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«Я вибрала Долю собі сама...».  

Ліна Костенко 

Ліна Костенко 
(19.03.1930) 

 

У нове тисячоліття 

українська література ввійшла з 

жіночим ім’ям на устах. Ім’я це 

– Ліна Костенко. Поетеса-

шістдесятниця, культоролог, 

громадська діячка. Вона – 

безкомпромісна, пряма, чесна, 

свободолюбива.    

 Її життєпис у її Слові. Це слово – невід’ємна 

частина історії України, її культури. Воно відлунювало 

в серцях тисяч читачів. Його чекали, по ньому звіряли 

людську гідність. І навіть коли воно мовчало – то було 

промовисте мовчання.      

 Для багатьох українців Ліна Костенко – 

беззаперечний моральний авторитет, одна з-поміж 

небагатьох, кого ми звемо аристократом духу. Її твори 

перекладено білоруською, російською, естонською, 

литовською, словацькою, польською, італійською, 

англійською, німецькою, французькою мовами.     

 Народилася Ліна Василівна 19 березня 1930 року 

в містечку Ржищів, що розташоване за 80 кілометрів від 

Києва вниз по Дніпру. Раннє дитинство, проведене у 

бабусі в Ржищеві, запам’яталося і першими 

прочитаними книжками (почала читати вже на 

четвертому році життя), і доброю опікою трьох красунь 

– маминих двоюрідних сестер, котрі однаково 

розумілися як на трояндах, так і в літературі та 
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мистецтві. Коли Ліні виповнилось 6 років, сім’я 

переїхала до Києва. Жили на Трухановому острові.   

 Батьки з ранніх літ прищеплювали дівчині високі 

моральні, етичні та естетичні смаки. На все життя Ліна 

мала перед собою приклад батька – Василя Костенка, 

який був неординарною особистістю, наділеною 

багатьма талантами. Розумний, високоінтелігентний 

чоловік, учитель, директор школи, чудовий шахіст, 

поліглот (знав 12 мов). У період сталінських репресій 

був визнаний ворогом народу і засуджений до десяти 

років заслання.                 

 Мати поетеси, вчителька хімії, любила літературу 

і мистецтво. «Моя мати була зіткана з поезії, з музики», 

– пригадує Ліна Василівна.    

 Ліні було 11 років, коли почалася війна. За воєнні 

роки довелося пережити і перебування в окопах, і 

ходіння по мінному полю, і гірку долю біженців. По 

війні Ліна із золотою медаллю закінчила середню 

школу на Куренівці. Ще школяркою відвідувала 

літературну студію при журналі «Дніпро», що редагував 

Андрій Малишко. В 14 років почала писати вірші, а в 15 

уже читала твори Дідро, Платона, Гельвеція, 

Аристотеля.   

 Тогочасні медалісти-випускники середніх шкіл 

вступали до будь-якого вишу без екзаменів. Ліна подала 

документи на філософський факультет Київського 

університету, але не була зарахована. Головна причина 

відмови – репресований батько. Через рік вступає до 

Чернівецького університету. Та навчатися там не змогла 

через брак коштів. Одного разу знепритомніла на вулиці 

через голодний обморок. Повернулася до Києва. 

Вдалося вступити до Київського педагогічного 
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інституту ім. М. Горького (тепер педагогічний 

університет ім. М. Драгоманова). Провчившись деякий 

час в цьому учбовому закладі, дівчина вдається до 

досить рішучого кроку – залишає його і, витримавши у 

1951 році дуже вимогливий творчий конкурс, стає 

студенткою Московського літературного інституту 

ім. М. Горького. Під час навчання в інституті гідно 

представляла українську поезію. Подана як дипломна 

робота рукописна збірка «Проміння землі» отримала 

захопливий відгук відомого російського письменника 

Всеволода Іванова. «Це дуже талановтий поет з великим 

майбутнім, – писав він. – Вірші Ліни Костенко 

вражають своєю задушевністю, теплотою і дивовижною 

щирістю, тою високою щирістю, яка розкриває душу 

людини...»  

