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У статті досліджується динаміка адаптації флористичної символіки фольклорної
генези в авторському тексті М. Вінграновського. Основна увага зосереджується на виявленні
та характеристиці основних параметрів її семантичного спектра та естетичних функцій у
ліриці поета. З’ясовується особистісне самовираження митця у процесі інтерпретації
флористичного коду образно-символічної системи українського фольклору.
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Останніми роками спостерігаємо особливе зацікавлення з боку літературознавців
постаттю М. Вінграновського, а відтак, і широкий діапазон рецепції та оцінок його
поезії. Різні аспекти дослідження творчості митця репрезентовано в критичних
працях С. Богдан, О. Гальчук, І. Дзюби, Ю. Коваліва, В. Моренця, В. Слапчука,
Л. Талалая, Л. Тарнашинської, Т. Цілинко та ін., які обсервують образні концепти в
його семіосфері та актуалізацію ним різних культурних контекстів, з’ясовують
проблеми просторової організації лірики тощо. Ключові параметри художньої
парадигми поета осмислено у давнішому монографічному дослідженні Т. Салиги
«Микола Вінграновський» (К., 1989).

Сьогодні очевидно, що декодування текстів М. Вінграновського вимагає нових
підходів, що ґрунтуються на сучасних методологічних засадах. До цього спонукає
методологічна ситуація в літературознавстві, а насамперед специфіка художнього
мислення поета. Вона пов’язана з віддаленою резонансністю асоціативного ряду його
образних структур, що функціонують в художньо-смисловому полі, в якому виразно
прочитується фольклорно-міфологічне ядро. Фольклорна ж традиція (різноманітні
сегменти уснопоетичних текстів) «потрапляючи в літературний твір, оживлює його
новизною, якщо йдеться про митця-майстра, який завдяки своєму таланту вміло і
цікаво переплавлює фольклорні елементи» [1, с. 90]. Відомо, що І. Франко, міркуючи
про творчу індивідуальність автора ліричного твору, брав «за відправну точку» саме
«відмінність між літературними та фольклорними творами» [2, с. 13]. Подібно до
Т. Шевченка М. Вінграновський досить вільно поводиться із фольклорним
матеріалом, транслюючи його у власні тексти. Як і в Т. Шевченка у його художній
практиці функціонують різноманітні форми й види творчого співдіяння з
народнопоетичним першотекстом. Тут і «імпровізація в народному дусі, і цілком
свідома стилізація, і цитування пісенної фрази, і використання пісенного мотиву як
зерна задуму» [3, 95]. Для лірики поета характерний фольклорний лад асоціацій,
колоритна образність, своєрідна мистецька трансформація національного міфосвіту.
Її своєрідність в авторському тексті полягає в багатьох новаторських художніх
елементах, у дотичності до модерної літератури з її новою художньою мовою,
змістово-емоційними метафоричними фігурами, порушенням формальної дисципліни
вірша тощо.

Лірика М. Вінграновського явила високохудожній синтез фольклорних асоціацій,
що функціонують переважно в річищі анімістичного світогляду. Метафоричні
структури поета найчастіше пов’язані з явищами одухотвореної (оживленої,
олюдненої) природи, що забезпечує відродження в новій естетичній якості
«прадавнього етнічно-фольклорного підкладу» (І. Дзюба). Про анімістичний
світогляд як сутнісний маркер художнього мислення М. Вінграновського свідчить
розмаїтий семантичний спектр флористичних символів у його художній системі.
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Незважаючи на багаті смислові ресурси й широке функціональне поле
флорономенів у метафоричних структурах лірики митця, динаміка їх стильової
адаптації в авторському тексті ще не стала вихідною точкою літературно-критичної
рецепції його творчого доробку, а відтак, об’єктом спеціального наукового вивчення.
Саме цим і зумовлюється актуальність означеної у статті проблеми. Дотеперішні
літературознавчі дослідження спадщини поета, як зазначає Л. Тарнашинська,
обертаються у площині: «Вінграновський і народ, Вінграновський і Україна,
Вінграновський і естетичний імператив, Вінграновський і жанрово-стильовий спектр
його творчості, Вінграновський і художньо-виражальні засоби у їх, переважно
традиційному тлумаченні» [4, с. 263]. Мета статті полягає у дослідженні
індивідуально трансформованої М.Вінграновським флористичної символіки.
Основним завданням є з’ясування параметрів її семантичного спектра та естетичних
функцій в авторському тексті.

