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У  статті розглядається творчість Ліни Костенко в контексті семіосфери необароко. Ліна Костенко 

окреслює самою своєю творчою присутністю специфіку національної української ідентичності. 
Прагнення зберегти власний внутрішній простір поєднує художній світ Ліни Костенко з представниками 
українського бароко І. Вишенським, М. Смотрицьким, Г. Сковородою та іншими. Один з важливих 
чинників барокової культури — драматизм буття людини, народу близькій творчості Ліни Костенко. 
Особливо гостро він проявляється, коли поетеса осмислює долю народів, що зазнали імперських утисків, 
зокрема, вірменського та естонського.

У  статті дослідницьким матеріалом, що ілюструє перегук культур, спільність національних проблем 
народів постає поезія «Лідія Койдула на чужині». Естонська поетеса середини X IX  cm. була активним 
чинником національного пробудження. Ситуація саможертовності, відданості власному народові стала 
суголосною духовним й устремлінням Ліни Костенко.

Знаковими образами поезії постають: море, самотність, чесність, внутрішня краса, зовнішня 
(побутова) непривабливість, птах, зламані крила, кораблі, вранішня зірка тощо. їхня інтерпретація 
здійснюється в контексті необарокового дискурсу.
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У світобаченні та поетиці Ліни Костенко 
спостережено посутнє розмаїття тенденцій, що 
піддаються прискіпливому дослідницькому 
аналізу, вивчаються у багатьох аспектах 
рецептивного поля. Феномен Ліни Костенко 
вивчається не лише в дискурсі літературознавства 
(ґрунтовні праці С. Барабані [1; 2], І. Дзюби [7-9],
В. Брюховецького [4], Г. Клочека [13],
В. Панченка [15-17], А. Макарова [14], є тому 
беззаперечним підтвердженням), мовознавства 
(праці Ю. Карпенка, М. Мельник [10]), філософії й 
культурології (Є. Сверстюк [18; 19]), а й становить 
сам по собі непроминальну константу розвитку 
української культури та літератури.

Ліна Костенко завжди була тим поетом, що 
його визначено як «більше, ніж поет». Або -  
точніше -  за афористичним висловом самої 
поетеси -  «поетом для епох». Вона вже давно 
окреслює самою своєю творчою присутністю в 
дискурсі вітчизняної та світової поезії масштабну

(від давнього минулого до новітніх часів) 
специфіку національної української ідентичності.

Наведемо вельми промовисте міркування 
самої поетеси, що було висловлене в контексті 
характеристики феномена Івана Дзюби: «рідкісний 
дар розпізнавати, вгадувати перші ж тектонічні 
поштовхи нових проблем нового часу. Це така вже 
сейсмологічна властивість його таланту. І навіть 
людського його єства, наскрізь гуманістичного і 
чутливого до всіх суспільно-історичних процесів. 
Він був там собою і в нову епоху увійшов собою. 
Він перейшов цей розлом, не увірвавши 
високовольтної лінії духу, збагачений досвідом і 
стражданням, постійно працюючи, взявши на себе 
труд, фактично не підйомний для однієї людини» 
(курсив наш. -  О. Т., Л. С.) [12, с. 48-49].

Цілком очевидно, що висловлені міркування 
повною мірою стосуються й художнього мислення 
самої Ліни Костенко, яка у глуху пору 
брежнєвських арештів та репресій проти 
однодумців була у «внутрішній еміграції», що
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позначалася духовно-інтелектуальною відсутністю 
в чужій радянській культурно-історичній 
парадигмі при одночасній буттєвій присутності в 
українському світі. Адже її поезії, так само, втім, 
як і підписи під листами протесту проти репресій 
та сухе голодування 1976 року, про що згадується 
в діалозі Л. Костенко та О. Пахльовської 2011 р. 
під назвою «Альтернатива барикад» [7, с. 166] 
мали знаковий громадянський характер.

