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АНОТАЦІЯ
У статті представлені результати дослідження впливу соціальних та інших зовнішніх чинників на особистість
Сальвадора Далі та його творчість. Глобальні події, такі, як громадянська війна в Іспанії, Друга світова війна та
розробка ядерної зброї, знайшли своє відображення у проаналізованих нижче картинах художника.
З’ясовано, що найбільший вплив на особистісні риси, згідно досліджень автобіографії, мали взаємостосунки з
батьками, сімейні травми (смерть старшого брата) та деякі події пережиті у дитинстві. Здібності до художньої
творчості мають ознаки вродженості. Найзначніший вплив на формування стійких індивідуальних символів,
які часто ставали елементами сюрреалістичних картин, були дитячі психологічні травми. На унікальний стиль
сюрреалізму, вибраний для великого ряду творів мистецтва, вплинуло сильне емоційне враження від знайомства художника з ідеями З. Фрейда та наявність риси ексцентричності (вседозволеності) в поведінці, думках та
інших психічних процесах.
Ключові слова: твір мистецтва, творчий процес, психологічний механізм, Сальвадор Далі, сюрреалізм, психологічна травма, індивідуальний образ.

Постановка проблеми. Оригінальний стиль

У даній статті проводиться широкий аналіз

творчості, який прослідковується не лише у картинах

інформації, який включає в себе культурно-історичні

сюрреалістичного підходу, але і в створених фільмах,

умови життя художника, біографічні та автобіографічні

меблях та одязі, який носив митець, свідчить про наяв-

факти, структуру та зміст творів мистецтва з метою

ність здібностей у широкому спектрі творчої діяльнос-

прослідкувати специфічні психологічні механізми твор-

ті. Неодноразово мистецтвознавці намагались розшиф-

чого процесу Сальвадора Далі.

рувати неоднозначні образи, змальовані у картинах, та

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

зрозуміти прихований зміст символів. Проте, непересі-

Творчість Далі, в основному, досліджують мистецтвоз-

чні твори мистецтва художника становлять особливий

навці. Хайм Фінкельштейн (Finkelstein, 1983), у своїй

інтерес для психологів: чому саме такі теми обирав

статті «Сальвадор Далі: Подвійні та множинні образи»

митець для картин та неодноразово використовував

досліджує візуальні ефекти картин Далі, а саме викори-

певні символи у сюрреалістичних зображеннях? Чи

стання в роботах множинних образів, метою яких є ви-

можливо пояснити специфіку творчості крізь призму

кликати сумніви в реальності об’єктів зовнішнього сві-

подій, які прямо впливали на особистість митця, а зго-

ту і застосувати еротичну метафору в універсальному

дом виливались у художню творчість?

масштабі. Сам Далі визначає подвійне зображення як
зображення об'єкта, який також, без найменших фізич-
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них або анатомічних змін, являє собою повністю інше

простору.

зображення, інший об'єкт, причому друге зображення в

Ібарц та Вієгас у своїй статті «Параноїдально-

рівній мірі позбавлене будь-якої деформації або анор-

критичний метод Сальвадора Далі» (Ibarz & Villegas,

мальності.

2007) розглядають творчість Далі крізь призму його

Перша розробка Далі своєї теорії представлена

власного методу. Зазначається, що Сальвадор Далі у

в його есе «L'Ane pourri» (Finkelstein, 1983, р. 318), від-

1933 році аналізував внутрішні механізми параноїдаль-

правною точкою якого є загальне визначення параної

них явищ і піднімав питання про можливість методу,

як маячного розладу (психозу), при якому нав'язливі

заснованого на раптовій силі систематичних асоціацій,

маячні ідеї повільно розвиваються у складну і логічно

типових для параної. Відповідно до класичної теорії,

розроблену систему. Далі зазначає відмінність між па-

параноїдальна омана є наслідком помилкового суджен-

раноїдальним маренням та простою галюцинацією, і

ня перед обличчям реальності і, отже, помилкової інте-

підкреслює, що параноїдальна діяльність використовує

рпретації. Замість цього Лакан вважає, що параноя по-

інструменти, що допускають контроль і розпізнавання

ходить від галюцинацій (Іbarz & Villegas, 2007, р. 107).

у зовнішньому світі. Його основна мета - систематизу-

Далі підкреслює, що параноїдально-критичний метод -

вати плутанину, тобто, створити новий порядок або

це спонтанна діяльність ірраціонального знання, засно-

систему з елементів, взятих у зовнішньому світі, які за

вана на інтерпретаційно-критичній асоціації явищ мая-

інших обставин не були б пов'язані одні з одними. На

чні (Ibarz & Villegas, 2007, р. 107).

цьому етапі Далі розглядає свою теорію в основному

З

точки

зору

Мартінес-Конде

і

Макнік

щодо її візуального застосування як інструменту, що

(Martinez-Conde & Macknik, 2015), Сальвадор Дaлі

використовується для підриву або дискредитації нашо-

«інтуїтивно зрозумів, що те, що ми візуально сприймає-

го сприйняття реальності. Ця функція втілена у концеп-

мо як реальність, є продуктом звички розуму, а не

ції подвійного і множинного зображення. Створення

очей». «Створюючи доступні подвійні зображення,

цих образів, за словами Далі, є результатом насильни-

Дaлі просить нас переглянути в фундаментальному

цького використання параноїком зовнішнього світу для

масштабі наші конструкції реальності» (Martinez-Conde

утвердження своєї власної нав'язливої ідеї, процесу, в

& Macknik, 2015, р.21).