У художній інтерпретації фольклорних джерел М. Вінграновський відводить
вагому роль персоніфікації рослинного світу, що засвідчує закоріненість образності
його віршів в етноміфопоетичну систему української нації. Із флористичними
образами, безумовно, пов’язаний один із найчастотніших міфологічних мотивів –
мотив Світового дерева, що втілює універсальну концепцію світу. Саме «рослинна
модель», за переконаннями Є. Мелетинського, є «найпоширенішою моделлю космосу
в цілому» [5, 213].

Відомо, що в українському фольклорі образи дерев і квітів сягають корінням
насамперед найдавніших міфологічних уявлень слов’янських народів. Давні українці
вирізняли окремі дерева серед інших і наділяли їх магічними властивостями.
Священними деревами переважно вважали дуб, тополю, березу, вербу, вишню.
Мотив поклоніння цим та іншим деревам має тривалу історію, часто простежується у
фольклорі (легендах, казках, ліричних піснях тощо). Саме ці уявлення привнесли в
лірику М. Вінграновського фольклорно-міфологічну перспективу розвитку й
оригінальне художнє потрактування. До такого допуску спонукає подібність образно-
смислових характеристик флористичних символів в уснопоетичних творах та у
віршах митця. Водночас він оновлює фольклорні кліше, виводить їх поза межі суто
формального прийому. Максимально наближуючись до фольклорного першоджерела
в трактуванні того чи іншого флористичного символу, поет повсякчас намагається
переосмислити його традиційну семантику, підкоривши власним естетичним
завданням. Так, він доволі часто використовує фольклорні образи дуба й берези, що
традиційно в народній свідомості й у фольклорі символізують чоловіче та жіноче
начало буття. У слов’янській міфології, як підкреслював М. Костомаров, «береза
стосовно дуба приймається, як мати до сина: «Дуб до берези верхом похилився, /
Козаченько своїй неньці низько поклонився» [6, с. 83]. В «Українській міфології»
В. Войтовича зазначається, що береза – символ чистоти, світла, родючості, дівочої
ніжності […], вважалося, що в кожній гілці берези живе божество, від якого
сподівалися милості» [7, с. 131]. Дуб був мало не найсвященнішим деревом, деревом
бога блискавки і грому, втіленням Світового дерева-прадуба. Це дерево шанували «за
міцність, красу, довговічність, а в давнину рубали тільки з дозволу волхвів» [7,
с. 135]. У вірші «У синьому небі я висіяв ліс…» М. Вінграновський переосмислює ці
давні образи в дусі української міфології. В художньому просторі тексту вони
постають «як міфічні першопредки, як перші чоловік і жінка, які творять світ і
водночас заселяють його» [8, с. 29]. Водночас цей флористичний образ, засвоєний
авторською свідомістю поета, асоціюється з образом «небесного» дуба, що в
давньоєвропейській міфології асоціювався з небесним богом [9]. Як підкреслює
О. Турган, «у багатьох індоєвропейських традиціях дуб – священне дерево, житло
бога чи богів, небесні ворота, через які божество може з’явитися перед людьми. Дуб
присвячений Перкуносу (ймовірно, й Перуну), Тору, Зевсу, Юпітеру та іншим
громовержцям. З дубом, його листям співвідноситься ідея краси, могутності,
гідності» [10, с. 13]. Транслюючи у власний текст образи дуба й берези як
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архетипний образ «перевернутого» Світового дерева, що репрезентує цілісну модель
світу, М. Вінграновський з метою мистецької самоідентифікації неабиякого значення
надає художній атмосфері, в якій функціонують ці образи:

У синьому небі я висіяв ліс,
У синьому небі, любов моя люба,
Я висіяв ліс із дубів і беріз,
У синьому небі з берези і дуба [11, 206].

