіки сюрреалізму в літературній
спадщині України є основним завданням.
Поезія сюрреалізму пройнята думкою про екзистенцію людини, її визволення.
Поезія як вид мистецтва дає можливість звільнитися з-під контролю свідомості й
соціальних рамок завдяки використанню образів сновидінь, міфотворчості. Художній
світ поетів-сюрреалістів цілковито втрачає референтність і перетворюється на знак,
для такої поезії характерна розмитість плану вираження, езотеричні знання,
притаманні сучасній естетиці, тому такі художні тексти потребують певного
декодування.
Сюрреалізм – явище парадоксальне і неоднозначне за своєю суттю. В
українському письменстві зацікавлення сюрреалізмом з’явилося ще у повоєнний час.
Зразком слугували теоретичні засади французьких сюрреалістів, хоча водночас
зазнавали значної редакції, усунення надмірної агресії.
Сюрреалізм – це автоматичний запис того, що диктує підсвідомість, та внутрішня
сила, що, за З. Фройдом, «відтискає нашу свідомість у несвідоме», де вона постійно
дається взнаки не лише у вигляді неврозів, а й лібідо, часто зумовлює творчий
процес. Ця сила часто виступає як поява сну, як автоматизм думки й мови, як низка
асоціацій, що «позбавлені якихось проміжних ланок цілості, для нас уже втрачають
логічність».
З відкриттям несвідомого у психології, до якого часто зверталися сюрреалісти,
сталося відродження давніх міфів, й водночас відбувався процес міфотворення
нових. Тому щоб збагнути суть творчості сюрреалістів, необхідно звернутися до
природи міфу і символу.
За визначенням Дж.Кемпбелла, міф – це канал, через який невичерпні потоки
енергії космосу запліднюють людську культуру в усіх її проявах. Релігії, філософії,
мистецтва, форми соціальної організації первісної й історичної людини, прозріння
першовідкривачів, самі сновидіння – усе це зароджується у магічному колі міфу.
Міфологічні символи своєю сутністю видаються спонтанним продуктом психіки, і
кожен з них несе у своєму зародку очисну силу першоджерел - їх треба розуміти як
вираження інтуїтивних ідей (за Платоном). Повне проявлення символу відбувається
лише у міфі. Коли у сновидінні образи викривлені специфічними проблемами
сновидця, у міфі їхнє вирішення постає однозначно для всього людства.
Відповідно, ліричний герой сюрреалістів – це людина, якій вдалося піднятися над
своїми власними і локальними історичними обмеженнями до загальнозначимих,
нормальних людських форм. Тому його другим завданням і героїчним діянням є те,
щоб повернутися до людей перевтіленим і зміненим та навчити їх того, що він
дізнався про відновлене життя.
Творчість Віри Вовк базується на принципах сюрреалізму та міфотворчості.
Концепція символу в її поезії має форму поетичного бачення світу. Б.Рубчак,
досліджуючи лірику Віри Вовк, вказував, що її образи «основані або на предметах,
або навіть на дрібних конкретних деталях, отже, на прецизному – майже
малярському спостереженні світу. Таке «імажиністичне» трактування дійсности,
одначе, часто підноситься до символічности своєрідною містичною енергією» [4,
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С. 38], синтез у її творчості сюрреалізму західного та слов`янського. Тут відчутні
впливи Октавіо Пасса та Васка Попи й водночас простежуються традиції П. Тичини,
Б.-І. Антонича, В. Свідзинського. Варто зазначити, що лірика Віри Вовк, попри
складне авторське мислення й незвичайний художній світ, має яскравий емоційний
характер та мелодійність мови. Часто поезія Віри Вовк виступає ніби загадка, яку
надто важко сприйняти, вже не кажучи, зрозуміти. Тут потрібна серйозна
інтелектуальна напруга й інтуїтивно-духовне прозріння.
Яскравим представником сюрреалізму в поетичному мистецтві є Е. Андієвська. Її
поезія ще зовсім непрочитана передусім тому, що не осягається здоровим глуздом.
