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                            Osobliwości stylu  Mykoły Wingranowskiego
                   (na przykładzie wiersza W niebie błękitnym zasiałem las)

               Mykoła Wingranowski (1936-2004) to wybitny ukraiński poeta XX 

wieku,  którego  twórczość  należy  do  tak  zwanych  „sześćdziesiątników” 

(subkultury  radzieckiej  inteligencji,  publikującej  swoje  utwory  w  latach 

sześćdziesiątych  ubiegłego  wieku;  w  twórczości  można  prześledzić  motywy 

niezadowolenia z rzeczywistości oraz tęsknotę za ideałem, pięknem itd.). Jego 

talent  poetycki  eksplikuje  wyjątkową  wrażliwością  i  delikatnością  w 

przekazywaniu  myśli  poprzez  wchodzenie  w  głębokie  warstwy  semantyczne 

słowa. Ludmiła Tarnasyńska, znana badaczka twórczości poety, uważa, iż M. 

Wingranowski to poeta zbyt wrażliwy, ponieważ jego słowo dociera do sedna 

sensytywnej głębi, rozrasta się „w głąb rzeczy”1. Poeta poznaje słowo na smak, 

dotyk, kolor, temperaturę, zapach, dźwięk itd. Iwan Dziuba pisze, że słowo u M. 

Wingarnowskiego  bywa  groźne,  surowe,  lapidarne,  ale  zawsze  maksymalnie 

dokładne,  bywa  ciche  i  głębokie  jak  język  smutku,  twarde  jak  ważkie 

oskarżenie, niespokojne dla ludzkości, jak dźwięk kuli ślepca2.  Wielu badaczy 

nazywa  poetę  „czarodziejem  słowa”.  Czytając  poezję  M.  Wingranowskiego, 

odczuwamy  lekkość  architektoniki  wierszy  dzięki  zastosowaniu  nielicznych 

środków  artystyczności  przy  ogromnym  potencjale  sensytywności  słowa. 

Charakterystycznym dla poety jest przedstawienie swoich marzeń, myśli, wizji 
11 Л. Тарнашинська, Віграновський М.: «Все на світі з людської душі»: бібліографічний нарис, сер.  
«Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» I, Київ 2006, с. 106.

22 І. Дзюба, Микола Вінграновський, [в:] І. Дзюба, З криниці літ: у трьох томах, т. 3: Літературні  
портрети. Дніпровський мередіан. Зі спогадів, Київ 2007, с. 570.



przy  pomocy  werbalnego  „pędzla”  –  wizualizacja  świata  wewnętrznego  jest 

odbierana jako obraz namalowany przy pomocy najczęściej  niewielu odcieni 

kolorów pastelowych. Trafnie zauważył Henryk Markiewicz, iż „poeta winien 

zawsze malować”3.

           Wiersz, który stał się ulubiony przez wielu badaczy ze względu na 

trudność, aby móc jednoznacznie stwierdzić, kto jest adresatem poezji, nosi tytuł 

W  niebie  błękitnym  zasiałem  las (У  синьому  небі  я  висіяв  ліс,  1965). 

Pozwoliłam  sobie  dokonać  tłumaczenia  interlinearnego,  które  ułatwi 

zrozumienie treści poezji.

 У синьому небі я висіяв ліс,                W niebie błękitnym zasiałem las,

У синьому небі, любов моя люба,       W niebie błękitnym, miłość ma miła,

Я висіяв ліс із дубів та беріз,                Zasiałem las z dębów i brzóz,

У синьому небі з берези і дуба.            W niebie błękitnym z brzozy i dębu.

У синьому морі я висіяв сни,                 W morzu błękitnym zasiałem sny,

У синьому морі на синьому глеї          W morzu błękitnym na błękitnym gleju

Я висіяв сни із твоєї весни,                       Zasiałem sny z wiosny  z twojej

У синьому морі з весни із твоєї.              W morzu błękitnym z twojej wiosny.

