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У статті розглянуто вербалізацію духовних пошуків Вільяма Блейка   в поетичних творах
циклу «Songs of Innocence» у співвіднесенні   із філософським світоглядом поета, подано
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Революційний поступ романтизму та його вплив на усі сфери культури, а
особливо царину слова, неодноразово поставав  у центрі уваги  багатьох науковців –
представників різних галузей: філософії, мистецтвознавства, історії. Не оминув він і
мовно-літературний процес кінця ХVІІІ початку ХІХ ст., що позначився розробкою
нових форм і засобів зображення дійсності.

У пантеоні яскравих поетичних індивідуальностей, які прагнуть побудувати
власний поетичний космос, дати особисту інтерпретацію світоустрою, знайти
неповторні й монументальні образи-узагальнення, які б донесли до читачів усю
повноту авторського духовного пошуку цього періоду виділяється постать Вільяма
Блейка – англійського поета-філософа, чия поетична спадщина спонукає до
«перепрочитання» з урахуванням найновіших теоретико-методологічних підходів,
поширення яких спричинено кардинальною зміно світоглядної, мистецької, наукової
парадигми. Актуальними у зв’язку з цим стають дослідження, що стосуються
поетичного мовлення митців, творчість яких тривалий час не була предметом
вивчення як у літературознавстві, так і в мовознавстві. Широкого використання в
мовознавчих студіях зазнає комунікативно-діяльнісний підхід, провокуючи спроби
його застосування і до аналізу артефактів класичної художньо-літературної
спадщини, таких, зокрема як цикл віршів «Пісні Невинності» та «Пісні Досвіду»
(«Songs of Innocence» «Songs of Experience») Вільяма Блейка, у яких, на слушну
думку російського дослідника А. Звєрєва, «діалектичне бачення світу поета набуває
глибини та всеосяжної значимості, що є доступним лише великому мистецтву»
[1, с. 7]. З часу відкриття блейківської спадщини постає широке поле для досліджень
як для літературознавців, так і для науковців суміжних напрямків – лінгвістики,
філософії, теології, культурології (П. Акройд, Ж. Батай, Ф. Єлістратова,
В. Жирмунський, О. Нєкрасова та ін.).

Актуальність теми дослідження зумовлена важливою роллю Вільяма Блейка у
розвитку світової літератури та культури із врахуванням масштабу впливу
національної ментальності, збагачення ним поетичної лексики англійської поезії.

Мета полягає у дослідженні вербалізації духовності поета, як вагомої складової
його світогляду в період написання «Пісень Невинності» у поетичній мові.
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Завданням нашого дослідження є вивчення системи тропів, зокрема асоціацій,
метафор, епітетів, порівнянь, персоніфікації, які застосовані у поетичній мові
заявленого циклу, оскільки на сучасному етапі цей аспект діяльності поета ще не
достатньо досліджений.

Предметом  дослідження стали вибрані вірші В. Блейка  (із збірки «Songs of
Innocence»). Об’єкт дослідження – концепція людини і світу, яку майстер слова
художньо реалізував у контексті духовного пошуку європейської культури
(найперше в контексті пре- і постромантизму).

У світовому культурному просторі Вільям Блейк, безумовно, належить до когорти
творчих особистостей, чиї доробки постають поза часом та й асоціюються із
боротьбою, піднесенням, протистоянням та утвердженням.

Внутрішній драматизм пошуку істини є основним нервом поетичного слова
Блейка і духовність у його потрактуванні заслуговує на ретельнішу  увагу.

Масштаби поетичного мовлення проявились у образній системі Блейка, багато
чому завдячуючи його уяві,  яка на думку російського дослідника А.Звєрєва  є
«верховним божество» та «ключовим поняттям» поетової філософії [1, с. 9]. У творах
цього циклу простежується  продуманий, вигранений образ, проявлений  у слові, що
збагачене додатковими асоціаціями.