На особливий статус, як бачимо з цитованого тексту, тут претендує індивідуальне
психофізіологічне сприйняття й осмислення поетом кольору, що становить його
значущий стилетвірний потенціал. Автор у цьому тексті обирає «синю фарбу».
В. Войтович стверджує, що давні українці зі Світовим деревом пов’язували не лише
основні символи, але й кольори. Синій колір у міфологічних уявленнях асоціювався
завперш із небесним простором, таїною пізнання світу [7, с. 473]. Отже, можна вести
мову про те, що для М. Вінграновського в цьому випадку, як, власне, й у багатьох
інших, для позначень кольороназв їхні прототипи (світ, простір) «водночас є
архетипами, тобто надзвичайно стійкими та потужними міфологічними й
міфопоетичними символами» [12, с. 43]. З допомогою такого цікавого
метафоричного контексту, сформованого на основі специфічного взаємопроникнення
пейзажного та екзистенційного планів, витворюється авторська оригінальна
презентація гармонійного універсуму.

Відомо, що в українських народних піснях часто зустрічається образ тополі, який
відзначається смисловою багатоплановістю й різноманітністю асоціацій.
М. Вінграновський активно використовує фольклорні епітети з ключовою лексемою
«тополя» як синонімом слова «рідний» («і поливати землю тополину»), означення
абстрактних і конкретних речей із позитивною конотацією («на долю і на волю
тополину») та різних емоційних станів ліричного героя («серце змалку тополиць»).
Флористичний образ тополі в енциклопедичних довідках переважно символізує
жіночу долю. М. Костомаров вважає, що смисловими знаками цього дерева є
«статність і молодість» («Як тополя – така гожа!» [5, с. 80]. М. Вінграновський часто
вводить флористичний символ тополі в національний ландшафт своєї лірики:

Над гаєм грає птичий грай,
В дощі вдягаються тополі,
І квітів жовто-синя повінь
Біжить навшпиньках до Дніпра [11, с. 150].

У цьому й багатьох інших віршах, у яких використано прийом уособлення
драматичних сюжетів за допомогою традиційного символу тополі, «органічно
особисте переростає свої межі, а звичайно, буденне озивається великою силою
патріотичних почуттів […]. Через образ тополі Вінграновського, а в Драча і
Павличка через образ калини, замикається коло узагальнених поетичних роздумів.
Традиційні символи, які в інших поетів часто не сягають належного рівня
узагальнення, наповнюються тут глибоким і цілком сучасним змістом» [13, с. 15].
Поет органічно врощує фольклорні образи-символи в контекст власних віршів і вони
стають їх іманентною частиною, специфічною синтетичною «матерією» його текстів,
змістовим сегментом його авторського міфу. Тож закономірно, що навколо слова-
символу «тополя» виникає низка неологізмів, утворених за зразком
народнопоетичного мовлення («Ніч, я не можу уявить Без тебе… і без тополі, / Що в
серці моїм змалку тополить; тополі, / та покаміннячко-струмок»). Збагачена
реалістичним поглядом на світ лірика М. Вінграновського продовжує майже втрачені
в сучасній українській (та й європейській) літературі класичні традиції поетичного
романтизму, де панівною суб’єктною формою є ліричний монолог автора,
побудований як висловлення думок і переживань. Вірш «Тополя» звучить як
авторський монолог, наснажений ідеєю причетності до рідної землі. Художню
атмосферу вірша виповнює і нтимність та емоційна зворушливість:

Щоб повертався я на Україну
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Плугами чорнокрилими орать,
І тополята в полі поливать,
І поливати землю тополину…[14, с. 134].

У цитованому ліричному монолозі виникає характерна для поета реляція: «Я –
світ» (ширше – «людина – світ»). Цьому сприяє використання улюбленого поетового
засобу уособлення («Вона [тополя] приходить здалеку до мене / І шелестить до мене
під вікном»).

