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ИДЕЯ ГАРМОНИИ ВСЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
В ПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЯКОВА ЩОГОЛЕВА
В ст ат ье рассмат ривает ся идея гармонии м ира в поэтической модели Якова Щоголева. Определя
ется пантеистическая основа поэтики, которая проявилась в понимании природы как высшего идеала,
четкой космогонической схеме, мет афоризации и ант ропоморфизме природных явлений, в использова
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OF YACOB SHCHEGOLEV
The article reveals the idea o f harmony o f the world in p oetic model o f Yacob Shchegolev. Pantheistic basis
o f poetics o f the a rtist is determ ined th a t appeared in the understanding o f nature as the highest ideal, exact
cosmological scheme, m etaphor and anthropom orphism o f natural phenomena, in use a num ber o f myths, sym b
ols, m ethods o f psychological parallelism.
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УДК 821.161.2-141 (Н. Білоцерківець)

Л. С. АЧКАН

ПОЕТИКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХЕТИПНОГО
ОБРАЗУ ВОГНЮ У ТВОРЧОСТІ Н. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ
Проаналізовано у т ворчост і Наталки Білоцерківець архетипний образ вогню, що м ає три форми
вираження: земну, небесну та підземну. Виявлено специфіку інт ерпрет ації архетипного образу вогню.
Акцентовано особливост і т ворчої манери поетеси.
К л ю ч о в і с л о в а : архетипний образ, лірика, метафора, персоніфікація, символ, метонімія.

Лірика Н. Білоцерківець є одним з найяск
равіш их явищ української поезії ІІ половини
ХХ - початку ХХІ століть, її самобутність вели
кою мірою визначається творчим и пошуками
покоління вісімдесятників. У творчості цього
покоління поезія відзначається надзвичайно
складною метафорикою , не перенесенням
ознак одного предмета на інший, а органіч
ною «трискладовістю » сучасного інтелекту,
який трим ається на первинно-лю дських, ор
ганічно-природних (традиційних) і цивілізаційних засадах. Філософська наснаженість
поезій спонукає визнати безперечну вищість
духовних поривів ліричної героїні щодо ото
чення, пріоритет ідеалу над дійсністю.
Творчість Н аталки Білоцерківець р о згл я
дали у своїх працях К. М оскалець, Л. Яновська,
В. М оренець, аналізую чи поезії в контексті
епохи вісімдесятників. Проте питання поетикальних особливостей архетипного образу
вогню ще не були предметом літературознав
чих студій.
У міфології вогонь - одна з основних сти
хій світобудови, яка є первинним матеріалом

космогенезу. Вогняна стихія має протилежні
властивості: очищ увальна, цілюща, руйнівна і
згубна; водночас вогонь уособлює стійкість
суспільства та домаш нього вогнища, виступає
покровителем сім’ї, початком, що об’єднує
світ богів, громаду лю дей і кожну родину. За
звичай вогонь у народі співвідносять із чоло
вічим, легким, духовним початком [9, 34].
Українці вогонь вваж али «чистим і святим», у
давнину визнавали «святість вогню». У
«Повчанні Кирила Філософа» вказано, що все
на землі підкоряється вогню [10]. За спостере
ж енням Є. М елетинського, він може втілю ва
тися в різних іпостасях: небесний, жертовний,
підземний [9, 34].
Авторський стиль поезії Н. Білоцерківець
характери зується
своєрідним
естетикоекспресивним відтінком, глибоко-психологіч
ними настроям и та переж иванням и ліричної
героїні, образною ємністю і прозорістю синте
тичного узагальнення. Поетика віршів акуму
лює в собі м айстерний синтез асоціативного
зчеплення образного змісту та м етаф орики з
прямим зображ енням дійсності. У художній