 Московський літературний інститут Ліна 

Костенко закінчила з відзнакою в 1956 році і 

повернулась до Києва. А 1957 року вийшла друком та 

сама, рецензована В. Івановим, її перша збірка 

«Проміння землі» – яскравий і сильний дебют. За нею – 

«Вітрила» (1958). Всі, хто стежив за літературним 

процесом, відчули, що в поезію прийшла неабияка 

творча особистість.  

 Справжньою літературною подією став вихід 

третьої збірки Ліни Костенко «Мандрівки серця» 1961 

року. На авторські вечори сходилися юрми людей. Ліна 

Костенко залишалася вірною традиціоналістським 

принципам у поезії, на відміну від новаторських шукань 

Івана Драча, Миколи Вінграновського, Павла Мовчана, 

та інших поетів, в її віршах – відзеркалення епохи, в 

якій головною цінністю є людина.  
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                             «Я сповідую віру, 

   у якій оточують німбом 

                             не святих, 

                             не пророків, 

                             а просто щасливих людей», – 

проголосила Ліна Костенко гуманістичне кредо 

шістдесятництва.   

Обнадійлива «хрущовська відлига» дуже швидко 

почала «підмерзати». Від 1963 року – із сумнозвістної 

зустрічі М. С. Хрущова з інтелігенцією –  почалося 

«закручування гайок» у літературно-мистецькому 

процесі. Тоді ж почалося ідеологічне цькування Ліни 

Костенко.  

1963 року набір четвертої збірки «Зоряний 

інтервал», що мала вийти друком у Держлітвидаві 

України, було розсипано цензурою. Така ж доля 

спіткала книгу віршів «Княжа гора»(1972). Поетичному 

слову Ліни Костенко було оголошено заборону, її твори 

не виходили окремими виданнями до 1977 року. Щоб 

домогтися виходу своїх поетичних збірок у 

незіпсованому вигляді, поетеса двічі оголошувала 

голодування. Чимало років доводилося жити в 

матеріальній скруті, працевлаштуватися було 

неможливо, гонорарів літераторка не отримувала, бо 

книги не друкувалися. В один час із нею жило і 

працювало чимало талановитих поетів-чоловіків, які не 

витримували тиску тоталітарної системи, починали 

служити ій, отримуючи за це посади, премії, ордени.                               

Між збірками поетеси «Мандрівки серця» (1961) 

та «Над берегами вічної ріки» (1977) – 

шістнадцятилітня зона мовчання, так званий період 

«духовної еміграції». Твори й навіть саме ім’я авторки 
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зникли також зі сторінок періодики, поетеса писала «в 

шухляду». У 1969 році Осип Зенкевич видав у діаспорі 

велику збірку «Поезії», до якої увійшло все краще, 

створене на той час поетесою, зокрема поезії, які 

поширювалися у «самвидаві» через заборону цензурою.  

Ліна Костенко не належала до якихось 

дисидентських організацій, але коли в 1965 році 

почались арешти української інтелігенції, – підписувала 

листи протесту на адресу влади, була присутня на 

судовому процесі у Львові над В’ячеславом 

Чорноволом та його однодумцями. 

1979 року у видавництві 

«Радянський письменник» 

надрукований історичний роман у 

віршах «Маруся Чурай». За кілька 

днів восьмитисячний тираж книги 

було розкуплено. Повторне видання 

твору через три роки (1982), уже 

накладом 100 тисяч так само швидко 

зникло з полиць книжкових 

магазинів. Роман переписували, 

вивчали на пам’ять. З цим твором Ліни Костенко 

поверталася ідея незнищенності українського народу, як 

і його пісні.  