якому використовуються всілякі фігуральні «приводи»

Мартінес-Конде у своїй іншій статті «Чудеса

і «збіги», щоб визначити контури додаткових зобра-

ілюзії: ілюзія і сприйняття в мистецтві Сальвадора Да-

жень (Finkelstein, 1983, р. 318).

лі» вважає, що сюрреалістичний рух прагнув стерти

Варто також додати, що прагнення Дали поля-

різницю між реальним і уявним (Martinez-Conde et al.,

гає в тому, щоб викликати в думках інших людей сум-

2015). Така відсутність кордону між явною істиною і

ніви щодо стабільності та правдивості зображень зовні-

фантазією, мабуть, найбільш очевидна в мистецтві іспа-

шнього світу (Finkelstein, 1983, р. 321).

нського художника. Далі включив в свої роботи чис-

Чурилова (Churilova, 2018), в свою чергу, звер-

ленні ілюзії, щоб кинути виклик сприйняттю реальнос-

тає увагу на особливості художніх образів в образотво-

ті глядачами і дати їм можливість зазирнути за межі

рчому мистецтві Сальвадора Далі в контексті концепту-

(Martinez-Conde et al., 2015, p. 1). Також варто зазначи-

альних позицій теорії феноменології розвитку і буття

ти, що здатність мозку створювати зв'язку між речами,

особистості В.С. Мухіної. У своєму дослідженні Чури-

які насправді не пов'язані між собою, має важливе зна-

лова вивчає феноменологічні особливості образів та

чення для художнього «параноїдально-критичного»

складові змісту картин художника (Churilova, 2018).

методу, винайденого Далі (Martinez-Conde et al., 2015,

Ключовою методологічною позицією в роботі виступає

р. 2).

ідея Мухіної про обумовленість внутрішньої позиції

Створюючи доступні подвійні образи, Далі

особистості зовнішніми реаліями: по-перше, предмет-

змушує в корені переглянути наше сприйняття реально-

ного світу; по-друге, образно-знакових систем; по-

сті, а його вміння використовувати різні техніки для

третє, природи; і наостанок, соціально-нормативного

створення незвичайних ефектів у своєму мистецтві за© Oksana Samoshchuk
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сноване

на

здатності

«бачити

речі

по-

іншому» (Martinez-Conde et al., 2015, р. 6).

Джойса і Сальвадора Далі. Поняття «трансгресії», розроблене у філософії ХХ ст. (філософами Ж. Батай, М.

Згідно досліджень, викладених у вищевказаній

Фуко, М. Бланшо), служить ключем до пояснення різ-

статті нейровченої Мартінес-Конде (Martinez-Conde et

номанітних метаморфоз, пережитих героями романів

al., 2015), виявлення обрисів і контурів починається з

«Улісс» та «Поминки по Фіннегану» Джойса і персона-

наших нейронів сітківки, які потім передають цю інфо-

жами численних картин Далі (Lameko, 2014). Уявлення

рмацію на більш пізні етапи обробки зображень у моз-

цих митців про світ базується на ідеї взаємозв'язку реа-

ку, поки вона не досягне коркових областей, відповіда-

льного і вигаданого, їхньої взаємної трансформації;

льних за наше сприйняття форми і кольору. Попутно

людина в такому універсумі - відкритий процес перма-

ми порівнюємо вхідну візуальну інформацію зі знайо-

нентного самоконфігурування і здатна переживати тра-

мими об'єктами у нашій пам'яті. Якщо це має сенс, ми

нсгресію на фізичному і духовному рівнях (ibid.). Щоб

приймаємо цю інформацію, а якщо це не так, то ми

продемонструвати масштаби трансгресії від незначних

можемо обрати альтернативні інтерпретації. Високо-

змін в характері до біологічної трансмутації, обидва

контрастні форми, як наприклад, тести Роршаха з чор-

митці вдаються до техніки створення гібридного спосо-

нильними плямами, спонукають нашу уяву ідентифіку-

бу. Таким чином, за Ламеко (Lameko, 2014), Джойс і

вати конкретні форми. Симетрія допомагає сприймати

Далі доводять здатність особистості долати кордони

асоціації зі схожими об'єктами, оскільки багато речей у

природного, переходити за межі можливого і приймати

світі природи симетричні. Хоча це різновид неоднозна-

множинні, що здаються на перший погляд неможливи-

чною ілюзії, Далі часто вмонтовував два конкуруючих

ми, стани.

зображення, які збивають з пантелику мозок. (Martinez-

Мета дослідження. На основі аналізу визначи-

Conde et al., 2015, р. 8). Двозначність також полягає у

ти чинники формування особистості митця, специфіки

відсутності справжніх зображень, тому мозку дово-

його творчого процесу та продуктів діяльності.

диться висувати будь-яку кількість конкуруючих гіпо-

Методи

дослідження. Методи теоретичного

тез. Це теж ілюзія заповнення: наші зорові нейрони

дослідження не лише забезпечують з’ясування сутності

заповнюють позитивний і негативний простір, щоб

досліджуваного явища, але виявляють основні законо-

допомогти нам сприйняти знайомі об'єкти (Martinez-

мірності його існування та взаємодії з іншими явища-

Conde et al., 2015, р. 9).

