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Вступне слово 

 
Реформи сьогодення України значною мірою змінюють характер праці 

спеціалістів у сфері обслуговування. Відповідно, змінюються і вимоги до підготовки 

кадрів. Серед найголовніших – вимоги розвитку фахівця творчого, ініціативного, 

який має організаторські навички і вміння спрямовувати свою діяльність на 

вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових 

досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є 

широке залучення учнів професійно-технічних навчальних закладів до науково-

дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя. Адже саме 

у навчальному закладі важливо прищепити учням смак до наукових досліджень, 

привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно. Як свідчить практика, 

залучення до наукової роботи учнів сприяє тому, що дисципліни, які вивчаються, 

стають для них предметними.  

Однією з найцікавіших форм науково-дослідницької (пошукової) роботи 

учнів є участь у науково-практичних конференціях. Це є саме тим видом 

позанавчальної діяльності, коли ставиться за мету і реалізується розвиток 

креативних здібностей учнів, активізація пізнавальної діяльності, формування 

наукового світогляду, зацікавленості у вивченні досягнень різних галузей науки і 

техніки, виявлення  і розвиток творчих та індивідуальних обдарувань; збагачення 

знань, отриманих у процесі навчальної діяльності; забезпечення змістовного 

дозвілля та всебічно духовного розвитку учнів. 

Культурна спадщина українського народу – це невичерпне джерело 

пізнання, осмислення світу, розставлення акцентів першорядності та справжньої 

вартості для сучасної молоді, особливо для молоді професійно-технічних 

навчальних закладів. Адже тільки через перетворення культурних цінностей і 

традицій у внутрішній світ особистості відбувається входження людини в 

суспільство. «Якщо ж людина відвертається від культурних смислів, то вони 

помирають, і від культури залишається символічне  тіло,  з   якого   пішла душа»   

(О. Шпенглер).  

2015 рік потішив нас особливими щедротами на ювілярів: 120 років від дня 

народження Бориса Лятошинського, українського композитора, диригента, педагога, 
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музично-громадського діяча; 80 років від дня народження Василя Симоненка, 

українського поета; 145 років від дня народження Євгена Патона, вченого, фахівця у 

галузі мостобудування та електрозварювання; 140 років від дня народження 

Рейнгольда Глієра, українського і російського композитора, диригента, педагога; 95 

років від дня народження Нонни Копержинської, української актриси; 70 років від 

дня народження Юрія Рибчинського, українського поета-пісняра…Цей лік можна 

продовжувати ще довго й довго…Але на особливу увагу у даному переліку 

заслуговує постать української письменниці-шістдесятниці, поетеси Ліни Костенко. 

Особливо, коли згадати, що народилася Ліна Василівна на Ржищівській землі 

(сьогодні місто Ржищів є містом обласного підпорядкування ) і перші її кроки були 

зроблені саме тут, у Ржищеві, де маленька Ліна жила з батьками до 6-річного віку. 

Обласна науково-пошукова студентсько-учнівська конференція «Ліна 

Костенко у діалозі з сучасністю», проведена на базі Ржищівського гуманітарного 

коледжу 19 березня 2015 року, стала початком спільної участі  учнів професійно-

технічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської 

області у заходах подібного плану. Майбутні дослідники, учні професійно-технічних 

та студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, спробували по-

новому, незашорено і креативно, поглянути на нашу «знайому незнайомку» Ліну 

Костенко; дослідити окремі тематичні пласти її творчості (секція «Тематичні обрії 

Ліни Костенко»), відшукати мало чи зовсім не вивчене її бібліографами (секція 

«Маловивчені сторінки життя Ліни Костенко»), поглянути на неї очима сучасності 

та сучасника (секція «Ліна Костенко в контексті сучасності»). Сподіваємося, що такі 

зустрічі стануть у найближчому майбутньому традиційними, адже тільки традиції 

можуть об’єднати між собою зовсім різних людей. 

До Вашої уваги пропонується перша частина матеріалів конференції «Ліна 

Костенко у діалозі з сучасністю» – тези доповідей учнів професійно-технічних 

навчальних закладів Київської області. Цікавого прочитання!  

 Стасєєва Марина Андріївна, 
заступник директора з методичної роботи 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти 

у Київській області 
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 «Ювілей – це презентація життя» (Л.Костенко) 

 

Якименко Марина, 

учениця ДНЗ  

«Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

Професія « Кухар, офіціант, бармен». 

Науковий керівник: Секретар Антоніна Дмитрівна, 

 викладач 

 

Кобзарю, 

знаєш, 

нелегка епоха, 

оцей двадцятий невгомонний вік. 

Завихрень – безліч. 

Тиші – анітрохи. 

А струсам різним утрачаєш лік. 

Ліна Костенко 

Очевидно, це знаково, що два роки поспіль в Україні відзначаються на 

державному рівні ювілеї видатних українців. У 2014 році – 200-річчя від Дня 

народження Т.Г. Шевченка, а у нинішньому, 2015 році, – 80-річчя відомого поета-

шістдесятника Василя Симоненка. 

Очевидно, як ніколи, Україна потребує доторкнутися до цих імен, поближче їх 

пізнати, донести, передати молодому поколінню все те, що ми знаємо про них. 

Проникнутися рядками творів, відчути гігантську енергетику слова, пройнятися 

щирістю і закликом до свободи. Свободи у всьому і духу, і тіла, і слова! 

На своєму 80-річчі, точніше на презентації перевидання у 2010 році книги 

«Берестечко», яку було присвячено ювілею поетеси, Ліна Костенко сказала: «І от ми 

зараз на презентації книжки, а у мене – презентація життя». Просто і геніально. 

