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видатної української поетеси  
 

Ліни Костенко 
  

(Рекомендаційний анотований список літератури) 

 

 
 

Воістину: слава, як і мовчання, - все це випробування. На 

долю Ліни Костенко випала як гучна слава, так і не менш гучне 

мовчання. І лише деякі – аж до надриву! – рядки можуть передати 

душевний стан людини, закутої в гранітні береги самотності 

тривалим вимушеним мовчанням… Ось уже понад піввіку 

триумфально йде вона тією дорогою, що її звуть Поезією, усім 

стилем свого життя заслужила на всенародну любов і повагу. 

 

Отже, читаємо Ліну Костенко... 

 

 

 

 



Твори Ліни Костенко 
 

 

Костенко, Ліна.  
 Вибране [Текст] / Л. Костенко. – К. : Дніпро, 

1989. – 559 с. 

 
Геніальна поетеса і благородна людина. І цей збірник є таким 

же, як і його автор. Можна розгорнути на будь-якій сторінці і 

знайти собі ліки на кожен день. 

Поки не вийшли недавні видання (на зразок "Річки Геракліта", 

"Мадонни перехресть" і "Трьохсот віршів"), ця книга була 

єдиною повним збірником. В ній знайдуться поради й розради 

практично на всі випадки життя. Можна взяти на озброєння таке 

повчання, що "все на світі треба пережити. / І кожен фініш - це, по суті, старт". А вірші 

про ліс! Про політику, екологію, культуру, мораль. Про нас з вами. 

Є гарний вислів: "Говорити про музику - те ж саме, що і танцювати про архітектуру". 

Краще прочитати одну книгу, ніж сто рецензій до неї. Безумовна сучасна класика. В 

кращому сенсі цього слова. 

 

 

Костенко, Ліна Василівна.  

 Над берегами вічної ріки [Текст]  : поезії / Л. В. Костенко. – К. : 

Радянський письменник, 1977. – 160 с.  

 

Костенко, Ліна Василівна.  

 Неповторність [Текст]  : вірші, поеми / Л. В. Костенко. – К. : Молодь, 

1980. – 224 с.  
Книги Л. Костенко "Над берегами вічної ріки" (1977), "Неповторність" (1980) стали 

небуденними явищами сучасної української поезії, явищами, які помітно впливають на 

весь її дальший розвиток. 

 

 

 

Костенко, Ліна.  

 Сад нетанучих скульптур [Текст]  : вірші, 

поеми, балада. Драматичні поеми / Л. Костенко. – К. 

: Радянський письменник, 1987. – 205 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, Ліна Василівна.  
 Маруся Чурай [Текст]  : історичний роман у віршах / Л. Костенко. – К. 

: Дніпро, 1982. – 136 с. - (Романи й повісті ; 1982, № 2).  

 
Чимало книг створено про Україну, історичних і художніх. І все-таки, читаючи 

роман Ліни Костенко, розумієш: так ніхто ще не сказав — проникливо, людяно, щиро. 

Основою цього твору стала популярна українська народна пісня «Ой, не ходи, Грицю, та й 

на вечорниці». Ця наша пісня відома не тільки на Україні, вона популярна і в Європі, і в 

Америці. 1935 року на Міжнародному конкурсі народних пісень у Брюселі українська 

пісня «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» здобула першу нагороду.  Твір написано в 

роки вимушеного мовчання поетеси, надрукувати його вдалося тільки 1979 р. За своєю 

суттю це — глибоко національний твір. Ліна Костенко здійснила величезну дослідницьку 

роботу, щоб якомога точніше, зриміше показати, «оживити» Україну XVII ст. 

Письменниця спершу осягнула, відчула її сама, а згодом, працюючи над романом, 

відкрила її й для нас, обезсмертила в Слові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костенко, Ліна Василівна.  
  Берестечко [Текст]  : історичний роман / Л. В. 

Костенко ; худож. Г. В. Якутович ; авт. післямов:.: І. М. 