Щоб зануритися в артистичний світ письменниці, потрібно мислити ірраціонально,
включаючи своє інтуїтивно-духовне споглядання й пізнаючи безмежність власного
несвідомого, звільнитись від страхів, що перешкоджають ступити у лабіринт її
творчості.
Автор приборкала і навчилася контролювати непідвладну стихію несвідомих
ресурсів. І тепер – це невичерпне джерело її творчої енергії.
І. Фізер підкреслював, що лірика поетеси автохтонно українська і своєю мовною
фактурою відтворює глибинний шар української стихії, витікаючи з єдиного потоку
української
колективної
свідомості
[5, с. 171]. Ю. Тарнавський, на думку Б. Рубчака, „свідомо відмовляється від будьяких особливостей, визначених українським корінням”, натомість поезія
Е.Андієвської виникає з її багатющих мовних запасів, надто закорінена в етнічні
особливості. „Коли окреслити творчість Андієвської, як це часто роблять, ярликом
сюрреалізму, то обов’язково треба кваліфікувати цей сюрреалізм як український” [5,
с. 171]. Володіючи неординарним чуттям слова, вона вільно оперує ним на всіх
рівнях: знаковому, семантичному, метафоричному, музичному. Слово для поетеси
набуває багатофункціонального наповнення, зумовлює його поліфонічність і
полісемічність. Авторка апробує потебнянський секрет внутрішньої форми слова
(велику асоціативну здатність слів через їхню змістову подібність).
Інший поет української діаспори, О. Зуєвський, хоча і не сприйняв ні
автоматичного письма французьких сюрреалістів, ні надмірного епатажу із
фройдистським патологічним ставленням до світу та людини у ньому, він надто
любив сюрреалістичне малярство, котре інспірувало його творчість та було джерелом
образів і тлом, на якому інтерпретувалися символічно-метафізичні конструкції.
Найбільш надихали поета О. Зуєвського такі митці-сюрреалісти, як Р. Магрітт,
П. Клее, Е. Мунк, М. Шагал, полотна Ієронімуса Босха тощо. Українському поетові
імпонував інтелектуально-естетичний рівень свідомості сюрреалістів, що працювали
у площині духовного зростання та самовдосконалення. В результаті О. Зуєвський
створив унікальний поетичний феномен – інтерсеміотичність сюрреалістичного
тексту. Йдеться про те, що часто поезії митця були точними відображеннями або
авторською парафразою малярських полотен сюрреалістів, інколи він зберігав навіть
назву твору.
На думку представників сюрреалізму, світ – це криптограма, що вимагає
декодування. Мистецтву ж надавалася виключна роль серед форм пізнання – воно
визнавалося „ієрогліфічним ключем” до таємниць буття. Безпосередньо через
міфологічну символізацію дійсності художня творчість ставала парадоксальним
сплавом раціонального й містичного.
Висновки. Сюрреалізм – це нове світобачення у мистецтві і спосіб пізнання
сфери несвідомого, надреального світу, вивчення і аналіз сновидінь, станів
божевілля; це створення алогічного і містичного мікросвіту символів і міфів на
основі інтуїції і фройдизму, автоматичного письма і чорного гумору. „Піраміда”
сюрреалізму у глибині своїх внутрішніх кімнат і печер містить таємниці і скарби
„древніх фараонів” – дух правіку, міфічну свідомість і дно людської психіки –
несвідомого; її підніжжя має на собі „графіті” людських страхів і патологій,
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хворобливе саморуйнування, протест і бунт проти світу, епатаж і пошук виходу. За
вершину цієї „піраміди” править спрямованість у трансцендентні глибини,
досягнення висот духу, самоочищення, розширення меж свідомості і через
індивідуацію – злиття з Абсолютом.
І саме завдяки представникам українського зарубіжжя відбувається усвідомлення
присутності сюрреалізму в українській поезії ХХ століття в літературному контексті.
.
SURREALISM IN THE UKRAINIAN LITERARY PROCESS
IN THE END OF THE XX CENTURY
S.P. Ozharivska
The phenomenon of surrealism and it’s peculiarities, which is well-to-do in the Ukrainian literary process in
the end of the XX century by poets-emigrants, is considered in the article.
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