Із 1986 року Ліна Костенко активно досліджує 

культуру, народні звичаї та традиції районів Полісся, 

спустошених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

У 1987 році, як вияв офіційного визнання, поетеса 

була відзначена Державною премією ім. Т. Г. Шевченка 

за роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку поезій 

«Неповторність» (1980). Того ж 1987 року вийшли у 

світ збірка віршів для дітей «Бузиновий цар» та збірка 
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«Сад нетанучих скульптур», за яку письменниця 

отримала Міжнародну премію Фонду  Омеляна і Тетяни 

Антоновичів (1989). Щедрим подарунком читачеві від 

поетеси було «Вибране» (1989), куди увійшла збірка 

«Інкрустації». За книгу «Інкрустації», що вийшла 

італійською мовою, Ліні Костенко 1994 року 

присуджено премію імені Франческо Петрарки, якою 

Консорціум венеціанських видавців відзначає твори 

видатних письменників сучасності.  

У 1998 році в Торонто Світовий когрес українців 

нагородив Ліну Костенко найвищою своєю відзнакою – 

медаллю Святого Володимира.  

Історичний роман у віршах 

«Берестечко» творився поетесою від 

середини 1960-х до кінця 1990-х 

років і вийшов з друку в 1999 році. 

Це книга про одну з найбільших 

трагедій української історії – 

поразку війська Богдана 

Хмельницького під Берестечком 

1651 року. Всеприсутній у століттях 

Богдан Хмельницький Ліни 

Костенко – грандіозна постать на роздоріжжі Європи. 

Людина, яка зводить державу, бунтар, стратег і 

полководець, дипломат, голос гідності та свободи, 

бранець власних помилок – таким є гетьман України 

віч-на-віч зі своєю поразкою. Двадцяте століття впізнає 

себе в сімнадцятому. Україна знову змушена долати 

фатальну циклічність своїх проблем.  

У 1999 році окремою брошурою видана лекція 

«Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 

дзеркала», прочитана Ліною Костенко 1 вересня того ж 
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року в національному університеті «Києво-Могилянська 

академія».  

Навесні 2000 року Ліна Костенко стала першим 

лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Олени Теліги – «за справжнє лицарство у житті, 

подвижницьку діяльність в ім’я України, високохудожні 

твори в галузі літератури, що є визначним внеском у 

духовне життя українського народу, збагачує його 

історичну пам’ять, стверджує високі гуманістичні 

ідеали».   

У 2005 році поетеса знову взяла участь в 

експедиції до Чорнобильської зони. Активно 

працювала, рятуючи предмети побуту та артефакти 

народної культури від знищення. 

2010 року у видавництві «Либідь» перевидано її 

«Берестечко» з ілюстраціями Георгія Якутовича; 

вийшла збірка «Гіацинтове сонце», впорядкована 

Ольгою Богомолець; у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА» – перший публіцистичний роман «Записки 

українського самашедшего», який одразу став 

українським бестселером.  

Поетеса створювала свої 

«записки» майже 10 років. Роман 

написано від імені 35-річного  

програміста, який на тлі особистої 

драми прискіпливо й болісно сканує 

всі вивихи нашого глобалізованого 

часу. У світі надмірної 

(дез)інформації він – заручник 

світових абсурдів – прагне подолати 

комунікативну прірву між жінкою і 
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чоловіком, між родиною і професією, між Україною і 

світом.  

У 2011 році вийшли з друку поетичні збірки 

«Річка Геракліта» та «Мадонна перехресть», у 2012 – 

«Триста поезій».  

Ліна Василівна нагороджена Почесною відзнакою 

президента України (1992) і Орденом князя Ярослава 

Мудрого V ступеня (2000), але відмовилась від премії 

«Золотий письменник України» (2012) та від звання          

Герой України, яке їй присвоїв президент В. Ющенко, 

відповівши: «Політичної біжутерії не ношу». У 2015  

році ім’я Ліни Костенко було присвоєно малій планеті 

Сонячної системи № 290127.  

Сьогодні Ліна Костенко живе і працює в Києві. На 

свята до неї приїздять з Італії дочка Оксана Пахльовська 

та внучка Ярослава-Франческа Барб’єрі. Оксана – 

українська письменниця, професор Римського 

університету Ла Сап’єнца, доктор філологічних наук. 