Вельми частотним у художньому світі М. Вінграновського є флористичний образ
липи. Древні слов’яни благоговіли перед цим деревом, як і перед дубом.
Невипадково в народних піснях, прислів’ях зустрічається велика кількість «липових»
мостів (поряд з «калиновими»). В українській міфології вона вважається, з одного
боку, «проклятим деревом», а з іншого – символом відвернення проклять [7, с. 137].
М. Вінграновський оновлює й доповнює синонімічний ряд флористичного образу
липи, характерний для фольклорно-міфологічної традиції. Він часто вводить цей
образ у ландшафт інших образів дерев («І липи темна тінь, горіха тінь прозора»), а
переважно використовує його без семантичного навантаження як атрибут емотивного
життя ліричного героя, що увиразнює його внутрішній світ, конкретизує певний
психологічний стан, оприявнює відповідні емоції та почуття («Відпахла липа, білим
цвітом злита,/ І з літа покотилася гроза./ Ти виглядаєш іншого вже літа…»).

Багатоплановим за своєю символікою в поетичному світі М. Вінграновського є
флористичний образ яблуні. Бездоганний художній смак дозволив поетові
вибудовувати глибокі імпліцитні смисли тексту. В міфологічних уявленнях українців
яблуня зазвичай символізувала кохання. У фольклорі (в колядках, щедрівках) частіше
зустрічаються елементи цього образу («плине листочок яблуньовий»). У народних
казках яблука надають людині богатирської сили. У слов’янській міфології яблуко
означає гостинець: «Чи будете яблочки рвати – зірвете й моє, / Як понесете до отця,
до неньки – понесіть моє» [6, с. 87]. Бачення М. Вінграновським флористичного
образу яблуні, що часто зустрічається у фольклорі, позначене варіативністю значень.
Про фольклорно-міфологічні витоки цього образу свідчить використання поетом
метафоризованих епітетів, у яких словом-метафоризатором виступає лексема
«яблуня» («Лиш сіра яблуня-обнога / Гукала гілкою листок»). Шляхом реконструкції
образу, відштовхуючись від впізнаванних фольклорно-міфологічних асоціацій, поет
добирає слова різних семантичних комплексів, використовує індивідуально-авторські
асоціативні відношення між лексемами на позначення флористичного образу яблуні
(«бабусин дощ, на клямці цяпота, / І стежка в яблуках вже стежко-яблуката»).
Подібне мовотворення, незвичні тропеїчні конструкції ліризують поетичне мовлення
М. Вінграновського, увиразнюють характерну для його стилю художню модель
одуховленої дійсності. Цікавим у його поезії є варіант поєднання кількох
зметафоризованих образів у межах одного тексту («Ходімте в сад. Я покажу вам сад,
/Де на колінах яблуні спить вітер…»).

У цитованих рядках образ вітру має позитивне аксіологічне забарвлення. Образ
саду, що в наведеній метафоричній моделі виконує роль основного суб’єкта
метафоричного перенесення, є міфознаком сакральної гармонійної цілості світу.
Флористичний образ яблуні в цій та багатьох подібних метафоричних конструкціях
доповнює семантику оновлення світу. Ця ідея знаходить у ліриці М. Вінграновського
художньо-образне й концептуальне втілення з допомогою стилетвірного потенціалу
колористики. Гармонійний універсум, таким чином, сприймається реципієнтом крізь
призму естетично активного в художній палітрі поета білого кольору, що в
національній фольклорно-міфологічній традиції означується як «колір чистоти,
невинності, радості» [7, с. 472]. Кольоронайменування тут як сутнісний
гносеологічний чинник стає носієм національного культурного досвіду («Сестри
білять яблуні в саду; Мати білять яблуні в саду. / Мати білять хату та у хаті»). У
номенклатурі цього кольоропозначення, в його смисловому й емоційному
навантаженні закладено лінгвоментальні особливості народу. Рецепція же зорових
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образів, створених з допомогою багатого спектра колоративів, увиразнює в уяві
читача авторські емоційні інтенції, конкретизує аспекти авторського «Я».