ми. Тому, у вивченні творчості Сальвадора Далі вико-

Далі постійно використовував ілюзії у своїх

ристовувалися наступні методи: історичний, біографіч-

творах, щоб стерти різницю між фактом і фантазією,

ний, методи аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагу-

що є відмінною рисою сюрреалістичного руху. Ілюзії є,

вання і моделювання.

або повинні бути, фундаментальною частиною інстру-

Виклад основного матеріалу. Для ґрунтовно-

ментарію нейробіолога для вивчення того, як мозок

го аналізу формування особистості та творчості Саль-

створює внутрішню картину зовнішнього світу. Крім

вадора Далі звернено увагу на дві основні ознаки куль-

того, ілюзії додають інтелектуальний вимір до естетич-

турно-історичних чинників: хронологічну (період жит-

ної і емоційної взаємодії. Використовуючи ілюзії, Далі

тя С. Далі з 11.05.1904 по 23.01.1989) та просторову

змушує глядача взаємодіяти з його роботами в аналіти-

(місце проживання митця – Іспанія, та США у 1940-

чній манері, щоб зрозуміти, що таке сприйняття і реа-

1948 рр.). Крім того, у дослідженні були використані

льність. Художник перетворює спостерігача в активно-

джерела біографій та автобіографій художника. На ос-

го практикуючого параноїдально-критичного методу,

нові проаналізованих біографій (Gibson, 2004; Delassen,

за допомогою якого будь-який візуальний об'єкт може

2008) та автобіографій (Dali, 2008; Dali 2012), було ви-

розглядатися як інший (Martinez-Conde et al., 2015, р.

ведено різні групи чинників, що вплинули на форму-

11).

вання особистості митця і, як наслідок, на специфіку
Наступний дослідник Ламеко аналізує фено-

його творчого процесу та продуктів діяльності. Також

мен трансгресії, що присутній у творчості Джеймса

були встановлені взаємозв’язки між наступними елеме© Oksana Samoshchuk
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нтами: стимул (наприклад, зовнішня подія) -> форму-

1. Батько Далі відзначався запальним характе-

вання психічного явища (механізму) -> створення твор-

ром (нестримний холерик), що могло передатись мит-

чого продукту. У статті подаються результати дослі-

цю та проявлятись у ньому у формі палкого відстою-

дження, без демонстрації усіх етапів проведеного ана-

вання переконань. Також батько негативно ставився до

лізу, оскільки повний опис дослідження вийшов би

ексцентричних витівок С. Далі (Gibson, 2004).

далеко за межі даного формату викладеного матеріалу.

2. Мати гарно малювала, дуже добре ставилась

Чинники, що вплинули на формування особис-

до сина та проявляла безумовну любов. Очевидно, Далі

тості С. Далі та, відповідно, на його творчість класифі-

володів вродженими художніми здібностями, але й

ковано на дві групи: макрочинники та мікрочинники.

підтримка батьків спонукала реалізовувати інтерес у
різних сферах.

До макрочинників віднесено:

3. Дядько Ансельмо мав позитивне ставлення

І. Географічні:
Ландшафт місцевості, де народився і жив ху-

до художніх спроб Далі у дитинстві (позитивне підкрі-

дожник (пустинний піщаний берег зі скелями над во-

плення),

знайомив

з

художниками

дою та кипарисами) на багатьох картинах змальовуєть-

(розширення зони цікавості).

Барселони

ся як фон, тло до сюрреалістичних образів (Garcia,

4. Смерть старшого брата:

1967).

Оскільки у батьків було сформоване почуття
У Каталонії часто дує сильний місцевий вітер

вини за смерть старшого брата, спрацював психологіч-

"трамонтана", який надає обрисам місцевості незвичай-

ний механізм у формі перенесення нереалізованої лю-

ної чіткості. Також, за словами місцевих жителів пос-

бові з першого сина на Далі, яке проявлялось у вигляді

тійний опір вітру, 130 км/год, формує у особистості

над-опіки над С. Далі, обожнюванні, вседозволеності

такі риси, як непохитність і впертість (Garcia, 1967). Як

та в іншому. Таке ставлення, очевидно, призвело до

можна побачити, у багатьох картинах присутній анало-

несформованості новоутворення у ранньому віці меж

гічний рельєф та чіткість зображення.

"Я" (тобто, що дозволено, а що ні), відсутності уявлен-

ІІ. Глобальні події:

ня про коректність поведінки, формування відчуття

Громадянська війна в Іспанії. Переживання і

своєї унікальності та особливості.

дух передвоєнного стану країни митець відобразив на

На видатного художника існування фантома

картині "М'яка конструкція з вареними бобами: перед-

старшого брата також вплинуло певним чином. Постій-

чуття громадянської війни", 1936 р. (Skopova, 2012).