Батьком Оксани був перший чоловік Ліни Василівни –    

польський прозаїк Єжи-Ян Пахльовський. Вдруге 

поетеса була заміжня за Василем Васильовичем 

Цвіркуновим, який довгий час очолював кіностудію 

ім. О. Довженка. В шлюбі з В. Цвіркуновим народився 

син Василь. Сьогодні він – програміст, з родиною живе і 

працює в Сполучених Штатах Америки.  

Ліна Василівна не любить «юрби і телекамер», але 

кожний публічний виступ поетеси викликає великий 

інтерес у поціновувачів її творчості. Чи стоїть вона у 

нескошених чорнобильських травах, чи замикається від 

настирливого світу в мушлі своєї домівки – вона є. І в 

дзеркалі її поезії – її Україна.   
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Сучасний літературознавець Григорій Клочек 

зауважив: «Ліна Костенко – прямий духовний нащадок 

Т. Шевченка, Л. Українки, І. Франка. Поетів такого 

масштабу, такого дарування народжується мало – один-

два на століття. Вона наближена до істини. У неї 

абсолютний «слух до голосу віків...» 
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Антологія текстів / за ред. О. Сінченка. – Київ, 2018. – 

С. 27 – 31  

Костенко Л. Берестечко : іст. роман / Л. Костенко;  

– Київ, 2017. – 232 с. : іл. 

Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – Київ, 1989. – 

600 с. 

Костенко Л. Вірші / Л. Костенко // Відлуння 

десятиліть. Українська література другої половини ХХ 

ст. / упор. М. О. Сорока. – Київ, 2001. – С. 5 – 161  

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект 

головного дзеркала / Л. Костенко. – Київ, 2013. – 80 с.  

Костенко Л. Записки українського самашедшего / 

Л. Костенко. – Київ, 2011. – 416 с.  

Костенко Л. Мадонна перехресть / Л. Костенко. – 

Київ, 2012. – 112с.  

Костенко Л. Маруся Чурай : іст. роман у віршах / 

Л. Костенко. – Київ, 1990. – 159 с.  

Костенко Л. Поезія / Л. Костенко // Антологія 

української поезії ХХ ст. : від Тичини до Жадана / 

упоряд. І. Малкович. – 3-е вид., доповн. – Київ, 2018. – 

С. 598 – 646  

Костенко Л. Річка Геракліта / Л. Костенко. – 2-е 

вид. – Київ, 2016. – 288 с.  

Костенко Л. Триста поезій : вибране / 

Л. Костенко. – Київ, 2013. – 416 с.  
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Розділ 2. Матеріали про життя і  творчість 

Ліни Костенко 

 
Адаменко В. Слово – культура – духовність : до 

85-річчя від дня народження Ліни Костенко / 

В. Адаменко // Українська мова і література в школі. –

2015. – № 2. – С. 55 – 57  

 Бакуменко О. «У майбутнього слух абсолютний...» / 

О. Бакуменко // Доброзвучна муза / О. Бакуменко. – 

Київ, 2016. – С. 250 – 262   

 Бернадська  Н. Ліна Костенко : основні віхи життя 

і творчості / Н. Бернадська // Українська літерратура ХХ 

століття / Н. Бернадська. – Київ, 2002. – С. 204 – 212 

 Бойко О. Нев’янучий сад поезії Ліни Костенко / 

О. Бойко // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 16 – 20  

 Брюховецький В. Ліна Костенко : Нарис творчості 

/ В. Брюховецький. – Київ, 1990. – 296 с. – (Літературний 

портрет)  

 Голобородько Я. Епічна географія глибини. 

Поетичні інкрустації Ліни Костенко / Я. Голобородько / 

Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. 