А сьогодні завдяки організаторам заходу, землякам відомої української 

письменниці-шістдесятниці поетеси Ліни Костенко, ми поговоримо про цю 

надзвичайну жінку, якою, безумовно, пишається Ржищівська земля. 
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Адже це неординарна, самобутня, справедлива, добра, сувора поетеса, яка 

ніколи і нікого не боялась. Вона завжди йшла і продовжує йти своїм неповторним 

шляхом. Вона так часто і довго була в «опалі» в часи застою, що це перетворилось 

на довгі 15 років забуття, коли було заборонено друкуватися. Тільки з 1977 року 

творчість Ліни Костенко була визнана. Але це зробило її ще мудрішою і сильнішою. 

Словом, такою, якою вона є сьогодні. 

Я жниця щоденна. 

Тяжка моя нива 

За ціле життя 

Я не вижну її… 

Я – жниця довічна. 

Працюю терпляче 

За радість труда 

І за тисячний сніп. 

Поетеса уособлює в собі сумління всього нашого народу. Людей, які в умовах 

«брежнєвщини» не пішли на компроміс зі злом, брехнею, не продали свою душу 

дияволу, вважаються сміливцями і надзвичайно стійкими у своїх переконаннях. Ліна 

Василівна – одна із них. Ніжний, глибокий лірик у душі і неперевершений стійкий 

філософ у житті. 

Вона стала живою легендою. Бо її не друкували, її ім’я було заборонене, вихід 

книг – це мрія. А люди про неї знали, передавали вірші один одному. 

Ржищівській землі поталанило, українській літературі поталанило. І поталанило 

нам, її сучасникам, бо ми живемо з нею в одну епоху. 

16 лютого 2012 року поетеса Ліна Костенко, співачка Ніна Матвієнко та 

Олександра Кужель, закликали найвпливовіших жінок світу розглянути можливість 

застосування обмежувальних заходів до влади України. 

Окремо лист направлено Раді жінок світових лідерів. 

А ще раніше, 22 серпня 2011 року, Ліна Костенко зі своєю дочкою Оксаною 

Пахльовською написали лист Ю.В. Тимошенко де, зокрема, сказано: 

«Але кожен Берлінський мур рано чи пізно впаде. Його розбирають на 

сувеніри». 

Не йти на компроміс із владою, відстоювати свою позицію прямо і відкрито: 
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«…не боюсь донощика в трактирі, бо все кажу у вічі королю!» 

Оце, мабуть, і є життєвим кредо Ліни Костенко. 

Твори Ліни Костенко вже зараз у світі вважаються класикою української 

літератури. Талант поетки якраз і полягає в тому, що вона пише для сучасників так 

свіжо, так стисло, що це стає лаконічним. Л. В. Костенко вивчають у шкільній 

програмі. Розділ одного з підручників української літератури для 11 класу 

називається «Берегиня української літератури». Воістину, вона нею є, і вона 

справжня сучасна берегиня. 

Сьогодні на сценах театрів ідуть спектаклі «Маруся Чурай» та читання 

поетичних творів. 

Композитор Щербаков Ігор Володимирович написав твори: 

 «Ознака вічності», кантата для мішаного хору a capella на вірш Ліни 

Костенко (1988 рік). 

 «Зима», кантата для дитячого хору на вірші Ліни Костенко (1986 рік). 

Прихильників і знавців Ліни Костенко дуже багато. ЇЇ читають як народні 

артисти України (такі, як: Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Ольга Сумська), так і 

звичайні українці. 

В той час, коли вірменин Сергій Нігоян читав Шевченка, на іншій стороні 

барикад молодий чоловік з мобільного телефону читав людям Ліну Костенко.  

І завжди люди гинули за віру, 

Цей спорт одвічний віднайшли не ми. 

Тут головне – дивитись в очі звіру 

І просто – залишатися людьми. 

Окреме місце в житті поетеси займає її співпраця з Ольгою Богомолець, яка 

проникливо і чутливо виконує пісні на слова Ліни Василівни. І авторка саме їй 

першій вручила свій шедевр, друге видання книги «Берестечко». Все  це разом і є 

ключовим моментом при обговоренні теми «Ліна Костенко в контексті сучасності». 

Поетка Ліна Костенко – зрілий майстер і недаремно у неї багато різних 

високих нагород. Проте поетеса відмовилась від звання Героя України, відповівши: 

«Політичної біжутерії не ношу!». 
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Але є одна нагорода, назва якої все говорить сама за себе, – «за внесок у 

розвиток діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального 

порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності 

та гуманізму». 

Саме УГКЦ в листопаді 2013 року і нагородила нашу Ліну Костенко, Редлиха 

Шимона, Зеновію Кушпету третьою щорічною відзнакою імені Блаженного 

Священомученика Омеляна Ковча. 

На жаль, наша країна зараз у великій небезпеці. Шкода, що назва кіноповісті 

О. Довженка «Україна в огні» знову стала реалією нашого життя. 

Завжди, в усі часи, Україну боронили і відстоювали найкращі. Серед них і 

наша сучасниця – справжній патріот України Ліна Костенко. То ж спішімо її 

побачити і почути. 

Дай, Боже, нам любити Україну 

понад усе сьогодні —  

маючи, щоб не довелося потім гірко 

любити — втративши. 

В’ячеслав Чорновіл 
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Поетика філософії та філософічність поезії Ліни Костенко 

Панасюк Анжеліка, 

учениця ІІ курсу 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище  

професійне училище будівництва та сервісу». 