Той ліс зашумить, і ті сни ізійдуть,          Ten las zaszumi, i te sny wyrosną,

І являть тебе вони в небі і в морі,            I jawią  ciebie i w niebie i w morzu,

У синьому небі, у синьому морі...   W niebie błękitnym, w morzu błękitnym…

Тебе вони являть і так і замруть.           One ciebie jawią i tak i zastygną.

Дубовий мій костур, вечірня хода,       Dębowy mój kostur, chód wieczorowy, 

І ти біля мене, і птиці, і стебла,            I ty obok mnie, i ptaki, łodygi,

В дорозі і небо над нами із тебе,         W drodze i niebo nad nami z ciebie.

І море із тебе... дорога тверда.          I morze z ciebie…. droga twarda.  (1965)

33 H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984, s. 16.



Według  Wołodymyra  Moryńcia,  w  poezji  M.  Wingranowskiego 

przedstawiona jest „estetycznie i etycznie przekształcona rzeczywistość, której 

sensem jest fenomen przeistoczenia, inność, a nie wierność prawdzie życia. Dla 

tego  że  prawdą  tu  występuje  piękno»4. Nasuwa  się  myśl,  iż  poeta  tworzy 

szczególną przestrzeń, bardzo podobną do życia, ale o wiele lepszą5. 

       Po  zapoznaniu  się  z  kilkoma  interpretacjami  przytoczonego  wiersza 

dokonanych  przez  badaczy  ukraińskich,  chcę  przedstawić  moje  odczytanie 

poezji w celu eksplikacji osobliwości stylu poetyckiego M. Wingranowskiego. 

Nadmienię  tylko,  iż  na  szczególną  uwagę  zasługuje  interpretacja  L. 

Tarnaszyńskiej.  Badaczka pisze o tym, że M. Wingranowski w swojej poezji 

tworzy swój czas i swoją przestrzeń, które można rozpatrywać jako „swoiste 

metafizyczne pole  filozoficznego wrastania  siebie  w otoczenie  i  otoczenia  w 

siebie”6. Według  innej  badaczki,  Swietłany  Bohdan,  „przestrzeń  w  wierszu 

dzięki swoistym cudownym czynom bohatera lirycznego (sieje las) stopniowo 

się organizuje, strukturyzuje i uporządkowuje poprzez wszechobejmujące „ty” – 

miłość7.  Autorka  trafnie  podkreśla  zastosowaną  przez  poetę  zasadę 

„odzwierciedlenia”: niebo i morze odzwierciedlają się w sobie. Paralela, która 

obejmuje zasadę „siania”: w niebie – las, w morzu – sny, eksplikuje „ruń”, która 

jednocześnie wschodzi i przedstawia „ciebie” (Wieczną Miłość, Piękno, Ideał).

Spróbujmy  przeanalizować  przedstawiony  wiersz  w  celu  uwypuklenia 

stylu poety. Pierwsza strofa składająca się z czterech wersów to metaforyczny 

akt „siania” lasu w niebie:

44 В. Моренець, «Ідеальний» вихід із соцреалізму, «Світовід» 1992, № IV (9), с. 97.

55 Ibiden, c. 98.

66 Л. Тарнашинська, Вінграновський М…, c. 108.

77 С. Богдан, Міфотворчість М. Вінграновського. Магістеріум, «Літературознавчі студії», вип. 8, Київ  
   2002, с. 30.



У синьому небі я висіяв ліс,                W niebie błękitnym zasiałem las,

У синьому небі, любов моя люба,       W niebie błękitnym, miłość ma miła,

Я висіяв ліс із дубів та беріз,                Zasiałem las z dębów i brzóz,

У синьому небі з берези і дуба.            W niebie błękitnym z brzozy i dębu.

 Anafora łączy w sobie epitet percepcji wzrokowej, podkreślając kolor nieba – 

błękitne, co pozwala połączyć ten kolor z morzem – ono również jest błękitne. 