Указана вище відсутність, з одного боку, -  
цілком очевидно пояснювалася тривалими й 
абсолютно безпідставними утисками та прямими 
заборонами влади на оприлюднення поезій Ліни 
Костенко. З іншого ж боку, -  пояснюється це 
явище строгою в морально-етичній 
безкомпромісності позицією Л. Костенко, яку вона 
сформулює наступним чином: «Не хочу грати 
жодної з ролей у цьому сатанинському спектаклі» 
[12].

Свобода від виконання будь-яких ролей у 
подібних спектаклях є не лише органічною рисою 
світогляду Ліни Костенко, а й -  так само -  
органічною рисою І. Вишенського,
М. Смотрицького, Г. Сковороди та інших 
барокових митців, які, як, скажімо, Григорій 
Сковорода, воліли краще «нічого не бажати, окрім 
хліба та води» [20, с. 105], аніж стати для 
чужорідного режиму одним із «стовпів нетесаних» 
[20, с. 106].

Саме через цю морально-етичну 
непоступливість, яка вартувала поетові довгих 
років несправедливої мовчанки, за перебудови 
Ліна Костенко стає постаттю, що визначає вектор 
духовно-інтелектуального пошуку, основні 
пріоритети руху нації у творення незалежної 
держави.

Такі постаті-абсолюти, які, згідно з висловом 
Л. Костенко, і там, в тоталітарну добу і нині 
залишаються собою, не обриваючи 
«високовольтної лінії духу» в національній поезії 
як і в українській культурній традиції, позначеній 
причетністю до ключової духовно-національної 
семіосфери «бароко-необароко» є необхідними 
орієнтирами.

В усвідомленні закономірностей розгортання 
у ХХІ ст. бароково-необарокового дискурсу є 
важливим і наступне. У публічному виступі з 
нагоди власного 80-ліття Ліна Костенко 
підкреслила, що важкі часи для України -  її часи. 
Про це може свідчити той факт, що обидва 
історичні романи у віршах «Маруся Чурай» та 
«Берестечко» художньо осмислюють добу 
середини ХУП ст. -  добу бароко і неймовірного 
оприявнення українського духу.

І ти колись боролась, мов Ізраель,
Україно моя! Сам бог поставив 
супроти тебе силу невблаганну 
сліпої долі. Оточив тебе 
народами, що мов леви в пустині,

рикали, прагнучи твоєї крові, 
послав на тебе тьму таку, що в ній 
брати братів не пізнавали рідних, 
і в тьмі з ’явився хтось непоборимий, 
якийсь дух часу, що волав ворожо:
«Смерть Україні!» -  Та знялась високо 
Богданова правиця, і народи 
розбіглися, немов шакали, ниці, 
брати братів пізнали і з ’єднались.
І дух сказав: «Ти переміг, Богдане.
Тепер твоя земля обітована».
І вже Богдан пройшов по тій землі 
Від краю і до краю. Свято згоди 
між ним і духом гучно відбулося 
в золотоверхім місті. Але раптом 
дух зрадив. Знову тьма, і жах, і розбрат.
І знов настав єгипетський полон,
та не в чужій землі, а в нашій власній [21, с. 7].

Ця зболено-трагічна тональність ліричної 
героїні Лесі Українки, безперечно близька й Ліні 
Костенко. Крім того, національний біль спонукає 
до діалогу з народами, що перебувають у подібній 
ситуації неволі й недолі.

Бачення Ліною Костенко духовних скарбів 
інших народів, наприклад, вірменського, породжує 
наскрізний лейтмотив творчості поетеси, який 
афористично-бароково виражається образною 
формулою «Цавет танем»:

«Цавет танем!» -  як кажуть, прощаючись, 
вірмени.

Твій біль беру на себе. Печаль твоя в мені» 
[11, с. 24].

Саме тому -  важкі часи для поета -  її часи, 
адже справжній поет не може не брати на себе болі 
й страждання людини й людства. Така зболеність є 
не лише питомою рисою Ліни Костенко, не лише 
характерною рисою «бароко-необароко», а й 
засвідчує всесвітній перегук культур (вірменської 
та української зосібна) у світовому 
мультикультурному дискурсі.

