


Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р. в містечку Ржищів на Київщині в родині вчителів. У 1936 р. родина перебралася до

Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу. Ці скупі дані біографічної довідки стануть хвилюючими поетичними мотивами, коли авторка

згодом розповість у віршах про біженські дороги воєнних років і про «балетну школу» замінованого поля, по якому доводилося ходити, і про перший

— написаний в окопі — вірш. Після закінчення середньої школи молода поетеса навчається в Київському педінституті, а згодом — у Московському

літературному інституті їм. О. М. Горького, який закінчила 1956 р. Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих

українських письменників-шістдесятників, що виступили на межі 50-60-х років XX ст. Збірки її віршів «Проміння землі» (1957 р.) та «Вітрила» (1958

р.) викликали інтерес читача й критики, а книга «Мандрівки серця», що вийшла в 1961 р., не тільки закріпила успіх, а й засвідчила справжню творчу

зрілість поетеси, поставила її ім’я серед визначних майстрів української поезії. Книги Л. Костенко «Над берегами вічної ріки» (1977 р.),

«Неповторність» (1980 р.) і «Сад нетанучих скульптур» (1987 р.), збірка віршів для дітей «Бузиновий цар» (1987 р.) стали небуденними явищами

сучасної української поезії, явищами, які помітно впливають на весь її подальший розвиток. Творчий розвиток Ліни Костенко — поетеси гострої

думки і палкого темпераменту — не був позбавлений складних моментів. Обмеження свободи творчої думки, різні «опали» в часи застою призвели

до того, що доволі тривалий час вірші Л. Костенко практично не потрапляли до друку. Та саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено

працювала, крім ліричних жанрів, над своїм найвидатнішим досі твором — романом у віршах «Маруся Чурай», за який (а ще за збірку «Непо-

вторність») вона в 1987 р. була удостоєна Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, згодом — премії фундації Антоновичів. За книжку

«Інкрустації», видану італійською мовою, Л. Костенко було присуджено премію ім. Франческо Петрарки, якою відзначають твори видатних

письменників сучасності. 1998 року в Торонто Світовий конгрес українців нагородив письменницю медаллю Святого Володимира. Вона стала

першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги, почесним професором Києво-Могилянської академії. Сьогодні

Ліна Костенко живе і працює в Києві. 2010 року у видавництві «Либідь» вийшла поема «Берестечко» з ілюстраціями Георгія Якутовича; збірка

«Гіацинтове сонце», впорядкована Ольгою Богомолець; а також у видавництві «А-БА-БА...» — перший прозовий роман Л. Костенко — «Записки

українського самашедшого», що викликав великий ажіотаж. У лютому 2011 року видано поетичну збірку Л. Костенко «Річка Геракліта», куди увійшли

раніше написані вірші та 50 нових поезій. Сучасний літературознавець Григорій Клочек зауважив: «Ліна Костенко — прямий духовний нащадок

Шевченка, Лесі Українки, Франка. Поетів такого масштабу, такого дарування народжується мало — один-два на століття. Вона наближена до Істини.

У неї абсолютний слух до «голосу віків...»



Костенко, Ліна. Мадонна перехресть / Л. Костенко – К. : Либідь, 2012. 112 с. : іл. 

До цієї книжки Ліни Костенко увійшли нові, а також

раніше не друковані поезії різних років. Це книжка дуже

особиста: вона присвячена коханій доньці – Оксані

Пахльовській. З великою довірою до свого читача автор

відкриває родинний альбом – ніби запрошує на вогник

земного дому всіх подорожніх на шляхах і перехрестях буття.

Перехрестя здавна вважали небезпечним місцем – за

народними віруваннями, там любить збиратися нечиста сила.

Напевно, звідси і християнський звичай ставити на перехресті

розп’яття або ж фігуру Божої Матері – для захисту. Чи існують

перехрестя літературні і чи є вони так само небезпечними?

Здається, нова поетична книга Ліни Костенко «Мадонна

перехресть» дає змогу поміркувати над цим питанням. У книзі

авторка і далі розробляє той тематично-проблемний блок, що

окреслився у попередній збірці «Річка Геракліта». Це, крім

пейзажної, філософської і любовної лірики, також екологічна

проблематика (лісові пожежі, зникнення цілих видів тварин чи

забруднення океанів) і тема Чорнобиля



Костенко Л. В. Річка Геракліта / Ліна Костенко ; упоряд. та передм. О.Пахльовської; 

післямова Д. Дроздовського; худож. С. Якутович.  – К. : Либідь, 2011. – 336 с. : іл. 

“Річка Геракліта” – це міні вибране вже друкованих та нових

поезій Ліни Костенко. Цикли природи та людського буття тут зв’язані в

єдине ціле, циклічний міфологічний час та лінійний час християнства

перетинаються між собою. Вірші-осяяння, вірші-попередження, вірші-

реквієми і вірші, де тріумфує неприборкана стихія людських почуттів,

створюють цілісну симфонічну “поему” філософського осягнення

Часу.