тканині лірики Н. Білоцерківець архетипний
образ вогню є образом наскрізним, лейтм отивним, з огляду на це виступає циклоутворюю чим (збірка «Підземний вогонь»). Архетипний
образ вогню має три форми вираження: небе
сну («Сьогодні вночі я побачу Юпітер багря
ний...», «Перелякана, тремтяча...»), земну
(«Осінь», «Земля моя солодка») та підземну
(«Підземний вогонь», «З листопадних небес, із
нічної пітьми Скорпіона...»). Цілісність архе
типу вогню спричиню є сем антику руху, за 
кладену в різних дієслівних формах (горять,
згорить, обпіка, засвітив, згаса, дим лять, спа
лили, пала, сяяти та інші). Н. Білоцерківець
створює образ іскри як засіб відображення
архетипу першостихії («Вогонь», «Їй не пові
рить я ніяк не можу»).
Небесна форма вогняної стихії представ
лена образам и вечора, місячного світла, пла
нети Венери тощо. У художньому світі Н. Біло
церківець природа і лю дина перебуваю ть у
безперервному зв ’язку. Перед реципієнтом
постає зовніш ній мікрокосм - широкий, відк
ритий простір, що творить великий світ. У
вірші «Сьогодні вечір повен тиш і й ласки... »
поетеса розбудовує картину вечора, описую
чи найменш у деталь, що надає йому фізичних
контурів. Цьому сприяє пластичність, опук
лість зображення: «Сьогодні вечір повен тиші
й ласки, / В його очах усміхнені вогні... / Розповіда ж иття, як давню казку, / Свою красу
здивованій мені» [2, 34]. Образ ліричної герої
ні увиразнений мікрообразами вечора, очей,
вогнів, що в сукупності складаю ть розгорнуту
метафору, наснажену думку поетеси про внут
рішні відчуття, бажання створити з буденних
явищ казку. Звичайний зоровий образ насиче
ний розм ірковуванням и про взаєм опов’язаність усього існуючого, про складну психоло
гічну природу людини.
Важливу роль відіграє у творі прийом зво
ротної поетичної градації. Увага реципієнта
спочатку фокусується по всій ш ирині видим о
го горизонту та фіксується на вечірньому часі
доби і небесних тілах як явищ ах природи. У
другій строфі вірша поле зору сприймання
звуж ується до почуттів ліричної героїні, які у
неї виникаю ть під час спостереж ення за д о 
вколиш нім світом крізь призму власного
«Я» («Я наче вперш е бачу ці тополі / І ці стеж 
ки, що в даль побігли знов, / І відчуваю, як

свої, до болю / Чиїсь пісні про юність і лю 
бов» [2, 34]). У поетичній тканині тексту обра
зно втілено деталі повсякдення: «Я палко ві
рю: щастя не зникає, / Як не зникає пісня на
весні, / І світла музика мойого краю / Дзвені
тим е усе ж и ття мені. / І знаю я, що тут, за кі
лька кроків, / Чи десь, за тисячі просторих
миль, / Хтось дума теж про власний світ ш и
рокий, / І, може, схожий світ його на
мій» [2, 34]. Лірична героїня розмірковує про
лю дське щастя, порівнює його з піснею, про
водить паралель між ними. Поетеса зображує,
як дзвен и ть та ж иве пісня в її душі, вона асо
ціюється із щастям, що буде квітнути все ж и т
тя. М іркування про щастя заверш ується ви
сновком: коли погляди двох лю дей зустріча
ються - це і є найбільш а насолода. Н. Білоцерківець наділяє м етаф оричний образ усміхне
них вогнів світлим и і радісними тонами, підк
реслю ючи доверш еність природи та надаю чи
буденним речам, почуттям казкових і оптимі
стичних відтінків.
Небесна стихія у ліриці Н. Білоцерківець
постає в образі далекого вогника планет.
Вірш «Сьогодні вночі я побачу Юпітер багря
ний» побудований на асоціативних зв ’язках
неба та лю дського ж иття. Символом дорослі
шання ліричної героїні поетеса називає пла
нету Юпітер («Сьогодні вночі я побачу Ю пітер
багряний, / Як символ того, що скінчилася
юність моя» [55, 57]), а м айбутнього - Венеру
(«Сьогодні вночі в мої очі Венера загляне, / Як
символ того, що в м айбутньому знатим у
я» [55, 57]). У поетичній формі висловлю ється
думка про плинність ж иття, яке переходить у
небесний простір. Безкінечністю характери
зується універсум, що тісно пов’язаний із лю 
диною, яка розчиняється у ньому: «І хвилям
космічним я вільно віддам своє тіло, / І зоря
ній ласці я серце своє передам. / І вже не зух
вало і мало, а много й несміло / Із тем ного
неба я буду всміхатися Вам» [55, 57]. Увесь
простір ліричної героїні зображ ений відкри
тим, рівномірним, у ньому немає утаєм ниче
ності. Він є метафорою почуттєвої сфери, що
виражає емоційне начало, привносить відті
нок часової відстані, розвитку та кінця.
Вогняна стихія втілена в образній симво
ліці світобачення Н. Білоцерківець, позначена
напругою настроїв, почуттів та станів, які
зосереджені в асоціативних відповідниках.