Професія «Кухар, кондитер». 

Науковий керівник: Титова Алла Володимирівна, 

викладач 

 

Якби Ліна Костенко не була поетесою, вона, мабуть, стала би філософом. Втім, 

чому стала би? Вона є ним, і не обов’язково мати базову філософську освіту. 

Філософський погляд на життя – ось основа поетичного кредо Ліни Костенко. І саме 

в такій площині й з такої точки зору слід розглядати її творчість. 

У всі часи люди замислювались над сенсом свого життя. Одні вбачали цей сенс 

у праці, другі – у коханні, треті – у самовдосконаленні, четверті – в боротьбі. Це 

залежить від розуміння життя людиною, вона сама визначає сенс свого буття. 

Людське життя нерозривно зв’язане з існуванням усього суспільства. Тому 

багато мислителів висловлювали думку про те, що сенс життя полягає у сприянні 

процвітанню та розвитку людства. Адже жити лише для себе – безглуздо, хоча 

турбуватися про власне існування потрібно завжди. 

З цього приводу доречно навести думку німецького філософа Й. Г. Фіхте, який 

вважав, що істинно людський сенс життя – в досягненні людиною певної згоди з 

самою собою, в розумі, у свободі, в діяльності, тобто у тому, щоб людина із 

простого продукту природи стала вільною, розумною істотою.  

Отже, питання про сенс життя є питанням про призначення людини. Не чому, а 

для чого вона живе? Як не розмінятися на дрібниці? Спробуємо знайти відповіді на 

ці питання, спираючись на філософські думки про сенс та цінності нашого буття, та 

за допомогою поетичного слова Ліни Костенко. 

Підкреслена філософічність – одна з прикметних ознак лірики Ліни Костенко. 

Самоцінність і неповторність людського існування, морально етичні пошуки 



 8 

окремої індивідуальності, шаленство сучасного життя, його наслідки і пам’ять 

історії – ось основна вісь художніх роздумів поетеси.  

В поезії Л.Костенко нечасто зустрічаються слова «Україна» і «Батьківщина». 

Проте майже у всіх її творах відчутно пульсують думки і почуття патріотичного 

змісту.  

«Благородна сила предків – це те, що ти отримав у спадок. Потрібно пам’ятати 

про те, як важко було її накопичити. Благоустрій нащадків – це  те, що починається з 

тебе. Потрібно пам’ятати про те, як легко його розгубити», – Хун Цзичен.  

Характерним для творчості саме Ліни Костенко є те, що патріотизм людини 

обов’язково пов’язаний з її духовністю. І зв’язок патріотизм – духовність є 

органічним у творчості поетеси. 

Зовсім невипадково декілька поетичних збірок Л.Костенко відкриваються 

поезією «І засміялась провесінь: – Пора!..».   

Ця поезія про вічність, про нескінченний плин часу і місце людини у 

постійному русі життя. Чорний Шлях, Великий Луг – символи вічного життя. Вони 

означають шлях людства, поле його діяльності. Вираз «йти за часом, як за плугом» 

(що кілька разів повторюється) означає, що кожна людина повинна прокладати свою 

борозну, відповідати за свій внесок у вічність. Основне питання, яке ставить 

Л.Костенко перед собою і перед нами: «А що зорю? Який засію лан?». 

Внутрішній стан ліричної героїні «бадьорий», «енергійний», вона готова слідом 

за прадідами включатися у працю поколінь. 

Одним із мірил людської душі є любов. Як зазначав Л. Фейєрбах: «Досконала 

людина володіє силою мислення, силою волі та силою почуття. Сила мислення є світ 

пізнання, сила волі – енергія характеру, сила почуття – любов. Розум, любов та сила 

волі – це досконалість…». Любов підносить, ошляхетнює людину навіть тоді, коли 

несе страждання. Яскравим відображенням цієї філософської думки є поезія 

«Світлий сонет». 

Щастя і печаль водночас. Чи не парадоксальне поєднання? Ні! Вона щаслива, ця 

«плакуча вишенька», бо пережила глибоке духовне очищення: покохавши, піднялася 
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над власним ego, вивищилася в людяності, стала незмірно багатшою, душевно 

щедрішою, навчилася дарувати своє тепло іншим. 

Для людської особистості велике значення мають ціннісні орієнтири. Цінність – 

це значущість чогось для людини. Вона постає як провідний мотив діяльності та 

характеристики людських вчинків. Хоча цінності мають індивідуалізований 

характер, до найперших із них можна віднести: саме людське життя, як найвищу 

цінність; право людини на вибір життєвого призначення (право розпоряджатися 

життям належить самій людині); свобода; моральні цінності (добро, сумлінність, 

мужність); естетичні (краса, гармонія) та інші. 

І знову звернемося до думок великих філософів. Ж.-Ж. Руссо вважав: «Життя 

продовжується одну мить; саме по собі воно – ніщо; цінність його залежить від того, 

що вдалося зробити. Тільки добро, що твориться людиною, залишається, і завдяки 

йому життя чого-небудь варте».  