– № 6. – С. 2 – 6   

 Голобородько Я. Людина, доля, час у поетичних 

рефлексіях Ліни Костенко ХХІ століття / 

Я. Голобородько // Вивчаємо українську мову та 

літературу. – 2012. – № 29. – С. 36 – 39   

 Голобородько Я. Поетичні універсали Ліни 

Костенко / Я. Голобородько // Віче. – 2012. – № 19. – 

С. 68 – 69    

 Голуб О. Ліна Костенко : мудрість народжена 

багатством серця. Учительські роздуми / О. Голуб // 
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Українська мова й література в середніх школах, 

гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 60 – 

64  

«Горіть сьогоднішнім вогнем» : Ліні Костенко – 

88 років // Слово Просвіти. – 2018. – 22/28 берез. (№ 12). 

– С. 10  

 Гузь О. Погляд на твори Ліни Костенко у ракурсі 

світової літератури / О. Гузь // Українська література в 

загалоноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 13 – 16   

 Дзюба І. Гармонія крізь тугу дисонансів... / 

І. Дзюба, Л. Костенко, О. Пахльовська. – Київ, 2016. – 

584 с. : іл.   

 Дзюба І. Є поети для епохи / І. Дзюба. – Київ, 

2011. – 208 с.   

 Дзюба І. Ліна Костенко : «В глухі часи 

загострюється слух...» / І. Дзюба // Літературна Україна. 

– 2010. – 18 берез. – С. 4  

 Дячок С. Ліна Костенко і світова література. 

Компаративні аспекти (уривки) / С. Дячок // Зарубіжна 

література. – 2008. – листоп. (ч. 41 – 42). – С. 28 – 30   

 Забавська Т. Ліна Костенко : стежками долі 

незламної поетеси. 11 кл. / Т. Забавська // Вивчаємо 

українську мову та літературу. – 2018. – № 4. – С. 40 – 

44   

 Заруденська В. Ліна Костенко. Особистість 

української еліти : матеріали для годин спілкування / 

В. Заруденська // Шкільний світ. – 2017. – груд. (№ 23). 

– С. 33 – 36  

 Іванишин П. Національний спосіб розуміння в 

поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : 

монографія / П. Іванишин. – Київ, 2008. – 392 с.   
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 Клочек Г. Нескорена : штрихи до життєвої і 

творчої біографії Ліни Костенко / Г. Клочек // 

Дивослово. – 2017. – № 9. – С. 59 – 64  

 Клочек Г. Нескорена : штрихи до життєвої і 

творчої біографії Ліни Костенко / Г. Клочек // 

Дивослово. – 2017. – № 10. – С. 58 – 64 – Закінч. 

Початок : № 9, 2017   

 Ковалевський О. Ліна Костенко : нарис 

творчосвітоглядної біографії / О. Ковалевський. – 

Харків, 2004. – 192 с.    

 Костенко Ліна // Українські письменники : 

довідник. – Київ, 2013. – С. 124 – 129  

 Костенко Лина Васильевна // 100 знаменитых 

женщин Украины / В. Скляренко, Т. Иовлева, Я. Батый, 

М. Панкова. – Харьков, 2006. – С. 216 – 222   

 Костенко Л. «Утримаймо себе над краєм прірви» : 

[інтерв’ю з поетесою Л. Костенко / провів В. Коскін] / 

Л. Костенко // Демократична Україна. – 2010. – 24 груд. 

– С. 17  

 Ліна Костенко (1930) // Антологія української 

поезії ХХ ст. : від Тичини до Жадана / упоряд. 

І. Малкович. – 3-е вид., доповн.. – Київ, 2018. – С. 595 – 

597   

 Ліна Костенко : [вікторина] // Шкільна бібліотека. 

– 2018. – № 3. – С. 60 – 68. – Тематична вкладка  

 Лозовой В. Костенко Ліна Василівна / В. Лозовой 

// Державні, політичні та громадські діячі України : 

політ. портрети : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Панова. – 

Київ, 2002. – С. 455 – 456   

 Маленко О. Ліна Костенко. Криголам 

українського духу / О. Маленко // Вивчаємо українську 

мову та літературу. – 2011. – № 9. – С. 2 – 4   
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 Мельникова А. Кохання у творчості Дмитра 