Інтим на лірика поетеси, зокрем а вірш
«Перелякана, тремтяча...», характеризується
ускладненим и конструкціями, паузами, ком
позицією, підтекстом. Перед реципієнтом
з ’явл яється лірична героїня - жінка незбаг
ненна, несподівана, яка втікає від коханого,
боячись його дотику, адже тоді вона не зможе
приховати своїх почуттів: «Перелякана, трем 
тяча, / Я від тебе утікаю / У химерні хащі лис
тя, / У вечірні тем ні тіні» [5, 55]. Психологіч
ного наповнення образу надаю ть епітети
«перелякана, тремтяча». Лірична героїня пос
тає у місячному світлі, що налаш товує читача
на очікування якихось містичних подій, які
заверш ую ть останню строфу цвітінням тіла
та душі. Прийом градації розкриває всю пов
ноту почуттів героїні, дає змогу простежити
переж ивання її внутріш нього стану, три м а
ють реципієнта в емоційній напрузі («І у міся
чному світлі / З того листя виглядаю / Фіоле
тово-нім ими / І благальним и очима» [5, 55]).
Поетеса використовує для зображ ення очей
ф іолетовий колір, що символізує внутріш ній
неспокій, тривогу, зречення, меланхолію.
Небесна форма вогняної стихії представ
лена космічним вогнем («Калина»), відомим
ще з давньогрецької літератури. Зокрема, у
Геракліта космічний, чистий вогонь - це не
сліпа природна стихія, не ірраціональне нача
ло чи некерована сила, не позбавлений розу
мності; він - космічний, упорядкований. Кос
мічний вогонь названий «вічно живим», тому
що вічно є сущим і бож ественним [8, 114]. Гер акл іт убачав у світовому вогні єдність про
тилеж ностей ж ивотворного і смертоносного
начал: вогонь, подібно до боротьби, не лише
руйнує, але і твори ть [8, 115]. У Н. Білоцерківець зустрічаємо образ космічного диму, який
розкриває картину потойбічного ж иття на
небесах («Уже сто літ минуло від зими, / Коли
померли ми. Забули ми / Людської мови пес
тощ і і муки. / Забули сльози і забули сміх - / І
тільки легкість безтілесних ніг / І невиразні
безтілесні руки» [5, 6]). Лірична героїня опи
сує стан легкості в іншому світі, називаю чи
тіло епітетам и «невиразним», «безтілесним».
Поетеса створю є м етаф оричний пейзаж «поля
неба», де зі своїм коханим знаходиться герої
ня. У поетичному тексті образ космічного д и 
му наділений ідилічним підтекстовим зміс
том, що поєднується із загальним елегійним

