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Статтю присвячено лінгвостилістичним особливостям використання алюзій у поетичній творчості Ліни Костенко. 

Мета розвідки полягала у необхідності з’ясувати філософську глибину світу поезії авторки як на рівні проблематики, 

так і на рівні категорії алюзивності у розрізі лінгвостилістичного  аналізу її поетичних творів. Автором дослідження 

виокремлено історичні, літературні, інтермедіальні та інші види алюзій, які додають необхідну довершеність 

художній формі Ліниних поезій та, без перебільшення, формують, завдяки асоціативності, основну ідею її поетичних 

творів. В статті встановлено значення  біблійних та міфологічних алюзії у поетичній творчості Ліни, що слугують 

засобом органічного включення у її власну систему світових образів, які, зливаючись з думкою та емоційним настроєм 

твору, поглиблюють його естетичну значущість та інтелектуальну наповненість. Результат дослідження дозволив 

автору дійти висновку, що алюзії експлікують  асоціативні зв’язки всередині поетичного тексту Ліни Костенко. 
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Ліна Костенко заговорила в поезії власною, тіль-
ки їй притаманною мовою, її твори, кожен з котрих 
унікальний по-своєму, довели, що українській мен-
тальності, окрім емоційності й ліризму, притаманні 
прагнення чину, воля й інтелект, бо саме вони ста-
новлять основу її художньої образності. Її висхідна 
лінія в історії української поезії Пантелеймон 
Куліш – Леся Українка – Максим Рильський є 
поєднанням романтичних устремлінь з нахилом до 
неокласичної гармонії і рівноваги. Традиційно 
досконала форма її поезій наповнена новаторським 
змістом. І змістом цим є думка – гостра, 
глибокосяжна, прониклива, невтомна. «Поезією 
мислення» називають критики творчість поетеси, 
яка стала об’єктом прискіпливої уваги багатьох 
мовознавців та літературознавців. Метафорично та 
афористично збагачена поезія Ліни Костенко 
належить до найкращих взірців української класики. 

Тому художня своєрідність її поезії спричинила 
різні концептуальні підходи, викладені в наукових 
розвідках І. Фізера, О. Пахльовської, Я. Голоборо-
дька, О. Ніканорової, О. Слоньовської та інш., проте 
значення алюзій у поетичній творчості авторки ще 
не були об’єктом окремого літературознавчого дос-
лідження, відтак об’єктом нашого аналізу є  поезії 
Ліни Костенко зі збірки  «Вибране», а метою статті є 
встановлення лінгвостилістичних особливостей 
використання алюзій у поетичній творчості авторки. 

У контексті новітніх розвідок вітчизняного 
мовознавства та літературознавства потреба сис-
темного аналізу, як літератури ХХ ст. загалом, так 
і літератури шістдесятників зокрема, залишається 
актуальною. Відтак, актуальність нашої розвідки 
полягає в необхідності з’ясувати філософську гли-
бину світу поезії Ліни Костенко як на рівні пробле-

матики, так і на рівні категорії алюзивності у розрі-
зі лінгвостилістичного  аналізу поетичних творів. 

Всесвітньо-історичні потрясіння, трагізм і 
динамізм нашої епохи спонукали та спонукають 
поетесу проектувати свої роздуми про життя і 
людину на екран вічності, який уособлений 
Книгою Книг та міфологією. Звернення поетеси 
до глобальних філософсько-світоглядних 
проблем органічно потребує активізації образів 
такої багатої художньої системи як Біблія. Час від 
часу основна біблійна тематика у Ліни Костенко 
набирає узагальнюючого звучання.  

Для прикладу у вірші « Ісус Христос розп’ятий 
був не раз» робиться спроба філософського 
переосмислення жертви Христа й екстраполяції 
найтрагічнішої біблійної події на сучасний 
авторці світ [ 5, с. 366]. 

Куди піду? Куди тепер піду? 
Де на землі земля обітована? 
Казарми в Гефсіманському саду, 
І всі народи – як розкрита рана… 

Обидві алюзії -- землі обітованої та 
Гефсіманського саду --   є біблійними , проте 
перша  є натяком на земний спокій і рай, а друга 
слугує нагадуванням про людську здатність на 
зраду й ницість. Суть алюзивної  інформації 
полягає в тому, що глобальна проблема 
відкривається через біблійний сюжет нібито 
лише якимось сегментом, але водночас аж ніяк не 
стає епізодичною, другорядною. 