А. Глебовська зазначає, що «Пісні Невинності» являли собою філософську
систему Блейка (якою вона була на час їхнього створення), коли він твердо
дотримувався біблійних уявлень, і його книга – «свого роду гімн справедливому та
милосердному християнському Богу, що постійно дбає про дітей своїх та страждає
поруч з ними, щоби наставити їх на шлях істинний» [2, с. 10]. Дослідниця
справедливо відзначає двоплановість кожного з цих віршів (що йде, на її думку, від
концепції Сведенборга про співвіднесення земного та небесного світів): якщо з
зовнішнього боку це цикл прозорих за змістом віршів, побудованих на образах,
зрозумілих і дитині, то з внутрішнього – це надзвичайно глибокодумні вірші з
розгалуженою системою багатозначних символів [2, с. 11].

"Пісні невідання" втілюють світлу, сонячну, безневинну сторону існування й таку
ж радісну, усміхнену реакцію на неї людини. Це по-дитячому безгрішний, наївний,
сповнений оптимізму, щирий, відкритий світ природи і юних істот в ньому, відтак і
мова, і структура є простими і зрозумілими, схожими на дитячі віршики із
«прозорими» образами, не обтяжені складними синтаксичними одиницями чи
зарозумілою лексикою. Проте за зовнішньою простотою форми тут «ховаються
плоди болісних духовних пошуків поета-філософа» [2, с. 8].

У вірші «Introduction», яким відкривається цикл, перед читачем постає «світ,
сповнений радості, надій, лагідності, довір’я та взаємної любові, ніби створений для
«щасливих пісень» [3, с. 101] У цьому вірші центральним, визначальним моментом
пейзажу є, безперечно, «оn a cloud I saw a child»; «хлопець на хмарі», що привидівся
авторові. Підкреслимо: не сама хмара, а видіння, яке нею навіяне. Спостерігати
постаті, які начебто формуються в хмарах, – це дуже архаїчне, наївне світобачення.
Але саме так утворювалися певні архетипи культури – скажімо, образ дракона, що
поглинає сонце. Утім, дитина в хмарах не подібна до постатей, вільно утворених в
язичницькій поетичній свідомості. Вона вимагає від автора «співати про Агнця»:
Pipe a song about a Lamb, тобто про Христа, і тим виконує функцію радше
християнського янголяти, яке закликає людину до молитви. Це видіння щезає так
само швидко, як і з’являється: «he vanish'd from my sight», але воно владно запановує
в уяві. Не пейзаж та його чуттєві принади, а приховане в природі «божественне»
начало приваблює поета. Відповідно й такі характерні елементи пейзажу, як «вода»
чи «очерет», стають усього лише матеріалом для, так би мовити, технологічного
процесу: з них виготовлено калам і чорнило, аби записати пісню. «Цивілізація»
виразно перемагає «природу»: And I made a rural pen, / And I stain'd the water clear,/
And I wrote my happy songs,/ Every child may joy to hear [4, с. 24] . Зробив перо з
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тростини,/ Землі додав у воду,/ Пісні пишу щасливі /Для юного народу. (переклад
В. Коптілова).

Світ «Пісень Невинності» – радісний та щасливий. Назва збірки нагадує про
сентименталістські ідеали, згідно яким людину розглядали як добру, щиру, відкриту
світові істоту. «В англійській мові другої половини XVIII ст. набуває поширення
нове слово – «childlike», тобто подібній дитині, що дорівнює їй незіпсованістю. Це
вищий моральний критерій, прийнятий у сентименталістів, критерій «дитячості».
Блейк спочатку сприяв утвердженню цього ідеалу, а потім відступив від нього як від
нездійсненного, такого, що «не відповідає реальному стану людини у світі» [5, с. 52].
Зазначимо принагідно, що «природність» дитини, образ дитини як ідеальний
моральний орієнтир були важливою якістю і для романтиків – не в останню чергу ще
й тому, що «на образі дитини сходяться і важливі для романтиків естетичні смисли:
ідея вічного повернення до дитинства людства – міфу; пробудження несвідомого
творчого начала через фантазію та гру; розкріпачення живої уяви» [6, с. 33].