(«Ковтаючи густий космічний дим, / На полі
неба ми ішли із тим, / Кого люблю я дужче від
дихання» [6, 7]). Через дим виражаються різноаспектні художні смисли: вічність кохання («ми
ішли із тим, кого люблю я дужче від дихан
ня» [6, 6]), цінність ж иття («Забули ми / Людсь
кої мови пестощі і муки. / Забули сльози і забу
ли сміх» [6, 6]), патріотизм («Як спогад заще
мів, / Як білі корінці переплелися! / Моя голуб
ко, ластівко, гора! / Мій соколе, мій степе! І
Дніпра / Ласкава хвиля!» [6, 6]). Разом вони ста
новлять комплекс, зроджений внутрішньотекстовою домінантою, що дає змогу розкрити осо
бливості людської психіки, її здатність зберіга
ти в собі образ найдорожчого та невидимі зв’я з
ки між людиною, речами і явищами.
Земна ф орма вогню у творчості поетеси
представлена текстам и, які висвітлю ю ть про
блеми циклічності ж иття, урбаністичної бу
денності. Вогонь проявляється як синестезія
зору, слуху, дотику, що формує образ стихії,
яка володіє ж иттєдайною (пурифікаційною ) і
водночас величезною нищівною силою. Н. Білоцерківець досягає відтворення всіх його
рис за допомогою множинності просторових
сегментів із одночасною актуалізацією їх
крізь призму відчуттів ліричної героїні. Ви
значальною складовою при зображ енні зем 
ної форми вогню є звернення поетеси до перцептивних відчуттів. У ліриці можна виділити
основні складові поетики зем ної форми вог
ню: дотиковий (позначений такти льн и м и від
чуттями), зоровий (зображ ений за допомогою
колірних епітетів) та слуховий (відображ ений
звуковим и образами).
Дотикове відображ ення вогняної стихії
трансф орм ується в уяві ліричної героїні, р е
зультатом цього є виникнення образів пред
метів, які раніш е безпосередньо не сприйма
лись, але які реально існують. У вірші «Осінь»
Н. Білоцерківець створює живописну картину
осінньої пори року, зображуючи природу
крізь призм у почуттів ліричної героїні. У сти
льовій манері поетеси описи природи висту
пають малю нками з натури, що передаю ть
суб’єктивні враження. В осінньому пейзажі
образ вогню зображ ений як ритуал, який під
твердж ує зміну пори року. Шляхом спалення
лю диною листя та сухої трави природа звіл ь
няється від накопиченої негативної енергії за
рік, що дає змогу навесні їй оновитися: «Тут

осінь спить крізь бур’яни. I Собака спить. У
снах бездомних I Бур’ян жовтіє довго. Довго I
І недалеко до зими. I Тут осінь спить. Ти пі
дійди, I Спинись навш пиньки, доторкнися. |
На ж овтій шерсті - ж овте листя. I І винний
погляд відведи. I Тут палять вогнища. Го
рить I М’який вогонь. Вогонь вологий I Зм ер
зається» [55, 34]. У підтексті поезії звучить
мотив поглинаю чо-народж увальної вогняної
стихії, що втілю ється у глибокий психологізм:
«вогонь» означає природу духовного світу
особистості, допомагає відчувати та переж и
вати настроєво-емоційну динаміку ж иття. Ав
торка доверш ує м етаф оризовані зорові обра
зи епітетам и («м’який вогонь», «вогонь воло
гий», «жовта шерсть», «жовте листя»,
«винний погляд»), оксиморонами («вогонь
вологий зм ерзається», «горить м’який во
гонь»). Картину осінньої пори складаю ть
окремі образи (собака, бур’ян, листя, вогни
ще) та прикм етники на позначення кольору
(«жовта шерсть», «жовте листя»). Ж овтий ко
лір символізує тепло, радощ і і повагу.
«М’який» вогонь у вірші «Літо» сфокусований
через призму річного перебігу часу, що дає
змогу читачеві відтворити чергування фаз пір
року: «Вранці груші ми збирали | У саду, що
повен соку, I І суш ити груші клали | Серед
двору на рядні. I Гризли груші на осонні I Ж о
вті оси напівсонні, | Але дещо залиш или | На
узвар тобі й мені. | Трошки цукру, трош ки
меду, I І води, й вогню м’якого I Схолодити,
перелити I У кухлята глиняні» [2, 40]. Н. Білоцерківець дає об’ємне зображ ення навколиш 
нього ж иття. Художнє відтворення світу д и 
тинства ліричної героїні досягається створе
ними образам и саду, оси, груші.
Вогонь у Н. Білоцерківець набуває абстра
гованого значення, що представлений д оти 
ковими та зоровим и образами, які часто акту
алізую ться завдяки особливій текстовій орга
нізації. Так, у вірші «Земля моя солодка» увага
реципієнта фокусується на дж ерелі ж иттєвої
енергії ліричної героїні - із землі рідного
краю «зачерпає вустами» «спокійний вогонь»:
«Я стану на коліна, стану | Обличчя нахилю |
І зачерпну вустами | Спокійного вогню» [2, 7].
Образ вогняної стихії поетеса сакралізує окси
мороном («спокійний вогонь»).
У поетичному тексті Н. Білоцерківець
звук набуває особливого значення при ство