Підтверджує наведену думку й мемуарна 
нотатка І. Жиленко, яка, пригадуючи одну з бесід з 
Л. Костенко у 1960-х роках записала афористичне 
висловлювання поета: «Коли я бачу, що у людини 
запечалились очі, я вже не живу» [10, с. 385]. 
Такий загострений гуманізм (емпатія), наслідком 
якого є безкомпромісне й ризикове бажання стати 
за будь-яких умов в обороні людини та її 
внутрішнього неповторного єства -  ознака 
способу творення як українських класиків 
полемічної літератури, так і необарокового 
феномену Ліни Костенко.

Ця внутрішня шляхетна небайдужість до 
чужих болю та печалі має в багатоаспектному 
ціннісно-смисловому універсумові «бароко- 
необароко» ще один вимір. Так само як і 
світогляду й поезії барокових митців-мислителів 
Острозького, Київського, Чернігівського духовно- 
інтелектуальних кіл, художньому мисленню Ліни
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Костенко притаманна ідея оборони рубежів 
духовного та буттєвого існування Вітчизни, яка 
передбачає відчуте та відчутне розуміння
поширення українського культурного універсуму 
на інші культурні простори та часи. Й, відповідно, 
поширення всього вартісного з культурних 
надбань, з духовних універсумів інших країн на 
вітчизняний світопростір. Саме про вказане 
органічне сполучення ми і хотіли б поміркувати у 
межах цієї студії.

Характеризуючи присутність у просторі
людської культури феномену поета як автора- 
творця особливої реальності, Н. Шляхова
зазначила: «Питання про форми
присутності/відсутності автора у витвореній ним 
художній реальності невіддільне від 
термінологічної чіткості багатьох інших 
літературознавчих категорій, таких як авторський 
смисл, авторська позиція, гра тощо. Той факт, що 
твір несе в собі авторський смисл, можна вважати 
однією з аксіом поетики . У самому т в о р і. 
взаємодіють між собою принаймні три сенси -  
автора, героя, читача, а відтак твір -  наслідок 
взаємодії смислів» [22, с. 62].

У контекстуальному зрізі осмислення поезії й 
самого феномену світобачення Ліни Костенко 
наведене вище теоретичне твердження може 
трактуватися в кількох ключових аспектах. 
Першим із них ми б визначили теоретичне 
осмислення присутності або оприсутненості поета 
в мультикультурному семіотичному дискурсі 
епохи. Така присутність Ліни Костенко 
багаторазово засвідчена. Йдеться не лише про 
розділ «Силуети» [11, с. 220-258], де поруч з 
естонською поетесою Лідією Койдулою 
[11, с. 222] (у ній, в її тузі за бездержавною 
«некрасивою» і саме тому -  прекрасною Естонією 
так виразно вчувається сама геніальна українська 
поетеса, про що скажемо далі) перебуває 
Мікеланджело, що на схилі літ, на злеті долі 
визначив для себе, що «в мистецтві я пізнав лише 
ази» [11, с. 225]. Зримою стає трагедія Ван Гога 
[11, с. 223], високе й жертовне кохання Єви і 
Нансена художньо втілене у вірші «Любов 
Нансена» [11, с. 251], а поезії «Скрипка 
Страдиварі» [11, с. 248], «Балада про дим» 
[11, с. 246], «Гілочка печалі на могилу 
Пастернака» [11, с. 244] засвідчують відсутність 
будь-яких кордонів між епохами, культурами, 
особистостями, тоді, коли йдеться про сутність 
духовного начала.

Таке тяжіння до осмислення людських доль і 
долі людства загалом була притаманна 
українському красному письменству ще від доби 
Київської Русі, від творінь Нестора-Літописця, а 
ще раніше -  у жанрах народнопоетичної творчості.