Поет цікаво трансформує з фольклорно-міфологічних джерел образи інших дерев.
При цьому він переважно виводить їх з традиційних меж художнього паралелізму,
що надає його поетичному вислову багатоплановості й відкритості для численних
різноманітних інтерпретацій. («Де липа й дуб, де клен і вишня / Не розберуть, чия де
тінь»; «Ряхтить між кленами рожева далина»; «Ліщина дивиться горіхами на хмару»;
«Там сплять прощення явори / Під вибухами хмар»; «У сизих вербах, в голубій імлі /
В тонкій руці з прив’яленою лілією…»; «Затисла груша в жовтих кулачках /
Смачного сонця лагідні жовточки»; «Серед подвір’я на сухій акації / Одружується
шпак»; «Тіні сплять і сонна яворина…/ Так, як небо в нашому Дніпрі»; «Срібні кроки
осокору стихли біля тину»; «Погуцали під гору дві смереки»).

Флористична символіка в українській міфології та народній творчості органічно
пов’язана з архетипом Землі предків у значенні «материнський ґрунт».
Флористичний колорит у національній культурі віддавна символізував «аграрні
цикли відродження врожаю, а отже, – перевагу життя над смертю, тобто семіотику
вічного в плинному бутті, знаменував онтологічний оптимізм народу. І не випадково
О. де Бальзак асоціював Україну з царством квітів та зелені» [15, с. 295]. Поезія
М. Вінграновського репрезентує продуктивне образне використання різноманітних
квітів та кущів («Серпень ліг під кущем смородини, / Шепотів: дозрівай, будь
ласка»). У його поетичному натурфілософізмі вони світоглядово означені, а тому
відіграють концептуальну роль. Насамперед квіти є знаками краси природного світу,
гармонії між ним і людиною («Під вусом, під самесеньким, – / ромашка»). Ліричний
суб’єкт ніби розчиняється в персоніфікованих природних реаліях флористичного
колориту, що асоціативно співвідноситься із його емоційно-почуттєвим станом
(«примружені жоржини»).

Здебільшого образи-символи квітів у ліриці М.Вінграновського мають
фольклорну генезу й співмірні з ідеєю гармонії між елементами всесвіту. Поет
використовує відоме в літературі й фольклорі уподібнення «квітів і плодів духовним
цінностям» [16, с. 102]. В українській міфології здавна мали ритуальну значущість і
неабияке символічне значення мак, мальва, ружа, любисток, тобто квіти, якими
рясніють тексти митця. Найчастотнішим у поезії митця є флористичний образ маку
(«Біля білого ранку / Мак червоний розцвів»; «Де мак об вітер лобом буца, / І діжка
мокне у ставку»). З маковим цвітом з давніх-давен пов’язують красу, благополуччя.
Невипадково в українському фольклорі так багато прислів’їв, приказок, у яких
символічно-смислове значення маку має позитивну конотацію (напр., «Дівчина, як
маків цвіт»; «Процвітає, як мак» і т.п.). За М. Костомаровим, мак символізує
пишність, задоволення «білого світу» [6, с. 68]. М. Вінграновський плідно продовжує
тривку фольклорно-міфологічну традицію, адаптуючи цей традиційний образ в
авторський текст:

Ще ніженька твоя не знає далини,
Щасливий мак цвіте біля криниці,
І ти, як мак, про щастя бачиш сни,
На них ніяк не можеш надивиться [10, с. 354].

У давньоукраїнських віруваннях мак наділений магічними властивостями (з ним
пов’язано свято Першого Спаса або Маковія). Традиційно у символіці квітів
«підкреслюється їхній зв’язок з циклом життя і смерті. Квіти – символ
скороминущості, стислості буття, весни, краси, досконалості, цноти, молодості,
душі» [17, с. 143]. Квітка маку пов’язується і з хтонічними істотами, навіть зі смертю.
В «Українській міфології» В. Войтовича мак символізує не тільки красу й молодість,
але й їх скороминущість [7, с. 439]. У поезії М. Вінграновського цей образ також
нерідко є маркером драматичного буття, порушення рівноваги природного й
людського світу, оприявнюючи одну з таких центральних буттєвих опозицій, як вічне
/ проминальне («Червоно та біло у жовтому житі / Зацвів та опався знервований мак»;
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«Холоне мла. І каже: облітаю, – То каже мак»). Поет уводить традиційну семантику
образу маку в ширший контекст, зазвичай асоціюючи його з мікрокосмом ліричного
суб’єкта, з різними (нерідко – полярними) станами його внутрішнього життя
(«Розсміявся на городі мак»; «І тане мак, в червонім чорне тоне»).