ренні архетипу вогню за рахунок широкого
діапазону: від традиційно вж иваного до всеохопного звукового оф ормлення образу, що
дає змогу відобразити психологічний внутрі
шній світ ліричної героїні. Звукове наповнен
ня вогню відтворено у вірші «Боюся тих, що
вийдуть із печер», у яком у поетеса зображує
внутріш ній страх ліричної героїні. Вона з обе
режністю ставиться до явищ та людей, що мо
жуть зм інити звичне буття, називаю чи їх «ті,
що вийдуть з печер». Н. Білоцерківець вико
ристовує «ввічливу» лексику, іронічно вказу
ючи, що вона є «умовністю» («Боюся тих, що
вийдуть із печер. / їм нічого втрачати, крім
кайданів / умовностей: «Будь ласка». - /
«Дуже прошу». / «Добридень, пане». - «На до
браніч, пані». / «Проходьте». - «Дякую»» [1,
44]). У цитованих рядках метафора «шкварчить вогонь» у своєму семантичном у полі
концентрується на передчутті чогось недо
брого. За допомогою звуконаповненого прос
тору поетеса створює аудіовізуальні асоціації,
що виникаю ть у реципієнта. Через розкри ття
звукового образу вогню простежується психосемантичний ланцюг: зовніш ній поштовх
(«Боюся тих, що вийдуть із печер / на поклик
м’яса і видовищ - знаю: / і там, і там є кров.
Якщо розбить / комп’ютера, або бібліотеку
спалити, / а ще кращ е - ноти! скрипки! / р о я
лі!.. » [1, 44]) - почуття («Боюся...») - зоровий
образ («тих, що вийдуть із печер. / їм нічого
втрачати, крім кайданів / умовностей...» [11,
44]) - звуковий образ («Уже ш кварчить во
гонь, /...і садист ростовський / співає:
«Розпрягайте, хлопці, коней» [1, 44]). Цей л ан 
цюг підкреслює творення звукового образу
вогняної стихії за допомогою психологічно
насиченої, інтенсивної м етафорики, що розк
риває його як прикм етну деталь до психоана
лізу ліричної героїні.
У Н. Білоцерківець вогонь несе в собі сим
воліку ж аги до нових зверш ень у житті. Мо
тив «многозвукого вогня» у внутрішньоглибинному підтексті вірша «На міцне това
риство наші з’єднані руки...», утілений в амбі
валентну природу духовного світу будь-якої
людини, допомагає індивідові переж ивати
нові емоційні пориви, вистояти у невпинному
коловороті ж и ття («На міцне товариство наші
з’єднані руки. / Нам постави стрункі вітер
злий не зігне. / А бажання роботи і бажання