У цьому провідному духовному сенсі 
стираються кордони між історичними часами й 
країнами, між народами та їхніми культурами. У

діалозі з О. Пахльовською про рішення прийняти 
від білорусів медаль св. Євфросинії Полоцької 
Л. Костенко висловила думку, яка дозволяє 
глибше зрозуміти її зв’язок як з білоруською 
культурою, так і зв’язок в духовно-культурному 
обширові «минуле-сьогодення-майбутнє». Поет 
стверджує: «незабутні враження від білоруської 
е л іт и . У мене таке було відчуття, що Євфросинія 
Полоцька зі свого Х ІІ століття побачила мене на 
Чорнобильському городищі. Коли мене 
нагороджували співав дивовижний хор -  у 
старовинних аристократичних полоцьких строях» 
(курсив наш. -  О. Т., Л. С.) [7, с. 172].

Важливо, що Ліна Костенко простежує 
єдність духовності сучасного білоруського народу 
із його сакральною покровителькою -  
св. Євфросинією Полоцькою, яка завжди є 
незримо присутньою серед нього. Але є не менш 
важливим, що печаль українсько-білоруської 
Чорнобильської катастрофи єднає у горі не лише 
рідні народи, а й віки. Тому погляд Євфросинії 
Полоцької з ХІІ ст. -  не лише трансцендентний 
образ, а й знак духовного покровительства святої 
українському поетові, що бере печаль обох 
народів на себе. Невипадково ж далі в діалозі, 
пригадуючи власну статтю присвячену пам’яті 
В. Бикова Л. Костенко ясно окреслює її тему: 
« .  про біду білорусів. І про нашу» [7, с. 172].

Особливим чином втілюється синтез указаних 
вище духовно-образних тенденцій в барокових 
літописах С. Величка, Самовидця, Г. Граб’янки, де 
у складних поліфонічних формах, позначених 
причетністю до трагізму світового буття 
відбиваються глибинні рухи глобальної й 
національної історії, обов’язково пропущені через 
авторське інтерпретування знакових чинників, 
характерів, подій. У цьому ж діалозі «Цавет 
танем» Л. Костенко зазначила: «Коли шляхетно, у 
призмі такої етики (цавет танем -  печаль твоя в 
мені. -  О. Т., Л. С.) почувати інші народи, то 
можеш розраховувати й на відповідну повагу до 
свого народу» [7, с. 172].

В українському літературному бароко як в 
естетичному феномені, визначальному для 
багатьох європейських літератур, принцип 
світоглядно-поетичної причетності до різних 
культур та традицій був наріжним. Власне, 
вітчизняне барокове поетичне мислення якраз і 
означало вміння при органічному збереженні 
національної української ідентичності повноцінно 
наповнити українську поетику різними (часто -  
позірно -  кардинально відмінними) джерелами, 
органічно увібраними зі світових культур.

Відтак принцип мультикультурності, 
органічного засвоєння з метою розвитку різних 
джерел в національному соціокультурному 
універсумові був органічно притаманним 
українському бароко як добі особливого 
культурного розквіту. Необароко межі ХХ-ХХІ ст.
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є понад усе органічним продовженням та
розвитком у новітніх реаліях сутнісних
пріоритетів вітчизняного бароко.

Якщо ставити в центрі дослідницької уваги 
проблему ґрунтовного висвітлення
мультикультурності як однієї з базисних ознак 
необарокового світу Ліни Костенко, то слід подати 
аналіз принаймні декількох наріжних поезій із 
циклу «Силуети», зважаючи на його органічну 
приналежність як до українського, так і до світової 
культурного кодів.