На наш погляд, саме ця думка звучить в поезії «Вже почалось, мабуть, 

майбутнє». Майбутнє починається кожної миті. Поетеса формулює систему 

духовних цінностей, які варто брати з собою в майбутнє. Серед них виділяється  

«посмішка Джоконди» (ознака жіночості, довіри і доброти) та погляд «рафаелівської 

Мадонни» (любов до сина, якого вона тримає на руках, тривога за його майбутнє і 

готовність усе зрозуміти і все простити). А фронди-жіронди, як і теперішні політичні 

рухи і течії, – це  щось скороминуче, марнота марнот. Тобто, політична метушня – 

це щось тимчасове порівняно з Мистецтвом, Красою, Духовністю які залишаються 

назавжди. Треба постійно виробляти в собі високі життєві правила (етику) і жити за 

ними. 

Філософська глибінь поезії майстерно поєднує символи вічного і запити 

сучасного інтелекту, що є спадкоємцем людських цивілізацій. 

«Знати мету, до якої ми прагнемо, – це розсудливість; досягти цієї мети – 

вірність погляду; зупинитися на ній – сила; потрапити далі – зухвалість», - писав Ш. 

Дюкло.  

Саме про таку мету йдеться в поезії  «Чекаю дня, коли собі скажу...».  
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Поетеса намагається передбачити власний моральний стан після того, як їй 

нарешті вдасться створити досконалу поетичну строфу. Лірична героїня передбачає, 

що це не принесе їй велику радість, а прийде туга, тривога і незрозуміле бажання, 

щоб цього успіху не було. Далі Л.Костенко навіює нам враження про геніального 

італійського живописця і скульптора Мікеланджело Буонарроті. Поетеса передає 

передсмертні марення митця. Ліричним героєм володіє відчуття гострого 

невдоволення усім створеним протягом життя. Біограф Мікеланджело засвідчував, 

що перед смертю митець сказав, що шкодує за двома речами: не зробив для спасіння 

душі все те, що зобов’язаний був зробити, і, по-друге, змушений померти тоді, коли 

«тільки почав читати за складами у своїй професії». 

Ліна Костенко ніби піднімає планку для себе і для сучасних митців, для 

кожного з нас, бажаючи більшої вимогливості до себе. 

Сенсом людського життя може постати майже все, з чим людина стикається у 

житті. Це можуть бути гроші та заможність, самопошук та самопізнання, подвиг або 

чесне служіння, наукові відкриття та мистецька творчість, благополуччя дітей та 

здоров’я інших людей і тощо. 

Філософія і література наставляє нас на те, щоби ми були гідними дарованого 

нам життя і розпорядилися ним належним чином, тобто із думкою про сенс, життєві 

вчинки, відповідальність, реалізацію себе і своєї свободи.  
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Осмислення загальнолюдських цінностей у поезіях Ліни Костенко 

 

Коваль Олена,  

учениця ІІ курсу 

ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище». 

Професія: «Оператор комп’ютерного набору.  

Адміністратор. Секретар керівника  

(організації, установи, підприємства)»  

Науковий керівник: Масюкевич Неля Борисівна, 

викладач 

 

Яскравим представником сучасної української поезії є Ліна Василівна 

Костенко. Зворушлива ніжність жінки та непохитність духу справжнього борця 

гармонійно поєднались у її поетичній творчості. До розкриття загальнолюдських 

цінностей у своїх творах вона підходить як справжній філософ, а слово її лунає як 

виступ емоційного та пристрасного трибуна. Незбагненна сила поетичного слова. 

Ніжне і гнівно-бурливе, пристрасне і розчулене, воно обережно торкається 

найпотаємніших струн у наших серцях, викликаючи мелодії радості, смутку, 

любові, надії. 

Сьогодні Ліна Василівна – один із найулюбленіших та найбільш популярних 

українських поетів. Щире захоплення читачів викликає сила та яскравість її 

творчого обдарування. 

Ліна Костенко набагато випередила свій час, значна частина її творчого життя 

припала на часи, коли було немодно, а іноді навіть небезпечно писати та говорити 

про загальнолюдські цінності так, як це робила вона. І, напевно, саме тому глибоко 

гуманістична творчість поетеси, її щире, правдиве слово викликали страх і шалену 

ненависть влади. 

«Хтось там галасує. Голосує. Хтось танцює ритуальний танець. Час – він 

мудрий, фікції скасує, а, між іншим, я таки зостанусь». На одному з засідань 

секретаріату Спілки письменників, які в ті часи часто ставали першою сходинкою до 
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арешту    через   виключення   зі   спілки,  вона   пояснить   свій     вибір     словами  

А. Камю: «Світ ділиться на чуму і її жертв. І людина мусить зробити єдино чесний 

вибір: не стати на бік чуми. А якого кольору чума, питання другорядне!» 

«Шістдесятники кидали не гранати, а квіти підсудним, чи шоколад (як Ліна 

Костенко на львівських судах). Але Система з люттю топтала той шоколад, 

можливо, відчуваючи, що його вибухова сила чи не страшніша»,– писатиме  згодом 

дочка поетеси Оксана Пахльовська. 

Поезія Ліни Костенко завжди влучає у ціль та не залишає нікого з читачів 

байдужим, бо вона вміє достукатись до самого серця людини, спонукає замислитись 

над сенсом свого існування. ЇЇ вірші сповнені непідробної любові – до людини, 

природи, рідного краю, вони здатні заставити людину посміхнутись та заплакати 

одночасно, наповнюють душу теплом та дарують справжні переживання. Все, про 

що пише письменниця – про події сивої давнини чи кохання, красу навколишнього 

світу чи поезію,– читати однаково цікаво. 

Велика відповідальність митця перед людьми за свої слова, за свої творіння, 

адже до нього прислухаються, йому вірять. Як важливо сказати щось своє, 

неповторне, вагоме, яке б зачепило душу людини, підтримало її, розрадило. Поетеса 

переконана: якщо ти справжній поет, то твоя поезія має бути «завжди неповторність, 

якийсь безсмертний дотик до душі».  