науки / Окриляю ть ж и ття многозвуким вог
нем» [2, 7]). Основна думка поезії увиразню 
ється риторичним и окликам и («Діти різних
народів! Подивімось у вічі - / Ми ж усі молоді,
в нас дорога одна!» [2, 7]).
Зоровий образ земного вогню відображ а
ється в урбаністичнних пейзаж ах («Елегія»,
«І. Ж. », «Пошерхлого листя столітні обличчя»,
«Вальс», «Пророк») та увиразнений колорис
тичним и епітетам и («Елегія липневої грози»,
«Вогонь»).
Підсвідоме ж иття м істянина поетеса відт
ворює в узагальнених м ікрообразах на рівні
існування потаємного внутріш нього світу лю 
дини. Н. Білоцерківець звертається до інтрос
пекції та розлогих міркувань суб’єкта поезії,
розкриває взаєм опов’язаність подій у житті.
Так, у серці ліричної героїні б’ються одночас
но в пульсі і кров, і вечірнє місто, яке в творі
представлене
«м ерехтливими
вогнями»:
«Ресторанних свічок мерехтливі вогні / і
пульсуюча кров у червоному кольорі / б’ється
ритм ом єдиним тобі і мені / із останнього лі
жка» [3, 16]. Єдність довколиш ного та внутрі
шнього світів перетікає у підсвідомі імпульси,
у кола усвідомлю ваних відчуттів.
У Н. Білоцерківець з ’явл яється образ
атомного вогню, що використовується як
один із елем ентів характеристики ліричного
героя. У центрі поезії досвідчена людинапророк, якій призначено долею служити на
користь іншим у цьому світі: «Я був пророк,
останній поміж тих, / Кому пророком буть
веліла доля. / Я в світ прийшов, коли цей світ
достиг / До смерті, наче колос серед поля. / І
бачив я гром аддя чорних міст, / Так бачив я, і
зором рвав повіки: / Потоки зброї, нафти, по
ту, сліз / Текли і переповню вали ріки [...] Я
бачив смерті звірів і дерев, / Науки і м истецт
ва самогубства, / І чув я тільки ненависті
рев / Серед руїн зґвалтованого лю дства» [5,
17]. На першому плані простежується пробле
ма ліричного героя як сильної та цільної осо
бистості, перед якою постає жорстокість дійс
ності та людей. Індивід прагне очистити та
докорінно
перебудувати
несправедливий
світ. Але люди, яким він нам агається допомо
гти, не прислухаю ться до його слів, і в серці
пророка народж ується зневіра та злість: «І як
пророк, у гніві і злобі / Возстав я, наче атом не
багаття, / І кинув я німій людській юрбі / Сло

ва зневіри і слова прокляття» [5, 17]. За допо
могою порівняння («наче атомне багаття») де
тально розкривається внутрішній протест ге
роя проти всього світу. В останній строфі поезії
пророк передбачає, що процес оновлення світу
тривалий і складний, та оптимістично намага
ється вселити віру своїм сучасникам.
Уміння поетеси створити художню орга
нічність образу вогню досягається викорис
танням колористичних епітетів. Картини дій
сності набуваю ть особливої зримості та пси
хологічної наповненості при застосуванні
тонкої предметної деталі - блідого кольору:
«Ми звідти прилетіли в світ живий, / І в маре
ві будинків пологових / Ще довго воруш ився
восковий, / Блідий вогонь лю бовей загадко
вих» [4, 23]. М етафора «блідий колір загадко
вої любові» розкриває ірраціональне відчуття
особистого інтимного світу кожної людини,
втілю ючись в образі позамежового буття л і
ричної героїні. Психологізований колоратив
«блідий», який уходить у «хворобливий» тон,
несе в собі символічне навантаж ення невира
зності та недосконалості лю дських почуттів.
Колірна палітра вогняної першостихії у
вірші «Вогонь» представлена поліхромною
палітрою, у ній поєднується теплі (червоний)
та холодні (фіолетовий, голубий) тони: «...О
червоний вогонь з голубим, ф іолетовим
оком! / Полудневе - і раптом вечірнє село, /
Дитинча, що руками схопилось за маму, / І
далеко за річкою темні гаї...» [4, 62]. Сполучен
ня блакитного, ф іолетового та червоного ко
льорів символізує повноту ж иття, свободу,
енергію, благородство, ніжність, вірність, а з
іншого боку - ворожнечу, помсту й агресив
ність. Так, поетеса в першостихії вогню синте
зує образи любові, дитини, природи.
Символічного змісту у творчості Н. Білоцерківець набуває й образ іскри, який викори
стовується для зображ ення почуттів ліричної
героїні: «Передчуттям і ніжним, і грозовим, /
П ередчуттям трем тливим і палким, / Як у
травневі ночі світлі зорі, / Як у травневі ран 
ки гордий грім. / Я відчуваю: щось іде до ме
не, / Щось у моїм змінилося ж итті.../ Чи прос
то ронить молодість зелена / На серце нові
іскри золоті?» [2, 32]. На макрорівні тексту
шляхом паралелізму, метафоризації, символі
зації поетеса інтуїтивно переплітає образи
весни, молодості та кохання.