У даному разі ми обмежимося, з метою 
зосередження дослідницької уваги, на вивченні 
одного з творів згаданого циклу. Ідеться про 
поезію «Лідія Койдула на чужині». Як відомо, 
образ естонської поетеси Лідії Койдули, 
«зафіксований і нетлінний» (М. Коцюбинська) в 
українській поезії саме завдяки «Силуетам». На 
знаковість цієї поезії вказав І. Дзюба, провівши 
важливу паралель між архетипами дороги та 
мандрів й образом естонської поетеси: «Мотив 
мандрівки як жаги пізнання і духовного осягнення 
світового безм іру . вивершується мотивом 
повернення до рідної землі.  Вірш «Лідія Койдула 
на чужині» започатковує ще один мотив, згодом 
один із найхарактерніших і найпродуктивніших у 
Ліни Костенко, -  мотив солідарного переживання 
долі й жертовного покликання поетес, які стали 
голосом своїх пригноблених або зневажених 
народів» [7, с. 11].

Над цією проблематикою ми міркуватимемо 
нижче, а зараз вкажемо на питому вагомість 
наведених концептуальних диспозицій щодо 
загальної поетики Ліни Костенко з огляду на 
розуміння в універсумі її творчості мотивів 
мандрівки, дороги, ріки як міфологічного 
трактування дороги з минулого в майбутнє. 
Осмислення цих проблем є актуальним у дискурсі 
вивчення новітніх поетичних збірок Л. Костенко 
«Річка Геракліта» й «Мадонна перехресть».

Окремо зазначимо, що образ героїні, автора 
твору і читача становить яскравий приклад 
питомої «взаємодії смислів» та необарокової 
візійності.

Стояла самотня жінка,
На березі моря стояла,
Схилялася в ноги хвиля,
Наче трава зів’яла

І плакала жінка:
-  Еесті!
Країно моя чудесна!
Не відала я безчестя,
Бо ти споконвіку чесна [11, с. 222].
У цій картині перехрещуються кілька 

знакових смислів. Першим з них слід назвати 
моральний імператив буття в універсумі свого, 
нехай і нещасливого на теперішній час, народу. 
Самотність героїні -  Лідії Койдули це не лише

екзистенціальна осамітненість, це й -  самотність її 
народу в боротьбі за свободу. Позиція автора є 
прямо співвіднесеною із цим станом.

У символіко-метафоричному контексті 
цікавим є те, що образ моря, який прямо 
асоціюється як з Естонією, так і з Україною в 
українській міфології визначається як «світовий 
океан -  простір посеред якого росте Дерево життя. 
Усі ріки, усі моря до Океан-моря збігаю ться. 
Вислів «житейське море» виражає ідею життя, що 
часто буває схвильованим «напасливими бурями» 
[6, с. 321].

Стосовно мультикультурного осмислення 
образу моря є цілком очевидним те, що героїня 
твору відчуває себе частиною світового простору, 
що увічнений зростанням Древа життя. Цей образ 
має так само необмежену кількість смислів і 
репрезентує собою вічність тривання культури 
кожного народу. А особливо -  народу, що є 
гнаним іншими, але, попри все, росте, нехай і «як 
трава зів’яла» всупереч всім несприятливим 
соціально-історичним обставинам.

Море в мультикультурному зрізі необарокової 
міфологічної концепції творчості Ліни Костенко 
асоціюється ще й з особливим простором 
духовності, де зримо виступає константа вічного 
буття нації. Буття навіть тоді, коли здається, що 
відродження рідного краю, рідної країни є 
неможливим як у близькій, так і в далекій 
перспективі.

Важливим є й ще один смисловий концепт 
єднання героя, рідного краю та автора, що 
міститься в афористично виявленому універсумі, 
який героїня Лідія Койдула формулює таким 
чином, звертаючись до рідної «некрасивої», до 
рідної невільної землі: «Не відала я безчестя, бо ти 
споконвіку чесна». Цей афоризм важливіша тим, 
що єднає не лише Лідію Койдулу та Ліну 
Костенко, а й тим, що прямо сполучає в 
особливому духовно-буттєвому універсумі 
Естонію й Україну, в езотеричному існуванні й 
розвиткові була пріоритетним напрямом 
збереження націокультурної унікальності та 
ідентичності.