Читаючи лірику Ліни Костенко, ми розуміємо, що це непросто гасла чи крилаті 

вислови. Кожен вірш примушує читача замислитися над сенсом людського життя, 

місцем, яке ми займаємо у суспільстві.  

 

Куди йдемо? 

Який лишаєм слід? 

Хто пам'ять змив, як дощик акварельку? 

Все менше рук, що вміють сіять хліб. 

Все більше рук, що тягнуть все у пельку. 

 

Такі рядки не може написати байдужа людина. Сповнена болями суспільства, 

поетеса не вчить нас, як треба жити, а страждає від людської байдужості, від 
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неправди, яка панує у суспільстві. Доля України залежить від того, які ми є сьогодні, 

якими будемо завтра. Вражають такі рядки: 

Здається ж, люди, 

Все у них людське,  

Але душа ще з дерева не злізла. 

Це не критика людини, це не іронія – це крик душі, якій випало вболівати за 

долю сучасного і прийдешнього. 

Не кожна людина здатна помітити красу навколишнього світу, радіти життю, 

його надзвичайним і буденним подарункам, які є, на думку поетеси, дуже 

важливими. Вона сама щедро наділена цим даром радості, умінням відчувати 

неповторність кожної хвилини, талантом ділитися з усіма своєю трепетною 

любов’ю, щастям буття. Для неї «благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх 

косовицях смерті», вона вдячна за кожен прожитий день: «Вечірнє сонце, дякую за 

день!». У своїй любові до всього сущого вона ніби зливається з природою, стає 

гармонійною і невід’ємною її частиною: 

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. 

І, може, це і є моя найвища сутність. 

Поетеса любить перебувати наодинці з деревами і квітами, відпочивати в лісі, 

біля озера чи річки. У ці дорогоцінні хвилини очищається душа, сповнюється любові 

і прощення, глибокого розуміння одвічної мудрості природи, «непорушності 

віковічних устоїв духовного єства людини, людяності, краси». 

У пейзажній ліриці Ліни Костенко часто зустрічаємо слово «люблю». Природа, 

ніби відчуваючи настрій людини, приймає її болі і страждання, наснажує світлою 

радістю і тихим умиротворенням, дарує відчуття скороминущості суттєвого 

людського життя і вічності навколишнього світу, і поетеса відповідає їй любов’ю і 

вдячністю: 

Мене і змалку люблять всі дерева, 

І розуміє бузиновий Пан, 

Чому верба, від капель кришталева, 

мені сказала: «Здрастуй!»– крізь туман. 

Чому ліси чекають мене знову, 

на щит піднявши сонце і зорю. 
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Я їх люблю. Я знаю їхню мову. 

Я з ними теж мовчанням говорю. 

Ліна Костенко не може спокійно пройти повз жорстокість, підлість, 

лицемірство, зраду. Пряма і чесна, вона обрала девізом свого життя правду і 

сміливість. Її турбує духовне здоров’я нації, що втрачає свою духовну самобутність, 

забуває вивірені століттями одвічні моральні закони. 

У вірші «Життя іде і все без коректур» Ліна Василівна нагадує про те, що 

зробленого не перепишеш, життя не має чернеток, над усім володарює час… 

Поетеса вдається до засобу персоніфікації, щоб передати стрімкий літ часу, 

миттєвість людського життя в часі. У поезії минулий час окреслений двома 

образами: біблійного потопу як розплати людства за гріхи та маркізи Помпадур – 

фаворитки французького короля Людовіка ХV, яка мала на нього великий вплив та 

визначала, по суті, політику держави. 

У розумінні Ліни Костенко сенс людського життя полягає у тому, щоб 

«зробити щось, лишити по собі». Авторка висловлює тривогу за майбутнє – як 

достукатися до серця людини, пробудити її відповідальність за все суще на Землі. 

Звучить у вірші й мотив відповідальності творця за слово, за кожний написаний 

рядок, за творчість. Для ліричної героїні найголовніше – оберігати свою душу від 

гріхів, не примножувати вже зробленого колись зла. 
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Вселенська любов у творчості Ліни Костенко 

 

Слободянюк Маргарита,  

учениця ІІІ курсу 

ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей».  

Професія «Оператор комп’ютерного набору,  

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» 

Науковий керівник: Григоренко Тамара Миколаївна,  

викладач 

 

Любов… Якою вона буває різною! Любов до землі, до Батьківщини. Любов до 

матері, рідних, близьких. Всепереможне та юне кохання до якоїсь єдиної на світі 

людини. І все це є любов – цілий всесвіт почуття, мудрості, святості, життя. 

Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни. 

Лиш не зроби слухняною рабою, 

не ошукай і крил не обітни! 

Не допусти, щоб світ зійшовся клином, 

і не приспи, для чого я живу. 

Даруй мені над шляхом тополиним 

важкого сонця древню булаву. 

Не дай мені заплутатись в дрібницях, 

не розміняй на спотички доріг, 

бо кості перевернуться в гробницях 

гірких і гордих прадідів моїх. 

І в них було кохання, як у мене, 

і від любові тьмарився їм світ. 

І їх жінки хапали за стремена, 

та що поробиш, – тільки до воріт. 

А там, а там… Жорстокий клекіт бою  

і дзвін мечів до третьої весни… 
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Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни. 