не відчуття присутності конкурента спричинило фор-

Друга світова війна в Європі стала причиною

мування комплексу меншовартості і надкомпенсації у

міграції Сальвадора і його дружини Гали до США у

формі

1940-1948 рр. Саме тут С. Далі вперше пише картини

(самоствердження через порушення заборони; в юна-

на

Анто-

цькому віці це буде схильність до творчого експериме-

нія" (1946 р.), "Мадонна Порт-Льїгата" (1949 р.),

нтування через порушення рекомендацій вчителів),

"Христос Святого Іоанна на хресті" (1951 р.) (Gibson,

манії величі, егоцентричності. Також, нерамкованість

2004). Можливо, саме на ці образи наштовхнули жорс-

особистості стосується не лише поведінкових актів, але

релігійну тематику:

"Спокуса

святого

розвитку

нарцистичного

типу особистості

токі події, що розгортались в той час на Батьківщині

й емоцій та мисленнєвих процесів, наприклад, здатнос-

Далі.

ті утворення далеких асоціативних зв’язків, що стало
Мікрочинники також були поділені на дві гру-

Також, думки та емоції щодо події смерті брата зафік-

пи: близьке соціальне оточення та особисті події.
І. Близьке соціальне оточення (постаті, предмети, які зіграли визначальну роль у становленні особистості митця та, відповідно, в значній мірі вплинули
на його подальшу творчість):

чинником формування стилю сюрреалізму у творчості.
совані у картині "Портрет мого померлого брата" (1963р.).
5. Народження молодшої сестри. Як описував
сам Далі у своєму щоденнику, ця подія стала символом
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"повалення з трону" (Dali, 2012). За А. Адлером це мог-

пис. У цій події проявляється риса ініціативності, яку

ло підсилити згаданий вище комплекс меншовартості.

можна спостерігати протягом усього життя художника.

6. Важливу роль у вихованні С. Далі відіграла

5. Авторитетом у малюванні також став перший

їхня няня Люсія, яку діти обожнювали і портрет якої

вчитель у школі, який дав ази у створенні чіткості обра-

Сальвадор намалював у віці 14 років "Портрет Лю-

зу.

сії" (1918 р.).

6. Подія у дитинстві, коли Далі налякала риба,

7. Коло знайомих сім’ї: спілкування з ранніх

що мала голову дуже схожу на голову коника-

років з творчою богемою Каталонії заклали інтерес до

стрибунця, спричинила формування фобії цих комах,

мистецтва.

яка мучила художника багато років. Ця комаха знайшла

8. Також сильний вплив на митця здійснив Габ-

своє відображення на багатьох картинах.

рієль Аломар, який ввів поняття "футуризм", сутність

7. Представлення картин на різноманітних ви-

течії якого полягає у відведенні значної ролі індивідуа-

ставках і позитивний відгук критиків формували пози-

лізму та відкиданні загально-мистецьких норм у живо-

тивне підкріплення до власної творчої діяльності та мо-

писі. Сальвадор цікавився цими ідеями.

тивувало до вдосконалення техніки малюнку. Ці події

9. Фрейд та ідеї психоаналізу здійснили величезний вплив на формування світогляду у студентські ро-

могли бути однією з причин виникнення відчуття власної професійності і особливості, геніальності.

ки художника, спосіб мислення та інтерпретацію дійс-

8. Смерть матері, за словами С. Далі, була вели-

ності (Gibson, 2004). Власне вибір сюрреалістичного

ким ударом і стала одним із стимулів формування силь-

напряму у мистецтві та відтворення ірраціональних об-

ного мотиву досягнення слави через професійну діяль-

разів у картинах отримали натхнення з ідеї про несвідо-

ність, оскільки митець "пообіцяв обезсмертити її через

ме, витіснені бажання та внутрішні конфлікти.

своє світле ім'я" (Dali, 2012, p. 72).

10. Пабло Пікассо був для юного митця вели-

9. Подорож до Італії та ознайомлення із живо-

ким авторитетом-сучасником. Під час першого знайомс-

писом Відродження, яким завжди захоплювався, приз-

тва позитивно сприйняв картини С. Далі, зокрема

вели до домінування правильних людських форм та ін-

"Дівчину із Фігераса" (1926 р.). На початку своєї твор-

ших рис академізму у техніці.

чості, художник, намагаючись наслідувати Пікассо, малював у стилі кубізму.

10. Дитяча травма (споглядання трупу тварини,
що розкладається і якого поїдають черв’яки) часто про-

ІІ. Особисті події:

глядається у відповідних образах у картинах, напри-

1. Часті домашні кіносеанси та дозвіл на необ-

клад, "Великий мастурбатор" (1929 р.) (див. Мал. 1) та

межену кількість відвідування кінотеатру викликали

у фільмі "Андалузький пес".

позитивне ставлення до кіно, що і могло стати причи-

На основі вищеописаних макро- та мікрочинни-

ною залученості до майбутнього створення у співавтор-

ків формування особистості С. Далі, можна виділити

стві кінострічок "Андалузький пес" (1929), "Золота до-

певні визначені риси особистості, явища психіки та ме-

ба" (1930).

ханізми, які безпосередньо вплинули на творчий процес

2. Досвід споглядання у дитинстві стереоскопі-

і його продукти.

чних малюнків вплинули на формування візуальних

Модель психологічного портрету С. Далі:

образів, що призвело до використання ефекту візуаль-

Риса сором’язливості. Два факти, описані у

них ілюзій у картинах (наприклад, "Галюциногенний

біографії, могли стати причиною її виникнення: Далі до

тореадор" (1968-1970 рр.), Мал. 5).