Proces „siania” odbywa się pomiędzy dwoma przestrzeniami, które znajdują się 

w polarno-pionowej pozycji odnośnie siebie – góra i dół. Tym, co je łączy jest 

las, przy czym zasiany na odwrót: w niebie korzenie, a wierzchołki drzew w 

morzu.  O  sianiu  lasu  pisał  Kajetan  Koźmian  (1771-1856)  w  poemacie 

Ziemiaństwo polskie (1802-1830): 

                Przyjdzie czas, gdy ta sama dłoń, obfita w ciosy,

                 Zasiewać będzie las, jak zasiewa kłosy.

M. Wingranowski celowo podaje nazwy drzew, które zasiał podmiot liryczny. Są 

to  dęby  i  brzozy  –  symboliczne  dla  poezji  wschodniosłowiańskiej  (dąb 

najczęściej kojarzy się z siłą, męskością, natomiast brzoza odbierana jest jako 

kobiecość, niewiasta, delikatność). Dąb i brzoza tworzą parę zakochanych. Na to 

wskazuje apostrofa w drugim wersie (miłość ma miła). Charakterystyczna jest 

wskazówka poety, że w błękitnym niebie on zasiał las z dębów i brzóz (liczba 

mnoga),  a  w następnym wersie  spotykamy metonimię – las  z  brzozy i  dębu 

(liczba pojedyncza).  Taka zmiana skupia  się  na  relacji  żeńsko-męskiej,  która 

znajduje się w centrum uwagi poety. 

                Jeżeli pierwszą strofę można odebrać w sposób wizualny, to następna 

wprowadza nas w świat eteryczny: 

У  синьому  морі  я  висіяв  сни,     W  morzu  błękitnym  zasiałem  sny,

У синьому морі на синьому глеї          W morzu błękitnym na błękitnym gleju



Я  висіяв  сни  із  твоєї  весни,      Zasiałem  sny  z  wiosny   z  twojej

У синьому морі з весни із твоєї.              W morzu błękitnym z twojej wiosny.

 

       Zwraca na siebie uwagę pionowa linia architektoniki poezji: niebo-las-

morze. Przewrócony las jak gdyby łączy niebo swoimi korzeniami z morzem 

przez wierzchołki zasianych tam dębów i brzóz.  Metaforyczne sianie snów z 

wiosny  ukochanej  obdarzono  semantycznym  kontekstem  urzeczywistnienia 

marzenia o spełnionej miłości i szczęściu bycia z kochaną osobą. Ten fakt, że 

sny  są  siane  na  błękitnym  gleju  (poziom  glejowy  tworzy  się  w  glebach 

zabagnionych, jest mało żyzny) świadczy o wierze bohatera lirycznego w siłę 

uczuć,  zwłaszcza  tych  wczesnowiosennych.  W  ostatnich  dwóch  wersach 

spotykamy  inwersyjną  epiforę  (Zasiałem  sny  z  wiosny  z  twojej/W  morzu  

błękitnym z twojej  wiosny),  która tworzy nijakie rondo, zamknięty krąg:  sen-

wiosna-ty.

Trzecia  strofa  zaczyna  się  brzmieniem  lasu  (zaszumi),  jak  zarówno 

wizualnym odbiorem zmaterializowanych snów (sny wyrosną). 

Той ліс зашумить, і ті сни ізійдуть,          Ten las zaszumi, i te sny wyrosną,

І являть тебе вони в небі і в морі,            I jawią ciebie i w niebie i w morzu,

У синьому небі, у синьому морі...   W niebie błękitnym, w morzu błękitnym…

Тебе вони являть і так і замруть.           One ciebie jawią i tak i zastygną.  