(Моя любове! [1]) 

 

Любов – це те вічне невсихаюче джерело, з якого народилася поезія Ліни 

Костенко. Любов – це Краса у її чистому розумінні. Поняття краси для поетеси 

стосується усього духовного й матеріального – сущого в усьому світі. Є краса 

природи, краса слова, краса почуттів, краса вчинків. Саме на шляху до Краси й 

народжуються поетичні шедеври, напоєні любов'ю до всього живого. І краса любові 

неможлива без вірності, перед ким би це не було. Ліна Костенко органічно не 

сприймає зради, чим би вона не прикривалася, бо зрада є потворна і протирічить 

Красі. 

 

Двори стоять у хуртовині айстр. 

Яка рожева й синя хуртовина! 

Але чому я думаю про Вас? 

Я Вас давно забути вже повинна. 

 

Це так природно – відстані і час. 

Я вже забула. Не моя провина, – 

то музика нагадує про Вас, 

то раптом ця осіння хуртовина. 

 

Це так природно – музика і час, 

і Ваша скрізь присутність невловима. 

Двори стоять у хуртовині айстр. 

Яка сумна й красива хуртовина!  

(Двори стоять у хуртовині айстр [2]) 
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Життя потребує миру, щастя, і це щастя поетеса воліє переживати разом з усім 

світом: 

Захоче випити не крові, а вина 

за щастя людства, 

за здоров’я всесвіту! 

Щастя можливе тільки зі своїм народом – третьою любов'ю, зболеною, 

вимученою, заслугованою. Це задля цього народу поетеса піднімала гордо свою 

голову на різних з'їздах та зібраннях. Це заради нього палко виступала, захищаючи 

його мову, його право на існування, право синів цього народу на своє вільне слово. І 

боліло їй серце не раз, що цей народ ще й досі не може піднятися з колін, дорости до 

себе самого, до тої високості духу, якої досягнув. [3] 

 

І що їм всім до того, що корчишся ти з болю? 

Щоб так страждать за нього, 

чи вартий цей народ?! 

Але ж, але ж, але ж!.. 

Народ не вибирають. 

І сам ти –  тільки брунька у нього на гіллі. 

Для нього і живуть, за нього і вмирають, 

ох, не тому, що він – найкращий на землі! [2] 

 

Та для жінки ще існує інша любов – її особисте кохання, яке не оминає нікого, 

навіть і поетів. Це почуття то ніжне й непередбачуване, то трагічне, прощальне, але 

в будь-якому випадку щире, непереможне, вічне. 

 

Я хочу знати, любиш ти мене, 

чи це вже сон, який уже не сниться? 

Моєї долі пекло потайне, 

моя сама від себе таємниця! 

Чи ти за мене душу віддаси, 

чи розміняєш суєтно і дрібно? 

Краса – і тільки, трішечки краси, 
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душі нічого більше не потрібно. 

Чи, може, в цім калейдоскопі літ, 

де все нещадно звичне і щоденне, 

ти просто мені дивишся услід 

і трохи любиш сни свої про мене? [2] 

 

Або так: 

 

– Ти  пісня моя лебедина, 

останнє моє кохання. – 

В такому віці людина   

Кохає завжди востаннє. 

 

Така вона, любов ліричної героїні Ліни Костенко – палка, пристрасна, щира, 

горда і надзвичайно правдива. Пізнання творчості кожного великого поета потребує 

серйозної інтелектуальної напруги. Стосується це і творчості Ліни Костенко. Але я 

думаю, що самої тільки інтелектуальної напруги в цьому випадку буде замало. 

Поезію Ліни Костенко необхідно переживати серцем, люблячи й страждаючи разом 

з нею.  
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Ліна Костенко – поет-громадянин 

 

Кондратова Анна, 

учениця ІІІ курсу  

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей». 

Професія «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник» 

Науковий керівник: Білецька Тетяна Миколаївна, 

викладач 

 

З-поміж українських поетів другої половини ХХ століття постать Ліни Костенко 

найпомітніша. Активна учасниця руху шістдесятників, вона завжди виважувала 

відповідальне покликання митця на терезах сумління і ніколи не зраджувала своїх 

переконань. Відновлюючи ідеї митців «Розстріляного відродження», письменниця 

наснажувала читачів любов’ю до України, до рідної історії, національної культури. 

У народі кажуть, що 19 березня прилітають з вирію лелеки – птахи в 

українському фольклорі обожнювальні й тотемні. Мабуть, саме вони принесли в цей 

день у далекому 1930 році в сім’ю ржищівського вчителя немовля-дитину, яка згодом 

стала Ліною Костенко. 

Біографія поета – в  його поезії. Так і в Ліни Костенко: зовнішню канву її життя 

легко викласти в кількох рядках стислої довідки. То були страшні роки сталінської 

тиранії. 

Родина Костенків зазнала суворих переслідувань у роки сталінщини. 

Із шестирічного віку Ліна Костенко мешкає в Києві, «над берегами вічної ріки». 

Звідси однієї страшної доби й вихопив Василя Костенка з родинного кола «чорний 

ворон».Заарештовано батька та забрано від сім’ї на цілих десять років. Маленька 

Ліна тоді ще й не уявляла, що таке бути дочкою «ворога народу», вона просто не 

могла змиритися в душі, за що й чому її такого доброго, розумного, інтелігентного 

татка так безцеремонно й брутально принизили, відірвали від неї й матері. З 

початком війни для Ліни та її мами настали жахливі й «сумні» біженські мандри». 
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Війна. Евакуація. Війну маленька Ліна сприймала саме такими очима, про що 

свідчать поезії «Мій перший вірш написаний в окопі», «У Корчуватому, під Києвом», 

«Колись давно, в сумних біженських мандрах». Здавалось би, що могло 

запам’ятатися одинадцятилітній дитині? Пожежі, вибухи, солдати-чужинці жорстокі. 