У вірші «Підземний вогонь» відбиваю ться
ці риси, які розкриваю ть масш табність поети
чного м ислення авторки, що увиразню ється
використанням прийому синтезу двох світів.
Реальний час (земне ж иття ліричної героїні)
та ф антастичний (поетеса переносить герої
ню та реципієнта в підземний світ, відтворю є
його).
Поетеса органічно поєднує образи підзем
ного вогню з колами потойбічного світу.
Пройшовши сім кіл, лірична героїня зупиня
ється на восьмому та повертається на землю
(«Сім кіл я пройду, а на восьмім розстанемось
ми. / Вергілію, vale! Я входжу у річку надзем 
ну!» [5, 25]. ). Але на одному з них героїня ба
чить перед собою Вергілія. У його характерис
тиці авторка вживає колірний епітет «білий»,
який є символом невинності, чистоти й радос
ті, чарівної сили денного сонячного світла, що
виражає спорідненість із Божественною си
лою: «Був білий Вергілій, а в мене - вогонь
між грудьми» [5, 25]. Образ вогню поетеса ви
користовує у значенні закоханого серця
(«вогонь між грудьми») ліричної героїні, яке
палахкотить від ще невідомого почуття - йо
му поетеса надає метафоричного пояснення
(«То юність закута страж дала та билась між
ними» [5, 25]). Героїня нам агається завуалю 
вати свої внутріш ні відчуття, які пробуджу
ють закохану юність. Вона подорожує підзем
ним світом, іде за покликом любові («Та звала
любов - як мета; із тонкої руки» [5, 25]), хоче
д ізнатися більше про свого ідеала - Вергілія
(«Він знав і безсмертя, і смерть, був простий і

легкий» [5, 25]). Лірична героїня заверш ує
подорож уходженням у наземну річку, повер
таю чись до буденного життя.
Отже, у поезії Н. Білоцерківець вогонь є
однією з наймогутніш их природних першостихій, належ ить до найдавніш их створених
лю дством архетипів. Символізація образу
спричиню є численні образно-м етафоричні
контексти, що передаю ть ш ироку палітру
значень. У Н. Білоцерківець архетипний вог
ню має три ф орми вираж ення (небесна, зем 
на, підземна) та образ іскри, які створені за
допомогою різном анітних художніх засобів
(метафор, епітетів, контрасту та ін. ). Образ
земного вогню утілю ється в дотикових, зоро
вих та слухових образах.
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ПОЭТИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХЕТИПНОГО ОБРАЗА ОГНЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
Проанализирован архетипный образ огня в т ворчест ве Натальи Белоцерковец, имеющий три
формы выражения: земную, небесную и подземную. Выявлена специфика интерпретации архетипного
образа огня. Акцентированы особенности творческой м анеры поэтессы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : архетипный образ, лирика, метафора, персонификация, символ, метонимия.
L. A C H K A N

POETIC PECULIARITIES OF ARCHETYPAL IMAGE OF FIRE
IN THE W ORKS BY N. BILOTSERKIVETS
Archetypal image o f fire in w orks by N atalka Bilotserkivets in three fo rm s o f expression (earth, heaven and
underground) is analyzed. The specific o f interpretation o f the archetypal image o f fire is determined. The pecu
liarities o f author’s creative m anner are accented.
K e y w o r d s : archetypical image, poetry, metaphor, personification, symbol, metonymy.
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