Отже, перша збірка Блейка змальовує саме радісний та гармонійний світ. Це не
лише втілення сентименталістського й романтичного ідеалів, але й проекція біблійної
концепції «людини до першого гріхопадіння» – невипадково ж біблійні мотиви тут є
дуже частими гостями. «Щастя – це невинна дитина, яка посміхається, а разом з
радісними дітьми сміється та радіє уся природа, слухаючи ці пісні». Але
В. Жирмунський справедливо говорить, що це – не просто «світлий світ дитинства»,
але «свого роду ретроспективна утопія безгрішного та щасливого дитинства
людства» [7, с. 21]. І його думку переконливо доводять більшість віршів циклу.

Вірш «The Shepherd» («Пастух»), написаний у пасторальних традиціях літератури
рококо, цілком витриманий у традиції літературної пасторалі ХVIII століття, і, як
такий, цілковито, як здавалося б на перший погляд, побудований на тому «почутті
природи», яке характерне для гедоністичної поезії пост-ренесансного культурного
простору. Доля вівчаря "солодка", ягнята мекають "безвинно", а вівці відповідають їм
"ніжно", й усі відчувають себе в безпеці під наглядом пастиря ("Вівчар"): For he
hears the lambs innocent call./And he hears the ewes tender reply. / He is watchful while
they are in peace,/For they know when their Shepherd is nigh. [4, с. 26]. Проте враження
відблиску чи то античної, чи то сентименталістської пасторалі триває лише доти,
доки ми не згадуємо про імпліцитний зміст такого архетипу, як «Пастир» і «вівці»,
канонізованого у біблійному тексті й в усій християнсько-теологічній літературі. По
суті, весь вірш є розгорнутою емоційно-художньою ілюстрацією до біблійної
максими, висловленої у словах Христа: «Я ж добрий Пастир… і життя моє кладу я за
моїх овець» (Ів. 10, с. 14). Так само й фраза «For he hears the lambs innocent call»
(«До його слуху кличуть невинні ягнята») є знову ж таки парафразом молитви, а не
виразом просто «телячої радості» буття. Не зайве додати й наступне: основний пафос
Біблії – ствердження радості буття у світі, що його створила божественна любов, яка
охороняє цей світ, і такий же пафос можна відчути в образно-художній тканині вірша
Блейка. Це, до речі, підкреслюється й ілюстрацією самого поета до даного вірша –
малюнок, в якому достатньо прозоро повторюється мотив, що його ми часто
зустрічаємо на християнських іконах. Д. Ердман у коментарі щодо даного
зображення згадує навіть про «райського птаха» [8, с. 46].

Пісня у цьому циклі "сміється", а мати співає колискову з ніжною посмішкою
("Пісня, що сміється", "Колискова"). Бог співчуває людям, коли вони страждають, й
плаче разом з ними ("Про скорботу ближнього"). Він дарує людям найкращі якості –
Любов, Милосердя, Жалість, Мир ("Божественний образ"). У вірші "Ягня" чарівно
звучить в устах малої дитини запитання: "Мале ягня, хто твій творець?". Дитя саме ж
відповідає, що вони обоє – дитина і ягня – названі за іншою дитиною — "агнцем
божим" і несуть на собі його благословення. Драматичнішими здаються короткі
вірші про "Хлопчика, що заблукав" і "Віднайденого хлопчика". Та й тут все з Божою
поміччю закінчується щасливо. Бог, схожий на батька, витягує хлопчика з болота і
відносить його до ридаючої матері.
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Спокій приходить на землю – леви і ягнята пасуться разом ("Ніч"). Поступово
читач розуміє, що перед ним не реальний світ, а казковий, райський, омріяна ідилія
доброго, лагідного, щасливого життя, як у Шевченковому "Садку вишневому коло
хати". В циклі дитячі безневинні очі дивляться на світ природи, сповнений божої
доброти і милосердя. Так виникає чудова гармонія, втілена у простих і гарних
образах поетична мрія [9, с. 268].

