
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Бібліотека

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Ліна Костенко – поетеса епохи
(до 90-річчя від дня народження)

ВЕБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Умань
2020



Ліна Василівна Костенко 
Народилася 19 березня
1930 року у Ржищеві на
Києвщині. Це видатна
українська письменниця,
Лауреат Шевченківської
премії (1987), Премії
Антоновичів (1989).

Ліна Василівна народилася
у сім'ї вчителів, які з
ранніх літ прищеплювали

дитині високі моральні, етичні та естетичні смаки, подавали літературні,
фольклорні та історичні взірці для наслідування. На все життя Ліна перед
собою мала приклад батька — Василя Костенка, поліглота-самородка (він знав
12 мов), педагога, який за потреби міг на найвищому рівні викладати всі
предмети у школі.
Ліна Костенко – беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців,
адже за свій вік не заплямувала себе компромісами з жодною владою. У неї
завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі й казати категоричне «ні»
підлості, брехні, зрадництву. Її поезія - це позиція, вчинок. Костенко
підписувала в 1965 році лист-протест проти арештів української інтелігенції. У
1966 році під час львівського судилища над братами Горинями кинула їм квіти.
Згодом написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на
нього в газеті «Літературна Україна» й робила безліч інших учинків, які
засвідчували її активну громадянську позицію. Після цього вона майже десять
років писала «в шухляду», розплачуючись за власну принциповість. Тодішня
влада, зрозумівши, що її «не приручити», позбавила права друкувати власні
твори, що для поета – майже смерть. Але вона вистояла. Мовчання Ліни
Василівни є надзвичайно промовистим.

Після виходу крайньої збірки поезій "Річка Геракліта" в 2011 році Ліна
Костенко знову поринула в себе і відтоді не з'являлася на публіці.У час, коли
простір, ефір неймовірно засмічений балаканиною, вона воліє мовчати. Жодні
спокуси викликати в неї відповідну реакцію з приводу чогось, чи когось –
даремні. І це горде мовчання теж є позицією.

Прости мені, мій змучений народе,
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать!

Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.



Злість рухає людьми, але у бік безодні.

Життєвий шлях
1. Вікіпедія

https://uk.wikipedia.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна
Лі́на Васи́лівна Косте́нко (нар. 19 березня 1930, Ржищів, Київська округа,
Українська СРР) — українська письменниця, поетеса-шістдесятниця.
Лауреат Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).

2. Максимум Радіо
https://maximum.fm/biografiya-lini-kostenko-ta-cikavi-fakti-pro-neyi_n137725
Ліна Костенко – біографія геніальної українки, яка стала сумлінням нації

3. Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/12/10/7200729/

4. Сніданок з 1+1
https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/5-faktiv-pro-linu-kostenko-aki-vas-zdivuut

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://maximum.fm/biografiya-lini-kostenko-ta-cikavi-fakti-pro-neyi_n137725
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/12/10/7200729/
https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/5-faktiv-pro-linu-kostenko-aki-vas-zdivuut


5. Вільне Радіо
https://freeradio.com.ua/cikave-ta-nevidome-chogo-vi-ne-znali-pro-linu-kostenko/
Цікаве та невідоме. Чого ви не знали про Ліну Костенко

6. Opinion. Так думає Україна
https://opinionua.com/2019/01/04/xto-taka-lina-kostenko/
Хто така Ліна Костенко?

7. Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=NuROxoySJck

https://www.youtube.com/watch?v=WXJj_5tC4cc

https://freeradio.com.ua/cikave-ta-nevidome-chogo-vi-ne-znali-pro-linu-kostenko/
https://opinionua.com/2019/01/04/xto-taka-lina-kostenko/
https://www.youtube.com/watch?v=NuROxoySJck
https://www.youtube.com/watch?v=WXJj_5tC4cc


Творчий шлях
8. Укрінформ

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2662022-virsovana-pauza-lina-kostenko-hto-a.html
Пропонують почитати , а також послухати вірші з добірки Ліни Костенко
«Мадонна перехресть».

9. OnlyArt
https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/lina-kostenko/

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2662022-virsovana-pauza-lina-kostenko-hto-a.html
https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/lina-kostenko/
https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/lina-kostenko-svyatkuye-89-richchya-10-krashhih-virshiv-poetesi/


10. Liza.ua
https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/lina-kostenko-svyatkuye-89-ri
chchya-10-krashhih-virshiv-poetesi/
Кращі вірші Ліни Костенко

11. Мала Сторінка
https://mala.storinka.org/поезії-ліни-костенко-про-кохання.html
Поезії Ліни Костенко про кохання

12.Ютуб
https://www.youtube.com/Вірші+ліни+Костенко

https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/lina-kostenko-svyatkuye-89-richchya-10-krashhih-virshiv-poetesi/
https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/lina-kostenko-svyatkuye-89-richchya-10-krashhih-virshiv-poetesi/
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88+%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Відзнаки

● Почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська
академія».

● Почесний доктор Львівського національного університету.

● Почесний доктор Чернівецького національного університету (2002).

● Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка (1987, за роман «Маруся
Чурай» і збірку «Неповторність»)

● Лауреат Премії Антоновичів (1989, за «Сад нетанучих скульптур»)

● Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. О. Теліги (2000).

● Нагороджена Почесною відзнакою Президента України (1992) і Орденом
князя Ярослава Мудрого V ступеня (березень 2000).

● Відмовилася від звання Героя України, відповівши: «Політичної
біжутерії не ношу!»

● Відзнака «Золотий письменник України», 2012.

● У листопаді 2013 року УГКЦ нагородила Ліну Костенко, Редлиха Шимона та
Зеновію Кушпету третьою щорічною відзнакою імені блаженного
священномученика Омеляна Ковча.

● У 2015 році мала планета Сонячної системи № 290127 отримала назву
Лінакостенко.

Дякуємо за увагу і запрошуємо до нашої книгозбірні.