середнього дитячого віку страждав на нічний енурез, а

3. Переїзд до нового помешкання викликав пев-

це, як правило, формує рису сорому; декілька подій,

ні враження від нової місцевості, які відображені на

коли митець у дитинстві став свідком некоректної пуб-

картині "Дівчина з Фігераса".

лічної поведінки свого батька, викликали, за його слова-

4. У віці 9-10 років Далі облаштував у будинку

ми, сильне почуття сорому (Gibson, 2004). Саме сором у

мінімайстерню, захоплювався літературою про живо-

дитинстві міг викликати надкомпенсацію у формі зухва© Oksana Samoshchuk
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лої поведінки. Через сором і, як наслідок, нездатність

Також простежується впродовж всього життя

відкрито і природньо відреаговувати власні переживан-

генія риси самоствердження ідеї своєї унікальності

ня,

через створення чогось грандіозного, незвичайного,

міг

сформуватись

мотив

до

творчості

(опосередковане відреагування емоцій, заборонених

тобто кидання виклику суспільству.

тем через художні образи). Хоча провідним мотивом, за

Дуже чітко простежується у всіх роботах і са-

результатами дослідження, варто вважати вроджені

моописах наявність нарцистичного типу особистості,

здібності Далі до малювання.

основними механізмами якої є ідеалізація і знецінення.

Риса відчуженості, закритості, що посилюва-

Починаючи з раннього дитячого віку і до зрі-

ла нездатність вільно відреаговувати словами свої емо-

лості у С. Далі проявляється особлива чутливість, домі-

ції та переживання.

нування і бажання розвивати візуальну модальність

Визнання – одна із причин формування відчуття своєї кращості як митця, що призводило до зневаж-

сприйняття та уяви (виокремлення тих чи інших образів з силуетів берегової лінії, чи плям на стіні).

ливого ставлення до критиків.

Також у митця були присутні декілька фобій

Механізми ідентифікації, знецінення (особливо

(нав’язливих параноїдальних страхів).

яскраво проявляються в нарцистичних типах). У дано-

У творчості і формуванні особистості С. Далі

му випадку, у художника відбулась ідентифікація свого

велику роль відіграли ті авторитети, які були визнані

"Я" з ідеями З. Фрейда, і як наслідком виступало прий-

ним самим. Інші авторитети, нав’язані суспільством,

няття в свою концепцію принципів сюрреалізму, що

викликали у художника відчуття зневаги та презирства,

спровокувало процес розширення "Я" (проекція) на

які він демонстрував у формі ігнорування вказівок чи

навколишню дійсність у формі поширення ідей сюрреа-

проявляв іншими формами ексцентричної поведінки.

лізму через читання лекцій, критику збірки поезії Гарсії

Розповідь про появу галюциногенних марень

Лорки в тому, що і в поезії має бути відведене місце

(Dali, 2008) свідчить про силу проектування уявних

несвідомому, критику сценарію і поширення ідей сюр-

візуальних образів на зовнішню дійсність, тобто розми-

реалізму на фільм "Андалузький пес".

ту межу між дійсністю і уявою, але разом з тим, збере-

Ідентифікація себе з картинами призвела до

ження принципу тестування реальності, що яскраво

нездатності критично поставитись до змісту малюнків,

проявляється у пограничних типах організації особис-

що вилилось у форму відстоювання їхнього права бути

тості.

присутніми на виставці.

Використання у картинах табуйованих у суспі-

В основі створення сюрреалістичних картин
лежать вільні (тобто віддалені) асоціативні зв’язки.

льстві образів, тобто тенденцію йти проти моралі, можна проінтерпретувати як несвідоме нав’язливе прагнен-

Часте зображування на картинах та в літературних творах таких образів, як губи, рота, їжа може гово-

ня повалення авторитетів, що також виявляється у нарцистичних типах.

рити про фіксацію на оральний стадії (згідно психоана-

Аналізуючи продукти творчості художника

літичної теорії); образів фекалій – фіксацію на анальній

можна виділити наступні психологічні особливості як

стадії психосексуального розвитку.

процесу творчості, так і чинників, які вплинули на фор-

Основний психологічний механізм створення

мування художніх образів. Для аналізу картин нами

індивідуальної символіки С. Далі – зчеплення об’єкту

обрано два аспекти: контекстуальний та змістовий. Ни-

реальності з певною філософською ідеєю або умовиво-

жче наведено певні мистецькі продукти, що розглядати-

дом (символи креветки, рога носорога, хліба).

муться з перспективи умов та передуючим творчому

Основним психологічним механізмом формування ексцентричної риси творчості С. Далі є відсутність заборон і рамок в психічних процесах (емоційних,
мисленнєвих, мовленнєвих, поведінкових).

акту стимулам, з точки зору змальованих образів і символів.
Автор статті вважає, що символи, як перехідний лінгвістичний чи образний код, можуть мати два
значення, чи дві форми: універсальну ти індивідуальну.
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Універсальне значення – загальнолюдське чи загально-

вилазять з обличчя – також дитяча травма, яка виникла

культурне, індивідуальне – прихований зміст, який по-

від споглядання трупа їжака, що розкладається.