«Чесність» і є тим концептом, що висвітлює 
особливу внутрішню красу, що не дозволяє бачити 
за собою зовнішню некрасивість, якщо така 
«некрасивість» навіть і констатується іншими. 
Або, принаймні, комусь видається такою. Краса 
Естонії, втім, так само як і краса України, в 
мультикультурних візіях Ліни Костенко має саме 
духовний вимір.

Сучасна гуманітарна наука у такий спосіб 
визначає красу, екстраполюючи з міфологічного 
поняття «красний»: «світлий, яскравий, блискучий 
вогненний. А тому кажуть: красне Сонце, красна 
зоря, красний день, красний Місяць, красна весна, 
красне л іт о .  у значенні сонячного світла
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присутня ідея краси: пре-красний» (курсив
В. Войтовича. -  О. Т., Л. О.) [6, с. 252].

На матеріалі цих спостережень стає дедалі 
більш очевидним висновок стосовно органічного 
єднання філософського поняття «краса», що має в 
основі міфологічну константу, константу 
неперебутньої, із Всесвітом поєднаної 
універсальності, та краси як променю сонячного 
світла. Такий тип краси «Українська міфологія» 
цілком точно й слушно визначає як прояв 
«сонячного світла». Саме ця, вища краса й 
дозволяє героїні та, водночас, автору 
стверджувати про невідання ними безчестя саме 
тому, що їхні краї «споконвіку чесні».

У наступному фрагменті аналізованої нами 
поезії містяться такі, придатні до глибинного 
осмислення нині, коли філософія й сам сенс буття 
українства є предметом оприсутнення в новітній 
добі, промовисті рядки:

І кажуть, що я вродлива.
Ти знаєш, чому вродлива?
Бо ти у мене красуня,
Земле моя нещаслива.

І кажуть, така я світла,
Неначе вранішня з ір к а .
Еесті! Над чужиною
Тій зірці сходити гірко

Еесті моя, Еесті!
Я руки свої ламаю.
Я руки свої ламаю -
Я крила зламані м а ю . [11, с. 222].
Мотив філософського осмислення в поезії 

розгортається у світоглядній семіосфері Івана 
Вишенського, де духовна краса цілком відповідає 
побутовій некрасивості, і -  навпаки (яскравий 
приклад -  «Викриття диявола-світодержця» (Глава
1) [5].

Саме тому краса Лідії Койдули та її 
«некрасивої» Батьківщини за своєю сутністю 
зрідні цим ціннісно-смисловим універсаліям. Ба 
більше -  вона -  ця особлива краса -  є тією 
світоглядно-філософською ланкою, що поєднує 
український універсум Ліни Костенко та України, 
що її також часто, внаслідок трагічної історії, 
називають «нещасливою землею», з іншими 
частинами європейського духовно-культурного 
простору.

Принципово важливим для розуміння 
дихотомії «автор-герой» є всеохопний образ 
вранішньої зірки, з якою рівною мірою можна 
порівняти як естонську, так і українську поетесу, 
адже їхні художні світи становлять необхідний 
компонент національних культур. Осмислюючи 
проблему панорамно, зазначимо, що образ зорі, 
зірки-зоряниці є типовим не лише для 
українського, а й для близького до нього -

білоруського смислового контексту, що межує з 
міфологічним обширом прибалтійських країн.

В енциклопедії «Білоруська міфологія», 
подається таке визначення «зірки-зоряниці»: 
«Персоніфікація зорі, яка вміщує риси ще 
індоєвропейської богині і виявляється найбільш 
часто в .  текстах-замовляннях. частими є 
звертання до неї у замовляннях, що в них 
виявляється подібність нашої «зорі-зоряниці» до 
ведійської Ушас: «Зоря-зоряниця, ясна цариця», 
«Зоря-зоряниця, Божа помічниця».  «Зоря- 
зоряниця, кревна сестриця» [3, с. 181-182]. У 
поетичному баченні Ліною Костенко 
метафоричного образу «вранішньої зірки» в поезії 
«Лідія Койдула на чужині» відчувається, на наше 
переконання, не лише, а можливо, й не стільки -  
образ класичної античної Аврори, скільки образ 
жінки-поета з ведичних індоєвропейських 
міфологічних світоуявлень, яскраво втілених у 
поетиці давноминулих та минулих культурно- 
історичних епох.