Звичайно, залишилося в спогадах і це. Але найбільше врізалися у свідомість 

свідчення доброти й милосердя українців – ті риси, які не могла знівелювати й 

здевальвувати навіть несподівана війна, навіть трагічний відступ армії, навіть 

страшні слова «евакуація» та «окупація». 

У 1946 році були опубліковані перші вірші Ліни. Богом даний талант і 

успадковане від батька почуття гідності й ставлення до науки як до вівтаря, а не як до 

прислужниці в державі, і спонукали студентку зробити вибір, на який  зважитися 

було нелегко.  

«Хрущовська відлига» розпочалася у Москві й, до речі, найдовше тут 

протривала. У Москві діяли інші закони й вирувало інше життя. Тут дійсно вільніше 

й безпечніше дихалося й жилося навіть тим талантам, які становили  опозицію до 

влади. 

Після повернення з Москви додому Ліна Костенко могла пересвідчитися, що і в 

Україні дедалі сміливіше розправляє плечі молоде покоління – «шістдесятники». 

Духовна біографія Ліни Костенко тісно переплелася з долею українського 

«шістдесятництва». Три її збірки з’явилися одна за одною: «Проміння землі», 

«Вітрила», «Мандрівки серця». Наступна ж побачить світ аж …1977 року. 

Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих 

українських поетів, що виступили на межі 1950-1960 рр. Період так званих 

«шістдесятників» створив новітні стилі в українській літературі, змусив творити 

щось нове, атипове, щось авангардне, але, як і завше, безжальне та максимально 

критичне щодо влади та тодішнього режиму. 

На своєму літературному шляху довелося Ліні Костенко пережити майже 

п’ятнадцятилітнє невизнання її як митця. 

Коли «Хрущовська відлига» почала підмерзати, у 1963 році поетеса подала у 

видавництво четверту книгу своїх поезій – «Зоряний інтеграл».  

Якби ця збірка вийшла, вона б стала неперевершеним явищем в українській 

літературі, видатною подією в культурному житті. Та вихід спочатку затримали, 
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потім спробували авторку умовити щось поміняти, щось викинути, щось дописати на 

замовлення. Не вийшло. Ліна затялася не на життя, а на смерть. За височайшим 

велінням політичного олігарха верстку розсипали. 

1963 року зняли з друку книжку віршів Л.Костенко «Зоряний інтеграл», книжку 

«Княжа гора» зняли з верстки. 

Л. Костенко не належала до якихось дисидентських організацій, але коли в 1965 

році почались арешти української інтелігенції, підписувала листи протесту проти 

арештів української інтелігенції. 

Кінець «хрущовської відлиги». Тріскучі «брежнєвські заморозки». Поетеса 

береться за найтрагічнішу сторінку в історії України – Берестечко. У 1966-1967 р.р. 

було написано основну частину роману з однойменною назвою, хоч твір 

допрацьовувався, шліфувався і дописувався, на всіх етапах наступних українських 

трагедій – і після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х…  

На фундаменті «Берестечка» постав інший – вершинний великий історичний  

ліро-епічний твір Ліни Костенко. А вийшло окремою книжкою «Берестечко» аж у 

1999 році. Із запізненням. Після «Марусі Чурай». 

Та повернімось до кінця страшних шістдесятих на Вкраїні милій. Ліна Костенко 

везе дев’ятилітню Оксану до свого батька. Репресованому у сталінські часи Василю 

Костенку й готовій до арешту його дочці Ліні є про що поговорити.  

Коли у Чехословаччину були введені радянські війська, тільки жменька 

свідомих українських сміливців запротестувала проти цього вторгнення явно. 

Розуміючи ризик такої позиції, Ліна Костенко приводить маленьку дочку на 

своєрідну першу сповідь до Шевченка.  

Закономірно, що після прояву такої свідомої громадянської позиції Ліну 

Костенко не друкували до 1977 року. Між «Мандрівками серця» (1961) і «Над 

берегами вічної ріки» (1977) шістнадцять років мовчання, шістнадцять років 

вимушеної ізоляції від читачів, бо ж не можна вважати публікацією покалічену 

скальпелем цензора трохи раніше добірку в «Літературній Україні» влітку 1976 

року, коли Ліна Костенко в знак протесту оголосила голодування. Поетесу 

викреслили зі списку «діючих» поетів, її прізвище обминали мовчанкою критики й 

літературознавці. Болем душі й точним відтворенням навколишньої атмосфери 

можна вважати Лінину поезію «Я пішла як на дно». 



 22 

В найстрашніші періоди, коли все тісніше змикалося круг неї коло 

переслідувань, цькувань, заборон, вона писала. Могла зачинитися і написати за одну 

добу до трьохсот рядків «Марусі Чурай». Поезія була протистоянням. Була вірою в 

кінечність абсурду». Г.Клочек наводить факти: «Не зламало її і те, що чимало років 

доводилось жити у важкій матеріальній скруті: на роботу неможливо було 

влаштуватись, а гонорарів не отримувала, бо ж книжки не виходили. Бували дні, 

коли залишилось тільки двадцять вісім копійок на пляшку кефіру». Їй не давали 

можливості друкуватися й виступати. Вона мовчала. Зате як мовчала! 

Політичні заморозки, які настали в середині 60-х років, спричинилися до того, 

що поетеса далі видавати свої книжки не могла. 