єднує ситуативний індивідуальний досвід чи ідею з

Основний мотив, який спровокував майстра до

певним образом. Очевидно, в роботах художника вико-

створення картини "Загадка Вільгельма Телля" (Мал.

ристовуються дві форми символів, які спробуємо проі-

2), став конфлікт з групою сюрреалістів, які займали

нтерпретувати нижче.

ліві погляди. Таким чином, головною фігурою на ма-

Картина "Великий мастурбатор" (Мал. 1), ство-

люнку є зображений напівоголений Ленін з видовже-

рена у 1929 р., висвітлює образи на фоні традиційного

ною сідницею, що підперта костилем. Костиль – також

для С. Далі пейзажу – піщаний берег та блакитне небо.

індивідуальний символ Сальвадора, що означає, за його

Даний краєвид взятий з тієї ландшафтної місцевості, де

ж інтерпретацією, річ, яка підпирає щось недостойне,

народився і жив художник. Основний образ - голова

немічне, що не здатне триматись на власній опорі

вперта носом в землю - має деякі особливості. Якщо

(немічні ідеї, соціальні класи, чи ін.). Карикатурне зо-

умовно розділити картину на ліву і праву частину, ми

браження Леніна відображає зневажливе ставлення до

побачимо два різні сюжети, які, проте, між собою взає-

цієї постаті, костиль що підпирає сідницю і видовже-

мопов’язані. Ліва частина голови має наступні елемен-

ний кашкет – немічність ідей комунізму. Дитина, яку

ти: ніс опущений донизу і впертий в опору (землю),

тримає Ленін, як Далі прокоментував, це він сам. А

закриті очі, рожеві щоки можуть бути ознакою такої

птахів, що знаходяться справа на підлозі, можна проін-

емоції як сором, що, як відомо з біографічних даних,

терпретувати, як нижчого рівня прибічників даних

був сильно виражений у Далі в дитинстві та юнацькому

ідей.

віці. Рослинність на щоці символізує сильне враження
в дитинстві – коли Далі вперше побачив волосся під
пахвою у жінки. Цю подію, вважаємо, не варто відносити до психологічних травм, хоча вона має легкі її
ознаки. Права частина картини говорить про витіснені
бажання, які і породжували цей сором: передній план
ніг та геніталій чоловіка, до яких піднята жіноча голова. На картині зображені й індивідуальні символи: під
носом у обличчя намальований коник-стрибунець –
відома фобія митця в дитинстві; мурахи та черв’яки, які

Мал. 2 "Загадка Вільгельма Телля", 1933 р., С. Далі
"Загадка Гітлера", 1937 р. (Мал. 3), як висловився С. Далі, стала пророчою і символізувала близький
кінець Адольфа Гітлера. У центрі картини зображена
майже порожня тарілка з дрібними недоїдками та шматком чорно-білої фотографії Гітлера (імовірно, символ
недоїдка). Над тарілкою на гілці (знову штучна опора)
висить зламана телефонна трубка, з якої звисає велика
крапля (імовірно, сльоза). Трубка може символізувати
роботу розвідки, і те, що всі дії воєнні координувались
через телефонний зв'язок. Справа на гілці висить напівпрозора парасоля, за якою простежується темний силует жінки. Парасоля, як символ Англії, може зображати

Мал. 1 "Великий мастурбатор", 1929 р., С. Далі

її ставлення до дій Гітлера ("закривання очей" на дії
агресора). Як сказав сам Далі, "парасолька Чемберлена
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що змістити перспективу споглядання на верхню частину обличчя, то виділяється образ птаха (ворона), цей
символ має універсальне значення смерті. Знизу портрета краплі набувають образи людей, які, можливо,
символізують тих, хто помер від інфекційних хворіб,
адже брат Далі помер саме від цього діагнозу. Праворуч проглядаються також образи людей з крапель, що
піднімаються по сходах, які також виділяються з цяток
до хмар.
Робота "Галюциногенний тореадор" (Мал. 5)
створена у 1968-1970 рр. Зверху картини зображений
Мал. 3 «Загадка Гітлера», 1937 р., С. Далі

тематичний фон арени для проведення тореадорських
поєдинків, стіни якої прикрашені скульптурою Венери

виступає на цій картині в зловісному світлі, що підкрес-

Мілоської, якою, як відомо, Далі захоплювався, і двома

люють кажани, і він мене вразив, коли я працював над

ангелами над центральним входом. Ангели для нього -

картиною, як щось, що уособлює величезні страждан-

символ містичного, піднесеного союзу. Найчастіше на

ня" (Dali, 2012, p. 94).