Павличка та Ліни Костенко : [усний журнал] / 

А. Мельникова // Вивчаємо українську мову та 

літературу . – 2013. – № 12. – С. 24 – 28 

 Перфілова  Н. «Поезія – це завжди неповторність» 

: сценарій позакласного заходу, присвячений творчості 

Ліни Костенко / Н. Перфілова // Дивослово. – 2020. –  

 № 2. – С. 20 – 22   

 Петрушенко М. «Потрібно стверджувати 

гуманітарну ауру нації» (Ліні Костенко вручено диплом 

почесного професора національгого педагогічного 

унівенситету ім. М. Драгоманова) / М. Петрушенко // 

Урядовий кур’єр. – 2011. – 22 верес. (№ 174). – С. 6  

 Регуш О.  «В її віршах – історія народу : його 

щасливі і тривожні дні...» : [сценарій] / О. Регуш // 

Шкільна бібліотека. – 2010. – № 2. – С. 104 – 107   

 Сверстюк Є. Ліна Костенко / Є. Сверстюк // Світлі 

голоси життя / Є. Сверстюк. – Київ, 2014. – С. 535 – 538  

 Семіошко О. «Ми мовчимо, поезія і я, ми одна 

одній дивимось у вічі» : [ліричний вечір за поезією Ліни 

Костенко, 10 кл.] / О. Семіошко // Українська мова та 

література. – 2011. – листоп. (№ 43/44). – С. 30 – 34  

 Слабошпицький М. Ліна Костенко / 

М. Слабошпицький // Історія української літератури ХХ 

століття : у 2-х кн. : підруч. / за ред. В. С. Дончика. – 

Київ, 1998. – Кн.2. – С. 120 – 125   

 Степаненко М. Ліна Костенко – «найбільша 

поетеса України». Щоденникові записи Олеся Гончара / 

М. Степаненко // Вивчаємо українську мову та 

літературу. – 2009. – № 22/23. – С. 2 – 4   
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 Суходуб З. Ліна Костенко. Любов’ю-Пам’яттю 

Причастя : діалоги з Поетесою / З. Суходуб. – Львів, 

2016. – 148 с. : іл.   

 Тарнашинська Л. Високе небо Ліни Костенко / 

Л. Тарнашиська // Українки в історії / за заг. ред. 

В. Борисенко. – Київ, 2004. – С. 285 – 294  

 Тарнашинська Л. Мнемонічне коло у структурі 

художньої свідомості : метаморфози пам’яті : 

[літературно-філософський зріз поетики Ліни Костенко] 

/ Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 51 – 

66  

 Ювілей Ліни Костенко // Шкільна бібліотека. – 

2020. – № 2. – С. 1 – 7   

 «Я вибрала Долю собі сама...» // Позакласний час. 

– 2015. – № 2. – С. 24 – 25  

 Яновська Л. «Це голос наш. Це – пісня. Це – 

душа» / Л. Яновська // Урядовий кур’єр. – 2010. – 19 

берез. (№ 51). – С. 5      
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Додаток 1 

 

Цитати Ліни Костенко 

 
 «Мигтить життя в калейдоскопах вічності»  

 

 «Віддай людині крихітку себе  

  За це душа наповнюється світлом»  

 

 «Щастя треба на всяк випадок.  

           Сили треба – на цілий вік»   

    

 «Шукайте цензора в собі»   

 

  «Ми  – атомні заложники прогресу»   

 

           «Ми – сталкери на власній  Батьківщині»  

   

           «Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно,   

             Не задавши нікому ні смутку, ні сліз»  

 

           «Душа тисячоліть шукає себе в слові»   

 

           «Музика – це мова почуттів»     

 

           «Я на планеті дерево людське.  

             Мене весь час підрубують під корінь»  

 

           «Поети – це біографи народу»   

 

           «Я в людей не проситиму сили,  
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             Я нічого в житті не просила»    

 

          «Моя свобода завжди при  мені»  

 

 «Життя людського строки стислі.   