Дзюба, В. Панченко. – К. : Либідь, 2010. – 232 с. : іл., 

портр.  
Історичний роман Ліни Костенко "Берестечко" - 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 ХХ 

століття - і після поразки 60-х, 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. 

Перемога над поразкою - основний філософський і психологічний код цього твору. 

Художнє оформлення Сергія Якутовича творить разом з романом у віршах неповторний 

мистецький синтез, доповнений глибокою аналітикою - статтею Івана Дзюби про 

творчість Ліни Костенко та статтею Володимира Панченка про "Берестечко". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Костенко, Ліна Василівна.  
  Річка Геракліта [Текст]  : [Поезії] / Л. В. 

Костенко ; упоряд. та передм. О. Пахльовської ; 

післямова Д. Дроздовського. – К. : Либідь, 2011. – 331 

с. : іл.  
Це міні-вибране вже друкованих та нових поезій Ліни Костенко 

(біля 50 поезій із 200 надруковані вперше!). Цикли природи та 

людського буття тут зв’язані в єдине ціле. Вірші-осяяння, 

вірші-попередження, вірші-реквієм і вірші, де тріумфує 

неприборкана стихія людських почуттів, створюють цілісну 

симфонічну “поему” філософського осягнення Часу.  

Упорядник – письменниця, культуролог і донька Ліни Костенко 

Оксана Пахльовська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костенко, Ліна.  

 Мадонна перехресть [Текст]  : [поезії] / Л. 

Костенко ; гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило. – 

К. : Либідь, 2012. – 112 с. : ил.  

 
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, Ліна Василівна.  
  Триста поезій [Текст]  : вибране / Л. В. Костенко. - 

К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 с. – 

(Українська Поетична Антологія).  
До книги увійшли найвідоміші 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.  
  Записки українського самашедшого [Текст]  / 

Л. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 

416 с. – (Перлини сучасної літератури).  
“Записки українського самашедшого” — перший прозовий 

роман Ліни Костенко. Вперше вийшов у світ у видавництві 

Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» в грудні 2010 року. 

Роман практично зразу ж став українським бестселером. 

Перший тираж становив 10 тисяч і вже за півмісяця був 

розкуплений, що встановило своєрідний рекорд для українських 

видань. Перша нова книга Ліни Костенко за останні 20 років. 

Поетеса писала свої «записки» майже 10 років.      

 

 

                                                                                                                               

  

 

 

 

 



 

  

Костенко, Ліна 
Гуманітарна аура нації, або дефект головного 

дзеркала [Текст]  / Л. Костенко; вступ. ст. Б. 

Якимовича ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 

Наукова бібліотека, Всеукраїнське товариство 

"Просвіта" імені Тараса Шевченка Львівське обласне 

об"єднання. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 

50 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 3). 

  
   

  Традиційно у День знань - 1 вересня - у Національному університеті “Київо-

Могилянська академія” вступну лекцію читають люди зі світовим ім’ям. 1999 року перед 

студентами і викладачами вузу виступила Ліна Костенко. 

Лекція присвячена гострим проблемам української національної культьури у світовому 

контексті. Прочитаймо уважно мудрі думки справжнього інтелігента Ліни Костенко, яка є 

уособленням волі і духу української нації. Розрахована на студентську аудиторію і 

широкий загал читачів. 

 

 

 

 

 

Гессе, Герман.  
 Гра в бісер [Текст]  : художественная лит-ра / Г.  

Гессе ; пер. з нім. Е. Поповича, вірші перекл. Л. В. 

Костенко ; післямова Д. В. Затонськиого. – К. : Вища 

школа, 1983. – 352 с. 

 
Переклад віршів у «Грі в бісер» здійснила Ліна Костенко, і для 

декого цей переклад «відкрив українську як мову ХХ-го 

століття». 
 

 

 

Літературу про творчий та життєвий шлях видатної української поетеси 

Ліни Костенко можна знайти в Електронному каталозі бібліотеки. 

    

 

 

 

 

 

 

Підготувала головний бібліограф В. І. Манжай 


