
Základnou Kráľovou obraznou charakteristikou sveta je pustota. Svet,
ktorý je pustý, vyhasený (Fakľa), býva metaforicky vyjadrený aj zrúcaným
chrámom. Vo Výlomkoch z Jánošíka si básnik na otázku Bo čo svet je? odpo-
vedá: Pustý kostol, v ktorom niet viac / oltáru svätého Kostol ako symbol
ideálneho kresťanského sveta jasne vyjadruje, že ide o pustotu v zmysle du-
chovnom. Ešte expresívnejšie vyjadruje stav ťažkého živorenia obraz hrobu:
Pozri na vrchy, na kopce, doliny! / Čo sú to inšie ak svetov mohyly? (Dva
orly). Mohyla má však aj pozitívny význam, je to symbol znovuzrodenia,
ktorý obsahuje v sebe návrat k hodnotám starého sveta veľkých duchov histó-
rie a v zmysle národnom vzkriesenie slávnej minulosti. Tak je tomu v básni
Hlásnik národa Príde čas, že hroby vstanú, / hory, dolv vravieť budú

Popri pustote svet charakterizuje aj obraz zmätku. Kráľ ide tak ďaleko, že
v básni Dávny kamarát mení aj hodnotu takého symbolu, akým je slnko, keď
ho obviňuje, že osvecuje cestu zlým duchom. Stav, keď sa zlé s dobrým tak
moce a pletie (c. d.), musí viesť k apokalyptickému chaosu, v ktorom sa strata
duchovného hore a dole zhmotňuje: Vrch na vrch sa prekotil, nebolo doliny,
/nebolo nič istého, samé zmiešaniny (Posvätenec). Až potom je možná nová
obroda sveta. V obraznom systéme sa zápas dobra a zla neprejavuje len
uplatňovaním obrazov s protikladnými hodnotami: svetlo - temno, chlad -
teplo, slovo - telo a podobne, ale aj tým, že hodnota obrazov nie je jedno-
značne a nemenne ustálená. Popri základnom význame sa vždy objavuje aj
význam opozičný, slovo je väčšinou obrazom pravdy, ale má aj význam kla-
mú, voda je životodarná, ale môže niesť aj záhubu, hrob znamená smrť, aleje
aj prísľubom vzkriesenia, je spojivom medzi minulosťou a budúcnosťou.
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CTHJIHCTHHCCKHH acneKT
ÔHÔJieií cicoro npoHcxo>KAeHHH

B nyÔJiHUHCTHMCCKOM CTHJie (na
npeccbl

AaTOHHHa TpHropam

KHCB

ÔHÔJieňcKOH 4>pa3eojiornefi noHHMaioTCH (jjpaseojiorHSMbi, TBK HJIH
Hnaie CBjnaHHbíc c noHHTHCM Bora H ero aHTHnoÄa - flbaBOJia, „HCHHCTOÍÍ
cmibi", XOTSI OHH Moryr H ne HMCTb npaMbix aHanoroB B TCKCTC Ceaufe
nucanun, a TBIOKC B apyrnx uepKOBHbix TCKcrax, HJIH CBS3b c HHMH
onocpeflOBaHHaa, HJIH Boo6me oncRb Tpy/jHo yeraHOBHMaa. Bce-TaKH CHH-
Taew ceôa Bnpaae noJibSOBaTbCH 3THM KpaTKHM H npHBHHHbiM TCPMHHOM ÄJIH
onHcaHHJi HCKOTOpbix »3biKOBbix <J)aKTOB coBpeMCHHoň yKpaHHCKOH npeccu.

CTHJIHCTHHeCKafl OKpaCKa CJIOB H yCTOHHHBblX BbIpa5K6HHH flBJlHeTCH
KOMnoHCHTOM jieKCHMecKOľo 3HaieiiHJi HJIH BHyrpeHHeň (jmpivtbi dppaseo-
JlOľHSMOB, B KOHT6KCTC OHa OÔbľlHO nOJTyHaCT flOnOJIHHTeJlbHyK) 3KC-
npeccHK), KOTOpaa BOSHHKaer na OCHOBC pa3Hocra CTHJIHCTHHCCKHX noKa3a-
Tejiefl peMCBoro KOHTCKcra H caMoro CJIOBB HJIH ycTOHMHBoro Bwpa>KeHHi).
ľ!o3TOMy cpeflH pa3Hoo6pa3Hbix npMeMOB aBTOpcKOH HHTepnperauHH (j)pa-
seoJiorHHecKHX eanHHU 6e3 H3MCHeHHa HX ceM3HTH4ecKoro luiana BU-

TpaHcnosHiyia, TO ecrb BioiioMeHHe (J)pa3eojiorH3Ma B flpyryK)
c(j)epy. CymecTByeT onpeflejieHHaíi cBH3t uitxay npeaMe-

TOM p6HH, XapaKTCpOM TCKCT3 H CnOCOÔOM H3JlO)KeHHa, TO CCTb SaBMCHMOCTb
ynoTpeÔJieHHH TOPO HJIH HHOPO cjiosa HJIH BbipaKeHHJi.

Hejibss KaTeropHHecKH yrsepacflaTb, HTO ÔHÔJieňcKaa ^paseojiorHJi co-
BepuieHHO He ynoTpeÔJiajiacb B asbiKe xyflo»ecrBeHHOň jíHTeparypbi H npeccu
coBercKoro nepnofla. OflnaKO, nocKOJibKy o(|)HUHajibHOH floicrpHHOH rocy-
AapcTBa HBjíajica BOHHCTByiomHň 3T6H3M, ynoTpeÔJieHHe ycroňHHBbix CJIQ-
BOCOHeraHHÍí TaKoro THna cBOflmiocb K ynoMHHanHio K3K 6ora, T3K H nepra
„Bcye". TO ecTb Ha MHCTO ÔMTOBOM yposne. 3Ta Tpa/iHUHa, K co>KajieHHK),
coxpaHHJiacb H B nocrcoBercKoe BpeMa, TOjibKO CJIOBO Bor Top>KecTBeHHo
nnmerca c ôojibiuoií GyKBbi (aa H TO HC B63fle): ,J>o xov i nemmnb na eauty
adpecy cnucu, sdaembcu, nonpu eci ozpixu, eu ece .9fc mam eueepmacme na
uuisix, npozonoiueHuú ffennapaiiieio npo deps/caenuú cyeepemmem VKpaiHu
A uuixx nodonae moú, xmo úde TOSK, daň BOM, EOJKC, cunu" („Fojioc YK-
paiHH", 1.01.91); ,Jla MÍÚ noznud, ôyjio 6 ne soeciM npaeujibHUM
mpaKmyeamu eiúcbKoey c.iyyKÔy múibKU UK cesímeimnuu oôoe'nsoK ľoeo-
pavu npo oôoe 'ŠIŠKU, juuvojuycb saóyeaeMO npo npaea, moMy n eecatcaio, Ufo
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