картинах майстра вони з'являються поруч з Гала, яка

Назва роботи "Портрет мого померлого брата",
1963 р. (Мал. 4), говорить про наскрізну тему полотна:
смерть брата-фантома, якого сам художник ніколи не
бачив, але чиє фото стояло увесь час вдома на видному
місці. Центральний портрет намальований шляхом сполучення червоно-чорних цяточок, які в приближеному
вигляді нагадують краплі крові. Голова брата за допомогою цієї техніки набирає вигляд напівпрозорої
(фантомної) і зображена на нестандартному для художника фоні: туманне поле з робітниками при заході. Як-

Мал. 5 «Галюциногенний тореадор», 1968 р., С. Далі

була для Далі втіленням благородства, чистоти і зв'язку, дарованого небесами. І справді, зліва зверху зображено голову Гали на жовтому божественному фоні. По
центрі зображена та ж Венера Мілоська у різних перспективах. Але якщо придивитись до тіні другої скульптури, можна виділити з фону й інший образ: голову
Мал. 4 «Портрет мого померлого брата», 1963 р.,
С. Далі

самого тореадора, нижче зелена смужка нагадує форму
галстука, а контур арени – контур голови. Нижче, зліва
від тореадора, з фону проглядається голова вбитого
© Oksana Samoshchuk

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1.17
Volume 6 Issue 1 2020

http://www.apsijournal.com/

182

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 6 Issue 1 2020

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1

бика. Справа внизу стоїть хлопчик, в якому художник
зображає самого себе. Також часто використовуваним
символом у творчості є рій мух, які ймовірно прилітають на мертве тіло чи іншу поживу.
Іншою відомою картиною стала "Постійність
пам'яті", 1931 р. (Мал. 6). Фон, як зазначалось раніше,
доволі стандартний для творів С. Далі - берег, гілка
кипарису, з якої звисає предмет. Це також і м’які годинники, образ яких прийшов до художника, коли після
вечері він звернув увагу на сир на тарілці, що від спеки
розтопився. По центрі картини лежить шматок обличчя:
ніс із закритим оком і довгими віями, що раніше зображувалось у "Великому мастурбаторі".

Мал. 7 «Розпад постійності пам'яті», 1952 р., С. Далі

Єдина картина, яка супроводжується поемою,
має назву "Метаморфози нарциса", 1937 р. (Мал. 8).
Зображення складається із двох частин: зліва зображений образ людини, що сидить у воді, спершись на коліно і опустивши голову. Перша фігура саме у воді: згідно легенди, вдивляючись у тиху гладь і зник безвісті
Нарцис. На картині представлені основні два образи,
які проходять метаморфозу, про що висвітлено в поемі.
Спочатку, дивлячись на ліву фігуру, бачимо зігнутого
над водою Нарциса. Далі, продовжуючи дивитись на
Мал. 6 «Постійність пам'яті», 1931 р., С. Далі

цей об’єкт, але більш розмито, у контурах тіла юнака
прослідковується образ руки, голова стає яйцем, а во-

У 1952 р. була намальована друга версія карти-

лосся зібране в пучок – рослиною. Перший етап мета-

ни під назвою "Розпад постійності пам'яті" (Мал. 7).

морфози відбувся. Наступний етап – коли звертаємо

Образи цієї картини асоціюються з темами холодної

увагу на правий образ: гранітна, кам’яна рука, що три-

війни і наростаючої військової напруги та технічного
промислового прогресу. В історії, 12 вересня 1952 –
дата, коли уряд СРСР випустив постанову «Про проектування та будівництво об'єкта 627» (першого радянського атомного підводного човна). Дивлячись на рибу,
що пливе під скелями на малюнку, мимоволі складається враження по контурах і куті ниряння, що це субмарина, яку атакують торпеди. Графічні блоки, що зображені в нижній частині картини, нагадують будову атомного реактора, а розчленована гілка кипарису – символ
розкладання атому в реакторі. Таке кодування вражень
від зміни і технологізації суспільства не повинно дивувати, адже С. Далі, як відомо, слідкував за світовими

Мал. 8 «Метаморфози Нарциса», 1937 р., С. Далі

подіями та науково-технічним прогресом.
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має яйце (символ початку і відродження), з якого про-

види: сформовані свідомо і сформовані несвідомо.

росла квітка нарцису (цибулина квітки у каталонців

До свідомо-сформованих належать такі візуа-

метафорично означає психологічний комплекс в голо-

льні образи: символ костиля; креветки; ріг носорога;

ві). Після другого етапу метаморфоза завершилася.

хліба. До несвідомо-сформованих (як правило, на осно-

У фільмі "Андалузький пес" 1929 р., у співав-

ві дитячих психологічних травм): образ коника-

торстві до сценарію якого виступав С. Далі, зображені

стрибунця; плоті, що розкладається; фекалій; губ; вели-

наступні символічні образи. Перша сцена починається з

ких вій на закритому оці.

того, що око людини розрізають гострою бритвою, що

Отже, автор статті прийшов до висновку, що

викликає у глядача надзвичайно сильні відразливі емо-

механізм формування індивідуальних символів, впливу

ції. Стиль С. Далі – шокувати публіку і викликати у

особистого досвіду лежить в основі видатної творчої

реципієнтів якомога сильніші негативні емоції. Очевид-

діяльності, що підтверджується вищенаведеним аналі-

но, що мета сцени – шокувати навіть "затятих авангар-

зом.

дистів", як висловився сам автор. Також присутня сце-

Висновки та перспективи подальших дослі-

на, де у чоловіка з отвору на долоні вилазять мурахи,

джень. На основі аналізу та інтерпретації широкого

що у С. Далі символізують тлінність буття, розкладан-

спектру даних про життя та творчість Сальвадора Далі

ня. З автобіографії нам відома сцена, коли маленький

було виявлено різноманітні групи чинників, що впли-

Далі вперше побачив волосся під жіночою пахвою, що

нули на формування особистості митця і як наслідок -

могло викликати сильні неприємні відчуття. Цей образ

його творчості. Сюди відносяться дві групи зовнішніх

декілька разів зображується у сюжеті, в тому числі у

впливів, які мали своє відображення у мистецтві худо-

сцені, де волосся зникає у жінки з-під пахви, а опиня-

жника: макрочинники та мікрочинники.