Можна говорити і про синтетичне поєднання 
в образі-символі «вранішньої зірки» принаймні 
трьох (індоєвропейської, античної та сучасної 
європейської) культурно-історичних традицій. В 
аналізованій поезії присутні всі наріжні 
метафоричні ототожнення індоєвропейсько- 
східнослов’янської «зорі-зоряниці» зі
старогрецькою «вранішньою зорею». Поет тут 
постає не лише як митець, а як символ народу, 
втілення найбільш сокровенних його устремлінь, 
камертон епохи й вічності.

Саме тому нового звучання набуває 
символічне смислове міфологічне ототожнення 
поета з вранішньою зорею, і не просто із зорею, а з 
«персоніфікацією зорі». Такий смисловий 
універсум є за самою своєю іманентною сутністю 
розшифруванням смислового виміру постаті поета 
як трансепохального явища.

Образ жінки-Поета, яка в сучасну епоху 
іманентно дорівнює за мірою своєї 
відповідальності за народ міфологічним 
індоєвропейським богиням, оскільки є такою ж 
«зіркою-зоряницею» для своєї доби як і, свого 
часу, ведійські богині, становить сам по собі 
особливий універсум мультикультурного
значення. Варто зауважити, що у визначенні 
поданому авторами «Білоруської міфології» 
«зірка-зоряниця» -  це ще й пряме означення 
«Божої помічниці», «кревної сестриці». Таке 
означення у метафорично-асоціативному
сполученні «автор-читач» здобуває істотно нове 
наповнення, адже прямо співвідноситься із 
мультикультурним «сестринським єднанням» 
поетів обох невільних країн.

Сестринство в лихові та надана цим 
сестринством особлива сила -  тема ще не однієї 
розвідки про міфологічні та філософські підвалини 
розуміння творчості Ліни Костенко. Саме
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усвідомлення своєї ролі поета -  духовного 
оборонця краю не лише дає сили, але й змушує 
страждати. Образ ліричної героїні розкривається з 
потужною силою при появі промовистої
характеристики, що нею є візуальна картина «Я 
руки свої ламаю -  Я крила зламані маю». 
Метафорично-асоціативний універсум відсилає 
уяву реципієнта як до образу птаха (згадується 
образ чайки-небоги зі створеної на вірш І. Мазепи 
народної пісні), так і до образності античних 
трагедій.

У семіотичному вимірові, прямо 
асоційованому з образом ліричного суб’єкта та 
зорі, а відтак -  з образом богині Ушас постає ще 
один міфологічний та мультикультурний образ -  
образ жінки-поета як Берегині, що не завжди 
проте, на відміну від міфологічної Берегині, у 
змозі захистити свій рід. Від цього -  «зламані 
крила», що породжує асоціацію з античними 
трагедійними образами.

Символічне повторення образу «я руки свої 
ламаю» тут має впливове смислове навантаження, 
адже містить в своїй семіотичній природі пряме 
наголошування як на трагізмі долі поета -  долі, що 
сприймається як пряме ототожнення з долею 
Батьківщини, так і містить вказівку на 
неможливість поета відділити себе від 
Батьківщини, оприсутнюючи в українській 
сучасності постать естонської поетеси.

В указаному контексті провідною одиницею 
розуміння природи необарокового універсуму 
поезії Ліни Костенко «Лідія Койдула на чужині» є 
фінальні рядки поезії:

Стояла самотня жінка, 
на березі моря стояла.
Схилялася в ноги хвиля 
неначе трава зів’яла.