Інтерпретація біблійних та міфологічних світових 
образів у поетичній творчості Ліни Костенко – 
складне багатогранне явище. Сплав античної і 
біблійної тематики прослідковується в одному з 
провідних віршів циклу «Інкрустації» [5, c. 543] : 
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Не треба все валити на Прокруста, 
Коли не маєш дару Златоуста. 
Гріх сіяти  недобре зерно. 
Дешевий успіх – це мана. 
Самозаслуханого бевзя 
шляхетна муза обмина. 

Міфологічна ( Прокрустове ложе) та історична 
( постать Івана Златоуста) алюзії, які використала 
авторка, є посиланням на загальновідомі факти, 
що відповідає фоновим знанням пересічного чи-
тача. Алюзивне слово наче дозволяє Ліні зробити  
закид своїм митцям-ровесникам, які не зреалізува-
лися через брак таланту, виправдовуючи  власне 
творче фіаско несприятливими побутовими умо-
вами, тоталітарною системою, сталінським режи-
мом. Механізм створення й функціонування алю-
зій  нагадує механізм перетворення даних, що 
зберігаються в пам’яті людини. Кожний письмен-
ник чи поет зорієнтований на відповідного 
читача, тому відбирає той мовленнєвий матеріал, 
який відповідає світосприйняттю його 
потенційного читача [3, с. 145; 4, с. 100; 6].  

Зокрема, використання автором історичної 
алюзії передбачає точну ідентифікацію його 
читачем історичного чи сучасного факту, явища або 
особи, на які здійснюються посилання . Як правило, 
вказівки на історичне джерело не дається, адже 
історичні алюзії слугують  глибшому осмисленню 
поетичного чи прозового тексту за умови залучення 
власного тезаурусу читача. За визначенням І. 
Гальперіна історична алюзія – це посилання на 
історичні, культурні, біографічні факти  [1, с. 36-37]. 

Рясно  зрошений історичними алюзіями вірш 
Ліни Костенко «І натовпом розтерзана Гіпатія» [ 5, 
с. 256]. Авторська симпатія до Гіпатії, грецької 
філософині, математика і астронома опосередковано 
відсилає читача до відомих історичних подій, коли 
згідно свідчень  сучасників вченої, вона була вбита 
розлюченим натовпом християн або християнськи-
ми фанатиками. Вживання саме цього типу алюзії 
дозволяє Ліні Костенко провести певну аналогію із 
проявами інтелектуального занепаду в сучасному 
суспільстві, позаяк відомо, що вбивство Гіпатії  
вважається подією, що знаменує кінець  класичної 
античності  та остаточний занепад інтелектуального 
життя Александрії. 

В одному контексті з основним вектором цієї 
поезії доречно розглядати вірш «Кольорові 
миші» про інквізиційні часи в Угорщині, описані 
через призму трагічної долі дівчинки Анни, 
засудженої до страти через спалення. Поетичний 
твір охоплює фабульний прошарок основного 
змісту та потужний пласт підтексту, який рясніє  
підтекстовими алюзіями.  Недарма інший вид 
алюзії, а саме інтермедіальна, домінує в 
завершальній частині поезії: 

Був сірий день. І сірий був сусід. 
І сірий стіл. І сірі були двері. 
І раптом нявкнув кольоровий кіт. 
Залив чорнилом вирок на папері [5, с. 383]. 

Інтермедіальні алюзії є особливим типом 
алюзій, із притаманними їм прийомами створення 
образності. Вживання таких алюзій значно збіль-
шує обсяг естетичної й емоційно-екcпресивної 
інформації, що передається автором. У цьому 
контексті, звертаючись до інтермедіальної алюзії, 
поетеса прагне викликати в читача яскраве чуттєве 
уявлення про епоху брєжнєвщини, уособивши в 
сірому кольорі затхлу безбарвність і невиразність 
тогочасного мистецтва, закутого в кайдани соцре-
алізму, пригніченого догмами класової боротьби. 
У такий спосіб поетеса апелює до попереднього 
досвіду читача, що базується на візуальному  
сприйнятті. 