Художній коментар до поезій – оригінальні роботи Сергія

Якутовича, який “транслює” таємницю буття через витончені

фантазійні “портрети” пір року, які постають у символічних, містичних

та неореалістичних жіночих образах.

У післямові літературознавець Дмитро Дроздовський осмислює

поетичний світ Ліни Костенко в контексті європейської художньо-

філософської традиції.



Костенко, Ліна Василівна. Записки українського самашедшого / 

Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). 

Роман написано від імені 35-річного комп'ютерного

програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко

й болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу. У

світі надмірної (дез)інформації і тотального відчуження він —

заручник світових абсурдів — прагне подолати комунікативну

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

Україною і світом.

За жанровою стилістикою «Записки українського

самашедшого» — насичений мікс художньої літератури,

внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики.

Це перший опублікований прозовий роман видатної

української поетеси.



Костенко Л. В. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко ; 

[авт. післямов. І. Дзюба, В. Панченко]; іл. С. Якутовича.: – К. : Либідь, 2010. –

232 с.: іл. – Бібліогр.: с. 218 – 223.

Велич історичного призначення та

драма самотньої людської душі – ці два

виміри нерозривно повязані у творі. Драма

поразки стає філософією відродження,

катарсисом, повстанням з руїни людини і

народу. Перемога над поразкою – основний

філософський і психологічний код цього

твору.



Костенко,Л.В. Берестечко. Історичний роман. –
Вид. 2-ге/Худож. Оформл. С. Носка. - Львів: Каменяр, 2007. - 170с.: іл.

Це книга про одну з найбільших трагедій української

історії — битву під Берестечком. Написана ще в 1966 — 67

роках, вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах

наступних українських трагедій — і після поразки 60-х років, і

в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х.

Протягом цього часу з конкретної поразки під

конкретним Берестечком тема цього роману переростала у

філософію поразки взагалі, в розуміння, що "поразка — це

наука, ніяка перемога так не вчить" , а відтак і в необхідність

перемоги над поразкою. І, відкидаючи попередні варіанти як

відгорілі ступені ракети, на сьогодні, вже в незалежній

Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже

остаточної поразки, — ця книга з необхідності бути

написаною переросла для автора в необхідність бути

опублікованою.



Поезія: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь 

Стус. – 2-ге вид., доп. - К.: Наук. думка, 2005. - 272с.: портр. – (Б-ка школяра).

До книги увійшли поетичні твори видатних

поетів України – Ліни Костенко, Олександра Олеся,

Василя Симоненка, Василя Стуса, які

рекомендовані шкільною програмою з української

літератури для текстуального й оглядового

вивчення.



Костенко Л. В. Берестечко : Історичний роман –

К. : Український письменник, 1999. - 157 с.

Це книга про одну з найбільших трагедій української історії —

битву під Берестечком. Написана ще в 1966 — 67 роках, вона згодом

не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій — і

після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х.

Протягом цього часу з конкретної поразки під конкретним

Берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки

взагалі, в розуміння, що "поразка — це наука, ніяка перемога так не

вчить" , а відтак і в необхідність перемоги над поразкою. І, відкидаючи

попередні варіанти як відгорілі ступені ракети, на сьогодні, вже в

незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже

остаточної поразки, — ця книга з необхідності бути

написаноюпереросла для автора в необхідність бути опублікованою.



До книги Ліни Костенко — улюбленої

української поетеси кінця другого–початку третього

тисячоліття — увійшли найвідоміші її вірші з різних

періодів творчості — від ранньої поезії до сьогодні,

а також уривки з романів та поем. Це найповніше

вибране поетеси за часів Незалежності.

Костенко, Ліна Василівна.Триста поезій. Вибрані вірші. –
К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 с.: серія «Українська Поетична Антологія». 



Костенко, Л. В.  Сад нетанучих скульптур : Вірші, поема – балада,  

драматичні поеми – К. : Радянський письменник, 1987. – 207 с. 

Зміст назви «Сад нетанучих скульптур» —

поетичне, образне позначення тієї сукупності віршів

та поем, що увійшли до збірки, метафорично

пойменованої садом. Ця метафора має дуже давні

традиції, відроджені в новітній поезії (пор. «Сад» Б.

Ахмадуліної). Вірші зіставляються із скульпторами,

які, сподівається автор, не розтануть у часі:

«Створити річ, створити річ, котра ніколи не

розтане!».



Костенко Л. В. Вибране. – К. : Дніпро,1989. – 559 с.

Книга віршів та поем відомої української поетеси

містить твори, опубліковані впродовж останніх

десятиліть, поезії 8 книг «Зоряний інтеграл» (1963)

та «Княжа гора» (1972), які свого часу не побачили

світу, а також найновіші вірші, що склали розділ

«Інкрустації».
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