Якісь кораблі даленіли 
і крилами птиці ш ум іли . [11, с. 222].
Образ вільного птаха співвідноситься в 

досліджуваній поезії Ліни Костенко із таким 
розумінням образу корабля, який, мов воля, 
даленіє в незвіданих і незримих поки що іншим 
людям, обширах духовного й матеріального буття. 
Власне, йдеться про синтез образів «моря» та 
корабля, що долає його, із образами «самотньої 
жінки». Самотність її також це не стільки 
екзистенціальна осамітненість, скільки самотність 
пророка, якому дано від Бога відчувати, вчувати 
те, що поки що (а можливо, -  не поки що, а досить 
довго в історичному сенсі поняття) буде 
неочевидним навіть найбільш проникливим, 
найбільш мудрим репрезентантам духовно- 
інтелектуального життя нації.

У цьому сенсі видається важливим навести 
міркування І. Дзюби щодо розуміння самого 
мотиву самотності як одного з провідних в поезії 
Ліни Костенко: «Самотність -  теж один із мотивів

лірики Ліни Костенко. Але він не самодостатній, 
частіше він опрозорює моральні цінності. Це не та 
самотність, що відгороджує від людей, а радше та, 
що допомагає зрозуміти їх» [7, с. 80].

Відтак, самотність ліричної героїні поезій 
Ліни Костенко є, як і в писаних на афонській 
самоті посланнях Івана Вишенського, як 
усамітнення від світу заради спасіння світу 
Л. Барановича, І. Галятовського, св. Дмитра 
Туптала, інших барокових митців зумовленою 
морально-етичною парадигмою. Необароковий 
мотив самотності, барокова реальність самотності 
слугують митцеві особливими способами спасіння 
світу й людини, адже покликані подати іншим 
духовне розуміння людського універсуму, його 
неординарності й неповторності. А ще -  у 
парадоксальний, на перший погляд, спосіб 
комунікують різні культури й різних людей, 
концептуалізують особливу семіосферу 
надепохального й надпросторового їхнього 
розуміння, завдяки одухотвореному звільненню 
від того, що «відгороджує людей» від людей, а, 
отже -  створюючи особливий обшир морально- 
етичної загальнолюдської цивілізації.

У спостережених нами вище рисах 
виявляється і розуміння українським митцем ролі 
поета для всіх епох й усіх народів. Окреслена нами 
риса поетики, і це, визначимо окремо, -  провідна 
для необарокового універсуму української 
культури та літератури.

Важливим для розуміння мультикультурної 
природи необарокової поетики поезії «Лідія 
Койдула на чужині» є й змістовне, асоціативно 
розгалужене в різні семіосфери рецептування 
порівняння «схилялася в ноги хвиля, неначе трава 
зів’яла». Семіотично навантаженим є власне саме 
зіставлення, хоча, до певної міри, слід вести мову 
й про концептуальне протиставлення образів 
гнаної естонської поетеси й моря як універсуму 
стихії. Універсуму, що прямо асоціюється із 
непередбачуваністю. Тим більшою мірою 
неосяжним у світоглядно-поетичному вимірові 
окресленого вище поняття є й образ, що змальовує 
«схиляння» хвиль бурхливого й
непередбачуваного моря «неначе трави зів’ялої» 
до ніг гнаної естонської поетеси.

Таке «схиляння» в головному своєму сенсі 
має не лише очевидну покору навіть бурхливої 
стихії тим, хто, попри все, любить свою 
«некрасиву країну», а й те, що перед силою 
переконаності й щирої відданості своєму краєві й 
своїм людям здатні стати приборканими, здатні 
втишитися будь-які непередбачувані в своїй 
буйності стихії. Відтак -  людські ілюзії, які, на 
відміну від непередбачуваних стихій, є 
передбачуваними й минущими тим більше здатні 
стати упокоритися духові й слову «самотньої 
жінки», що має, замість минущих матеріальних
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скарбів скарб духовний -  силу нефальшивого, що 
йде від самого серця, слова.
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