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ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА ЛІНИ КОСТЕНКО ЯК ЦІННИЙ 

ЗДОБУТОК СКАРБНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 
 
Відома у будь-якій сфері суспільства своєю сильною та незламною 

життєвою позицією, неймовірною ерудицією та визнаною більшістю 
досвідченими літераторами обдарованістю, українська письменниця та 
поетеса Ліна Костенко не лише змінила уявлення про українську художню 
літературу в період виникнення шестидесятників, а й досі приголомшує 
сучасників ХХІ століття неповторними літературними експериментами. 

Взявши до уваги сучасний період варто лише згадати нещодавній ажіотаж 
навколо роману «Записки українського самашедшого», коли стандартно 
випущений тираж було миттєво розкуплено, що призвело до дефіциту 
останнього видання письменниці та глобальних «піратських» перевидань [1]. 

Розкриваючи більш детально тематику передумов виокремлення в 
творчості Ліни Костенко як поетеси окремого періоду, названого 
літераторами «філософською лірикою», доцільно почати аналіз із раннього 
дитинства митця. Оскільки Л. Костенко була народжена у 1930 році, тобто – 
напередодні війни та тотальної розрухи у країні, цей факт не міг не 
залишити відбитку на її творчості. Тому першим із лейтмотивів у її поезіях 
даного періоду творчості стали саме почуття втраченого дитинства із-за 
наслідків фашистської навали [2]. 

Продовжуючи аналіз лейтмотивів не можна не відзначити мотив, де 
поетеса закликає читача до єднання із природою, із усім первозданним та 
незалежним від людської руки. За геніальним поєднанням епітетів 
закладена основа поціновування простих речей, явищ природи, що 
закликають озирнутись на світ із іншого ракурсу, досягти гармонії із 
світом, побачити його простоту та незаплямованість: «Я дерево, я сніг, я 
все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність». Звертаючись до 
деталей, створюється несамовите почуття прекрасного: «якийсь листочок 
осінній, і вже стоїш в потрясінні» [3, с. 54]. 

Система образів та простих, а з іншого боку – яскравих закликань до 
читача формує індивідуальний стиль поетеси, щоразу підкреслюючи 
унікальність даного типу лірики. «Все повторялось: і краса, й потворність, 
якийсь безсмертний дотик до душі», – цитуючи відомий вірш «Страшні 
слова, коли вони мовчать», складається враження присутності автора, її 
бажання до участі у роздумах читаючого, бажання привнести у наше життя 
глибоке осмислення усіх оточуючих нас речей, та кожне написане слово 
несе за собою серйозний життєвий урок без використовуваного 
сучасниками «замилення» уваги читача художніми засобами – тропами та 
архаїчними афоризмами. 

Слід підкреслити, що мотиви українського фольклору та інші 
українські традиційні вирази, фрази, приказки, тощо подекуди 
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використовуються поетесою для створення етнічного колориту: «Над 
шляхом, при долині, біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, 
живе там дід та баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка 
золоті». Поряд із цим стоїть символізм, знову ж таки, покликаний нагадати 
кожному про унікальність та неповторність українського етносу, природи, 
традицій, побуту – українських витоків у будь-яких проявах – чи то опис 
хатини, квітки, стежини чи поля: «Там повен двір любистку, цвітуть такі 
жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються патлашки уздовж 
всії стежини, і стомлений лелека спускається на хлів» [4, с. 79]. 

Підсумовуючи раніше прокоментовані тези, поезії Ліни Костенко 
несуть у собі актуальну у всі часи ідею та зачіпають найрізноманітніші 
сфери життя, над якими потрібно задуматись, щоб зрушити із місця у 
власному образі мислення та перевернути із ніг на голову всі стереотипні 
уявлення про навколишній світ; підтверджуючи це, процитуємо: «Не знаю 
я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не 
втомлюється, – час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, 
лишити по собі, а ми, нічого, – пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі 
голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, 
щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур, і як 
напишеш, так уже і буде» [4]. 
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ГЕРБ МИКОЛАЄВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ ВИГЛЯД 

 
Україна, як відомо відносно молода держава, нещодавно відзначала 

25-річчя своєї незалежності. Однак має вона доволі складну, цікаву та 
строкату історію. Починаючи з 90-х років минулого століття наукові 
дослідження отримали новий поштовх. Не оминуло це і історичну галузі. 
Саме від початку 1990-х років бере початок розвитку як окремих галузей 
історичної науки більшість галузей допоміжних історичних дисциплін 