Najważniejszym jest  pojawienie  się  тебе (po polsku „ciebie”)  między 

niebem  a  morzem.  Identyczność  pod  względem  koloru  (błękitny)  dwóch 

wymienionych obiektów nieograniczonej przestrzeni pozwala stwierdzić, iż w 

oddali  niebo  i  morze  łączą  się  w  jedną  linię,  tworząc  przy  tym  bezkresną 

niebieską  przestrzeń (horyzont).  W poezji  ten  bezgraniczny  błękit  przecinają 

białe „nogi” brzóz, które niby rozcieńczają jednolity kolor, czyniąc go bardziej 

przezroczystym,  czystym,  przygotowanym  na  pojawienie  się  kogoś  długo 



oczekiwanego i wytęsknionego. Taki widok w pewnej mierze przypomina obraz 

Sandra Botticellego (1445-1510)  Narodziny  Wenus  przedstawiający tajemnicę 

pojawienia się Piękna. Wyrośnięty las i uniesione nad morzem sny krzyżują się 

na środkowym komponencie linii pionowej. Eteryczność snów (a  Eter – to po 

grecku górna warstwa powietrza, gdzie przebywali Bogowie) oraz zieleń z bielą 

konarów drzew całkowicie zanurzyły się w błękicie nieba i morza. Powtórny 

locus  jawienia  się  Piękna  (i  w  niebie,  i  w  morzu)  pozwala  stwierdzić,  iż 

bezgraniczność  wartości  wiecznych,  które  władają  przestrzennością 

kosmologiczną, staje się stałą, pozaprzestrzenną i pozaczasową wielkością (One 

ciebie  jawią  i  tak  i  zastygną).  Piękno  występuje  jako  ideał  humanistyczny 

duchowej miłości, „tej świadomej lub pół świadomej aspiracji duszy do nieba, 

która  oczyszcza  wszystko  na  swojej  drodze”  (A.  Chastel)8.  Celowo 

wykorzystany  czasownik  „jawią”  włada  semantyką  przedstawienia,  raczej 

urzeczywistnienia kogoś wymarzonego i wyśnionego. Nie może być zastąpiony 

czasownikiem  „stworzą”  lub  „przedstawią”,  ponieważ  dane  wyrazy  znaczą 

narodzenie  kogoś  nowego,  kto  nie  istniał.  Oprócz  tego  jest  niezawodną 

orientacją dla człowieka, prowadząc go „drogą twardą”.

Дубовий мій костур, вечірня хода,       Dębowa mój kostur, chód wieczorowy, 

І ти біля мене,  і птиці,  і стебла,            I ty obok mnie, i ptaki, łodygi,

В дорозі і небо над нами із тебе,         W drodze i niebo nad nami z ciebie.

І море із тебе... дорога тверда.                       I morze z ciebie…. droga twarda.

Ostatnia strofa brzmi jak podsumowanie spełnienia marzenia o szczęściu 

rodzinnym. Piękny moment pojawienie się miłości, która utożsamia się z wiosną 

(twojej  wiosny),  przechodzi  czasową  metamorfozę.   Wskazówki  poety  na 

„dębowy kostur” i „chód wieczorowy” schylają ku myśli o starości, ale starości 

wypełnionej radosnym obcowaniem z ukochaną osobą (I ty obok mnie). Piękne 

uczucie,  które  żywi  podmiot  liryczny,  pozwala  na  projektowanie  miłości  do 

kobiety na florę  i  faunę  (i  ptaki,  łodygi).  Jak gdyby za mało  takiej  wielkiej 
88 Cyt. po: http  ://  www  .  bottichelli  .  info  /  txt  /2  vener  .  shtml   (15.10.2013).

http://www.bottichelli.info/txt/2vener.shtml


przestrzeni dla miłości, poeta dodaje, iż „W drodze niebo nad nami z ciebie./I 

morze  z  ciebie…”.  Takie  obramowanie  całościowo  zamyka  wszechświat,  w 

którym jest umieszczona miłość, ta wyimaginowana i ta rzeczywista, tworząc 

pełną harmonię ducha i ciała. Ostatnie dwa słowa „droga twarda” brzmią jak 

dowód na to,  iż  obrana przez bohatera lirycznego droga życiowa jest  jedyną 

prawdziwą, albowiem prowadzi do stabilności, na co wskazuje oceniający epitet 

„twarda”. 