Образи щасливого та безтурботного світу простежуються через густий рух
метафор та порівнянь: So he vanish'd from my sight («Introduction»); And his tongue
shall be filled with praise. («Shepherd»); My soul is white «The little black boy»; The Sun
does arise, And make happy the skies / The sun does descend («Тhe echoing green» - вірш
за своїм змістом виразно поділяється на дві частини, у першій з яких поетизується
юність, чуттєвий блиск речей, сонячне тепло і вирування вітального життя, його
весняне «акме»); Sees you swift as arrow «The Blossom» ( Додаткове уточнення
вносить І. Толочин, аналізуючи вірш на фонетико-граматично-ритмічному рівнях.
Дослідник  переконливо доводить, що паралелізм двох звернень, метрична
еквівалентність строф, рефрени, подібні синтаксичні структури з синтаксичними та
лексичними повторами й алітераціями встановлюють особливу смислову
співвіднесеність строф. При цьому образи горобця та вільшанки набувають
додаткового метафоричного смислу і можуть сприйматися як описи двох емоційних
станів – радості та суму, а «їхня співвіднесеність, а не протиставлення в структурі
паралелізму народжує новий елемент смислу – у світі Невинності радість та сум
близькі один до одного, однаково приємні та гармонійно доповнюють одне одного»
[10, с. 10-12].

Внутрішні почуття автора передаються через нагнітання метафоричних слів за
допомогою дієслів, іменників, герундія: Piping songs of pleasant glee /While he wept
with joy to hear./ And he laughing said to me. / And his tongue shall be filled with praise та
ін. Емоціональні почуття автора передаються завдяки вживанню відповідних
епітетів, що виражені прикметниками  та дієприкметниками: a hollow reed, happy
songs, shall be filled with praise, pleasant glee, merry cheer, happy pipe, the Shepherds
sweet а lot, tender reply, Merry Sparrow, happy Blossom, Sweet dreams та ін. Зауважимо,
що прикметники sweet та happy є мажорними у відтворенні тематики даного циклу і
вживаються дуже часто поетом, що, проте не зменшує вартість його послання читачу.

Значне місце у творах В.Блейка, як зазначалось вище, посідають повтори та
імперативні форми: Come come leave off play; Well, well go & play;  Merry Merry
Sparrow; Pipe a song about a Lamb; Drop thy pipe thy happy pipe / Sing thy songs of
happy chear, та ін., які надають віршам динамічності та  грайливого, веселого
звучання.

Поетична мова Блейка в цілому відповідає нормам англійської літературної мови
кінця ХVІІІ початку ХІХ ст. Проте в тканині віршів часто відслідковуються архаїчні
форми, відтворені у широкому вживанні застарілих дієслівних та займенникових
форм: art,  doth, hast, wilt, canst, seeketh  і т.п.; thou, thee, thy, thyself, в особливостях
написання деяких слів: desart, thro, giv’n, watry, eyne та ін., що інколи зумовлені
вимогами так званої візуальної рими (eye-rhyme), а також у відтінках семантики, що
не завжди відповідає сучасним значенням слів.

Таким чином, проаналізувавши вірші  вказаного циклу, можемо стверджувати, що
у ліриці  «Пісень Невинності» превалюють образи прекрасного і щасливого світу, що
зумовлені філософськими переконаннями Вільяма Блейка у період їх написання та
передані завдяки метафорам та порівнянням, епітетам, повторам, імперативних форм,
алітераціям, що наповнені ліричними переживаннями і за якими відкриваються
емоції радості і беззаперечного прийняття  «невинного» світу.

Еволюція блейківського світогляду та її проекція у поетичній спадщині є
предметом подальшого дослідження у площині лінгвістики.
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