            Немає часу на поразку»   

 

          «Я тільки у слові жила»  

 

          «Поет – це медіум історії»  

 

          «Ми що не виборем, то втратим,  

            І в цьому вся наша біда»  

 

          «Поезія – це завжди неповторність,  

           Який безсмертний дотик до душі»   

 

          «Ще не було епохи для поетів,  

            Але були поети для епох!»   

 

          «І хто б там що кому не говорив,  

            А згине зло і правда переможе»  

 

          «І кожен фініш – це по суті старт»  

 

          «Поразка – це наука.   

           Ніяка перемога так не вчить»  

 

          «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм 

відбирає мову»  
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         «Українська література – це трагічна література 

народу, який потрапив у Бермудський трикутник історії» 

   
Додаток 2 

 

Висловлювання відомих людей про  творчість 

Ліни Костенко 

 

 «Ліна Костенко є для мене взірцем, ідеалом та 

індикатором духовної чистоти мого життя»  

Ольга Богомолець  

 

«На поезії Ліни Костенко виросло ціле покоління, 

в якому вона виховувала культуру української мови, і 

смак, і стиль»  

Лариса Івшина  

 

 «Ліна Костенко окреслила територію духовного 

суверенітету нації, провела жорстку межу перед 

компромісами, за якими починається тотальна 

капітуляція і самознищення»  

Юрій Щербак  

 

 «Яка ж ми щаслива нація, що маємо двох таких 

великих поетів! Я порівнюю Лесю Українку і Ліну 

Костенко за позицією, за духом, за глибиним 

сприйняттям світу і свого народу»  

Федір Супрун   
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 «Ліна Костенко – знакова постать. Вона важлива й 

у своєму начебто мовчанні, і тим більше вона важлива, 

коли говорить із суспільством»  

Володимир Панченко 

 

 «..коли я згадую, бачу, чую, читаю Ліну Костенко,  

на думку спадають такі означення: героїчна жінка і 

жрекиня честі у мистецтві»  

Валерій Шевчук   

 

«Вона прийшла роздаровувати, добудовувати нас, 

зрештою творити «гуманітарну ауру нації»  

Євген Сверстюк 

 

«Поезія Ліни Костенко – це сплав інтелекту і 

темпераменту»  

Галина Гордасевич  

  

 «Її письмо класичне – за своєю ясністю та 

чіткістю, а мислення – модерне – у своїй складності та 

глибині»  

Іван Дзюба  

 

 «Ліна Костенко потрібна сучасності значно 

більше, аніж сучасність потрібна Ліні Костенко»  

Володимир Моринець  

 

 «Арбітр сьогодення, що мовчить із нацією»  

Тарас Возняк   
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 «Головний «нерв» творчості Ліни Костенко – це 

одстоювання права на неповторність людини, хоч якими 

б жорстокими були обставини навколо неї»  

Володимир Панченко  

 

 «Поезія Ліни Костенко – це музика слова. 

Пристрасна й велична. Музика в поезії Ліни Костенко – 

це душа. Безмежна і непізнана. Музика і поезія Ліни 

Костенко – це два космоси. І кожний – неосяжний»  

Дмитро Дроздовський  

 

«Творчість Ліни Костенко – це відображення цілої 

епохи»  

Ігор Пасічник  

 

«Це геніальна поетеса, яка ввійде навіки не лише в 

історію української поезії, але й в історію України. За 

рівнем геніальності вона – поетеса століття, поетеса 

людської цивілізації загалом»  

Євген Марчук 
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«Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа» 
 

Біобібліографічний нарис 
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Укладач: Бабич Тетяна  Петрівна 

 

 

 

 

 

Відповідальна за випуск   О. Люблянська 

Редактор      Р. Барало 

Комп’ютерна верстка    А. Таранюк 

 

 

 

 

 

Розробник і видавець 

 КЗ «Обласна бібліотекадля юнацтва»  

Житомирської обласної ради, 

10029, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, 9 

e-mail: ylibraryzt@gmail.com 

www.junbiblzt.at.ua 
 

 

mailto:ylibraryzt@gmail.com
http://www.junbiblzt.at.ua/


 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 