Godną uwagi jest aliteracja, która w całej partyturze wiersza rozbrzmiewa 

dźwięcznym „S”,  który  niby  wiąże  wyrazy  laS,  Sianie,  Sny przez  syczącą  i 

ciągnąca  się  spółgłoskę.  Poetyckie  powtórzenia  (anafory)  nadają  rytmowi 

wiersza tonacji balladyczno-opowiadającej (W niebie błękitnym zasiałem las,/W 

niebie błękitnym, miłość ma miła). 

           Analiza wierszu Mykoły Wingranowskiego pozwala uznać styl poety za 

ciekawy i oryginalny. Zagęszczenie emocji na tle wizualno-eterycznego siania i 

lasu i snów eksplikuje autorskim wyznaniem najbardziej skrytych marzeń, przy 

czym marzeń o miłości  i  szczęściu rodzinnym. Zastosowanie  dosyć skąpych 

środków  artystycznych  (nieliczne  epitety  percepcji  wzrokowej  i  oceniające, 

anafory,  metafory  oraz  inwersja)  raczej  świadczą  o  talencie  poety,  który  w 

sposób skondensowany i lapidarny przedstawia na tle kilku obrazów (zasiane w 

niebie dęby i brzozy oraz zasiane sny w morzu) jawienie się Wiecznej Miłości, 

Piękna,  Doskonałości.  Pierwsze dwie strofy niby przygotowują czytelnika do 

czegoś  szczególnego,  co  powinno  się  pojawić.  Dlatego  bardzo  konkretnymi 

pociągnięciami pędzla poeta maluje obrazy morza i nieba, złączone błękitem i 

przedstawiające  metaforę  jawienia  „Ty-miłość”.  Jak  można  zauważyć, 

lakoniczność wykorzystania środków artystycznych przez M. Wingarnowskiego 

świadczy  nie  tylko  o  talencie  poety,  lecz  również  o  jego  niezwykłej 

sensytywności  i  sposobności  widzenia  otaczającej  rzeczywistości  w  swoisty, 

tylko jemu właściwy sposób. Oryginalny styl poety pozwala eksplikować nie 

tylko sens widoczny i jasny rzeczy ale również ten implikowany, który można 



rozszyfrować  tylko  przy  pełnym  anturażu,  którym  poeta  otacza  obraz. 

Odpowiadając na pytanie: kto jest adresatem poezji, można stwierdzić, że to są 

Piękno,  Miłość,  Harmonia  z  przyrodą.  Przecież  mottem ukraińskich  poetów 

„sześćdziesiątników” była tęsknota za pięknem, poszukiwanie ideału w życiu, 

wrażliwość na przemijanie otaczającej przyrody. Dążąc do ideału, poeta tylko 

wtedy potrafi zrealizować potencjał, który ma założony w sobie, eksplikować to, 

co  w  nim jest  najlepsze  i  najszlachetniejsze,  kiedy  jego  najgłębsze  uczucia 

znajdą swojego adresata i zostaną odwzajemnione. Wyimaginowany świat uczuć 

żyje – dla poety on jest realny, metafizyczny, w nim poeta porusza się, tworzy 

oraz czerpie natchnienie.

Interpretacja wiersza potwierdza słowa Umberta Eco o tym, że „w istocie 

każde  dzieło  sztuki,  nawet  jeśli  powstało  przy  jawnym  lub  ukrytym 

zastosowaniu  reguł  poetyki  konieczności,  jest  w  istocie  swej  otwarte  na 

potencjalnie  nieskończoną  serię  możliwych  interpretacji,  z  których  każda 

pozwala dziełu odżyć na nowo, wedle jakiejś perspektywy, jakiegoś gustu czy 

indywidualnego wykonania”9.
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