ється на місці рота у чоловіка (це може означати дитя-

Також було складено модель психологічного

чий страх появи огидного волосся на своєму тілі). У

портрету Сальвадора Далі, основними особливостями

фільмі зображена ще одна травма Далі: їжак, що з події

якого є нарцистична організація та риса сором’язливос-

з дитинства був знайденим мертвим у напіврозкладено-

ті і закритості. Аналіз деяких творів мистецтва показав

му вигляді. У наступному кадрі показано жінку у чоло-

наявність прямого зв’язку між пережитими подіями та

вічому одязі, що в натовпі палицею штовхає обрубок

виникненням певного символу, який простежується у

руки. Сам образ штовхання чогось огидного очевидно

багатьох картинах.

взятий теж із спогадів, коли Сальвадор, бажаючи розг-

Тема впливу зовнішніх чинників на творчість

лянути розкладений труп їжака, штовхав його і переве-

митців не зменшує своєї актуальності й надалі. Для

ртав костилем. Проте, вважаємо, що не всі символи

виведення закономірностей у взаємозалежній структу-

фільму варто розглядати крізь призму особистості ху-

рі: середовище – особистість творця – творчий процес –

дожника, оскільки він був у співавторстві до написання

продукт творчості, необхідні додаткові дослідження

сценарію.

видатних осіб в інших сферах людської діяльності.

Якщо механізми формування індивідуальних
символів ми простежили за допомогою аналізу автобіо-
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SALVADOR
DALÍ'S PERSONALITY AND CREATIVE PROCESS

The results of the study showed the presence of
the following Dalí’s main personality traits: shyness
(especially in childhood and adolescence), narcissistic personality type, alienation and closed nature, ambition and
the desire for recognition.
Thus, it can be argued that there is a certain mech-

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the psychological aspects of Salvador Dalí’s personality and creative
process. Based on the analyzed data taken from cultural
and historical conditions of the artist's life, as well as from

anism in the creative process that transforms the formed
psychological traumas and phobias into stable symbolic
elements of creative products. The consistent effect of certain events in a life on personality structure was estab© Oksana Samoshchuk
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lished and, accordingly, the impact of such events on a

предметы на картинах смешивались с фантастически-

choice of a certain style in creativity was revealed.

ми.
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Отдельно стоит отметить влияние двух силь-

logical mechanism, Salvador Dalí, surrealism, psychologi-

ных эмоциональных впечатлений детства, имеющие

cal trauma, individual image.

признаки психологической травмы: созерцание процесса разложения трупа ежа и инсектофобия кузнечиков.

Самощук Оксана Петровна

Эти два события сформировали индивидуальные обра-

Научный корреспондент лаборатории психологии творчества Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной академии
педагогических наук Украины, г. Киев (Украина)

зы, которые художник часто использовал в своих сюр-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ И
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА САЛЬВАДОРА
ДАЛИ

реалистических полотнах. Итак, на основе этих фактов
можно говорить о существовании определенного механизма преобразования образа психологической травмы
в перманентный элемент творчества.
Результаты исследования показали присут-

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию психологических аспектов личности и творческого процесса Сальвадора Дали. На основе проанализированных данных
культурно-исторических условий жизни художника, а
также биографических, автобиографических фактов и
произведений искусства обнаружены группы факторов,
которые повлияли как на психологические качества,
так и на элементы творческих продуктов художника.
В группу макро факторов отнесены: географические, в частности тенденция к фоновому изображению в своих картинах ландшафта, среди которого жил
художник; глобальные события (изображение гражданской войны легло в основу картины «Мягкая конструкция с варёными бобами (Предчувствие гражданской
войны)» 1936 г.).
К микро факторам были отнесены две подкате-

ствие таких основных черт личности Дали: застенчивость (особенно в детском и юношеском возрасте),
нарциссический тип личности, отчуждение и закрытость, амбициозность и стремление к признанию.
Таким образом, можно утверждать, что существует определенный механизм в творческом процессе,
который превращает сформированные психологические травмы и фобии в устойчивые символические элементы творческих продуктов. Выявлены факты существования закономерности влияния определенных событий жизни на структуры личности и, соответственно, на выбор определенного стиля в творчестве.
Ключевые слова: произведение искусства,
творческий процесс, психологический механизм, Сальвадор Дали, сюрреализм, психологическая травма, индивидуальный образ.

гории: близкое социальное окружение и личные события. Было выявлено, что интенсивное влияние на личность и творчество Дали имел факт смерти старшего
брата, что привело к формированию чувства вины у
родителей, которая проявилась в особом отношении к
Дали, как второму сыну. Эта ситуация сформировала
ощущения вседозволенности и особенности, которые,
став фиксированными чертами личности, проявились и
в творчестве: широкое использование свободных ассоциаций и сюрреалистического подхода в картинах.
Идеи Фрейда имели исключительное влияние
и привели к формированию уникального метода в
изобразительном

искусстве

-

параноидально-

критического метода, с помощью которого реальные
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