Зустрічається в ліриці М. Вінграновського і символічний образ мальв. Відомо, що
ці квіти посідають чільне місце в українській культурі й фольклорі. У багатьох
творах художньої літератури вони згадуються як обов’язкові елементи національного
побуту. У традиційних межах адаптує цей образ у своїй творчості й
М. Вінграновський («Але було вже пізно мальвам, / І літові, і ластівкам»; «Вище
вікон вигналися мальви»). В авторській картині світу митця частотною є і квітка
любистку, що була дуже популярною в праукраїнців. Вона часто використовувалася
у купальських піснях як символ любові й вірності. Поет уводить цей флористичний
символ переважно в любовні сюжети, формуючи відповідну емоційну ауру,
увиразнюючи фольклорно-міфологічний колорит. Індивідуально-авторською
інновацією митця є його тропеїчні структури, утворені від лексеми «любисток»
(«Легкий любистковий твій подих / Ночами душу зігрівав»).

Отже, авторське «Я» в ліриці М. Вінграновського увиразнюється, з одного боку,
трансформованими у власних текстах багатими фольклорними ресурсами, а з іншого
– свідомим намаганням дистанціюватися від них, прагненням особистісного творчого
самовираження. Запозичуючи з традиційних джерел зовнішню подобу чи схожість
відомого тексту, поет дає цілковито нову якість, яка іманує його авторське «Я».
Індивідуальність митця не в останню чергу визначається саме тим, як багато
«чужого» він зумів зробити своїм, якою мірою його власна творчість стала
підсумком цілком дозрілої і «самоусвідомленої багатовікової традиції»
(С. Аверинцев).

М. Вінграновський, ведучи «діалог» (М. Бахтін) із фольклорною традицією,
віднаходив оригінальні шляхи погодженості усталених символічних образних
структур у власних творах. Його художня практика засвідчила полісемантичність й
інших символічних образів живої природи, зокрема, орнітоморфних та зооморфних.
Ґрунтовне й усебічне дослідження їх семантичного спектра та естетичних функцій у
ліриці митця визначає, на нашу думку, один із перспективних напрямів вивчення
його творчого доробку. Це дасть змогу глибше розкрити сутність художньої
аксіології поета, достеменно з’ясувати особливості його авторського «Я», увиразнити
індивідуальну презентацію в українському літературному процесі.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ХУДОСТВЕННОМ МИРЕ Н. ВИНГРАНОВСКОГО:
ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦІЯ И АВТОРСКОЕ «Я»,

Л.Г. Фомина

В статье исследуется динамика адаптации флористической символики фольклорного генезиса в
авторском тексте Н. Винграновского. Основное внимание сосредоточено на выявлении и характеристике
главных параметров его семантического спектра и эстетических функций в лирике поэта. Определяется
личностное самовыражение автора в процессе интерпретации флористического кода образно-
символической системы украинского фольклора.

Ключевые слова: флористический образ, фольклорный символ, интенция, код, авторское «Я».

FLORISTIC SYMBOLS IN THE ART WORLD OF N. VINGRANOVSKY:
FOLK TRADITION AND AUTHOR’S «I»,

L.G. Fomina

The dynamics of the adaptation of the floral symbolism of the folklore genesis in the author text of
N.Vingranovsky is analyzed in the article. The basic attention is concentrated on finding out of the parameters of
its semantic spectrum and aesthetic functions in the lyric poetry of the poet. The personality self-expression of the
artist turns out in the process of the interpretation of the floral code of the figuratively-symbolic systems of
Ukrainian folklore.

Key words: floral figure, folk symbol, intension, code, author’s «I».
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