Таким чином, лінгвостилістичні особливості 
використання алюзій у поетичній творчості Ліни 
Костенко додають необхідну довершеність 
художній формі її поезій та, без перебільшення, 
формують, завдяки асоціативності, основну ідею  
поетичних творів. Об’єднуючи різні частини твору, 
алюзії експлікують  асоціативні зв’язки всередині 
поетичних текстів Ліниних поезій, де категорії 
божественного і тлінного, сакрального і минущого 
розкриваються у системі морально-етичних вимірів. 

Так алюзії на біблійні образи та сюжети 
дозволяють читачу побачити справжню 
екзистенційну людську  сутність, розкрити 
глибинні істини добра і зла, гріховності та 
святості завдяки авторській іронії, багатозначним 
символам, ремінісценціям, метафоризації та 
багатозначним алегоріям, а подекуди й сарказму. 

Біблійні та міфологічні алюзії у поетичній 
творчості Ліни є засобом органічного включення у 
власну систему світових образів, які, зливаючись з 
думкою та емоційним настроєм твору, 
поглиблюють його естетичну значущість та 
інтелектуальну наповненість. Ці образи 
характеризуються багатозначністю, можливістю їх 
різнобічного  «прочитання» не в останню чергу 
завдяки авторським алюзіям поетеси . 

Інші види алюзій, а саме: історичні, інтерме-
діальні, літературні та контаміновані, виконують 
у поетичній творчості Ліни Костенко функції, які 
визначають або доповнюють характеристику по-
етичних образів, обставин та характерів, надаючи 
їм  цілісності та закінченості.  Усі ці види алюзій 
характеризуються імплцитністю, завдяки якій 
актуалізуються асоціації з відомими історичними 
фактами, історичними чи сучасними подіями та 
літературними творами. Відтак, імпліцитність 
вищезгаданих алюзій є непрямим способом 
вираження змісту поетичних творів авторки. 
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Александра Дуда, 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЛЮЗИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ  

ТВОРЧЕСТВЕ ЛИНЫ КОСТЕНКО 

Статья посвящена лингвостилистическим особенностям использования аллюзий в поэтическом творчестве Лины 

Костенко. Цель исследования заключалась в необходимости выяснить философскую глубину мира поэзии автора как 

на уровне проблематики, так и на уровне категории аллюзивности в разрезе лингвостилистического анализа ее 

поэтических произведений. Автором исследования выделены исторические, литературные, интермедиальные и 

другие виды аллюзий, которые добавляют необходимое совершенство художественной форме Лининых стихов и, без 

преувеличения, формируют, благодаря ассоциативности, основную идею ее поэтических произведений. В статье 

установлено значение библейских и мифологических аллюзий в поэтическом творчестве Лины Костенко, которые 

служат средством органичного включения в ее собственную систему мировых образов. Последние, сливаясь с идеей 

и эмоциональным настроением произведения, углубляют его эстетическую значимость и интеллектуальную 

наполненность. Результат исследования позволил автору сделать вывод, что аллюзии эксплицируют ассоциативные 

связи внутри поэтического текста Лины Костенко. 

Ключевые слова: Лина Костенко, исторические, литературные, интермедиальные, библейские и мифологические 

аллюзии, ассоциативные связи. 
   

Oleksandra Duda, 

THE  LINGUISTIC AND  STYLISTIC FEATURES OF  ALLUSIONS IN  LINA KOSTENKO’S POETRY 

The article is devoted to the linguistic and stylistic features  of allusions in   Lina Kostenko's poetry. The purpose of exploration 

was to find out the philosophical depth of the author's poetry world, both at the  problematic  level and at the level of the allusive 

category, in the context of the linguistic and stylistic analysis of her poetic works. The author of the research distinguishes 

historical, literary, intermedial and other types of allusions, which add the necessary perfection to the artistic form of Lina's 

poetry and, without exaggeration, form, due to associativity, the basic idea of her poetic works. The article establishes the 

meaning of biblical and mythological allusions  , which serve as a means of organic inclusion in Lina's  own system of world 

images.These types of allusions, merging with the thought and emotional mood of the work, deepen its aesthetic significance 

and intellectual fullness. The result of the study allowed the author to conclude that allusions explicate associative connections 

within Lina Kostenko's poetic text. 

Key words: Lina Kostenko, historical, literary, intermedial, biblical and mythological allusions, associative relationships. 
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