Чергова книжка «Сонячний інтеграл» (1963) була порізана внаслідок  втручання 

цензури. Те саме спіткало й книжку «Княжа гора» (1972), підготовлену після 

багатьох років мовчання. Тому в певному сенсі збірка «Над берегами вічної ріки» 

стала в 1977 році наче новим дебютом, який відразу повернув Ліні Костенко чільне 

місце в літературі. Відтоді вона опублікувала кілька важливих поетичних книжок: 

«Маруся Чурай» (1979), «Неповторність» (1980), «Сад  нетанучих скульптур» (1987). 

Як справедливо зауважує Г.Клочек, «Справжній переполох серед чиновників 

від літератури викликав рукопис історичного роману «Маруся Чурай». Шість років 

цей твір «читали» й «рецензували» у видавництві. 

На початку вісімдесятих з величезними труднощами побачила світ збірка поезій 

«Неповторність» і роман «Маруся Чурай». Коли книга віршів опинилася під 

загрозою невидання, Ліна Костенко знову оголосила голодування. 

Творчість Ліни Костенко – визначне явище в українській літературі новітнього 

часу. В добу жорстокого ідеологічного насилля над мистецтвом і митцями її слово 

звучало як бунт проти покори й компромісності, ерзаців і стандартів, завдяки чому 

виходило за межі суто літературні, стаючи духовно-суспільним чинником. 
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Поетичні обрії творчості Ліни Костенко 

Зорич Діана,  

учениця ІІІ курсу  

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

Професія «Кухар, офіціант, бармен». 

Науковий керівник: Степенко Марія Юріївна, 

викладач  

 

«Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох!» Ці слова Ліна 

Костенко використала, щоб показати, що наша епоха для неї в розбурханому ХХ 

столітті виявилась мачухою. І тільки зараз приходить усвідомлення того, який 

безцінний скарб – її поезія для народу, для нації і майбутніх поколінь. 

На світанку творчого шляху вона мовби провістила собі терни: «Я вибрала 

Долю собі сама. І що зі мною не станеться – у мене жодних претензій нема до Долі – 

моєї обраниці». Тяжкі роки дитинства і юності, біженські роки війни, злодіяння 

сталінського режиму – все це навіювало найсумніші думки. Справжня слава до неї 

таки приходить. На рідній землі з кола поціновувачів поезії вона стає одним з лідерів 

нашої духовності, поетом, яким зачитуються всі покоління. Світ вслухається в 

кожне її слово, відкриває в ній Україну. 

ЇЇ вірші входять у сьогодення як повносилі, художньо зрілі досягнення людської 

душі. Все створене нею дозволяє їй сьогодні без сумніву і душевного сум’яття 

сказати те, що написала на початку мистецького шляху. Настала урочиста мить 

сказати про неї словами: «Вона – поет для епохи, вона – совість рідного народу». 

«Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця» – три перші збірки, що 

становлять глибоку поетичну філософію. А життя і творчість поетеси – неподільні. І 

вона йшла і сходила на висоту художнього бачення, яке дається тільки талановитій 

людині. 

Ніяка хронологія не допоможе зрозуміти невмирущість її поезії для нашої 

духовності, бо її можна сприймати як щось ціле, сповнене драматизму й трагізму. 

Муза диктує їй долю, бо поезія і етика життя Ліни Костенко злились назавжди. Болі 



 24 

і муки не обійшли її в житті, її поезія випалена в горнилі, вигартувана морозами 

застою. Про творіння свого духу поетеса каже сама: «Настане день, обтяжений 

плодами… мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав’язь все-таки дали». 

Ліна Костенко – це поет, яких не буває багато, яких народ родить одного-двох 

на століття. Вона раніше від нас всіх, ще на початку шістдесятих років, побачила і 

сказала на повен голос про серйозні недоліки в нашому житті, зраду проголошеним 

ідеалам, про національне відродження і загрозу духовної деградації.  

Зціпивши зуби їй дозволили видати збірку «Над берегами вічної ріки», після 

багатьох років поневірянь таки видали її історичний роман у віршах «Маруся 

Чурай», уже лежала в наборі «Неповторність», а їй ще ліпили ярлики один одного 

гучніші. Коли вийшов роман «Маруся Чурай», люди відразу прочитали твір, 

цитували його напам’ять, зрозуміли глибинний зміст роману. Завдяки йому ми 

побачили й глибше зрозуміли ті аспекти життя XVII століття, які раніше так широко 

художня література не висвітлювала. Роман – дзеркало тієї доби, виготовлене й 

тонко оздоблене руками майстра. І стає він в один ряд з більш масштабними, 

розгорнутими, прозовими творами про добу визвольної війни 1648-1654 р. 

За роман «Маруся Чурай» Ліна Костенко отримала Державну премію України 

ім. Т.Г. Шевченка. А ще її творчість відмітили за видану італійською мовою книжку 

«Інкрустації». В 1994 році Ліну Костенко нагороджено премією Франческа 

Петрарки. У 1998 році Л. Костенко отримала медаль Святого Володимира від 

світового конгресу українців, а від звання героя України Ліна Василівна 

відмовилась. 

У 2010 році у друк вийшов перший роман у прозі «Записки українського 

самашедшого». Майже 10 років Ліна Костенко присвятила написанню цього твору. 

В романі зображені часи Помаранчевої революції, президентства   Л.Кучми. Саме Л. 

Костенко наважилась сказати про недоліки української державної політики. 

Нелегким було її повернення в літературу. Її, поета від Бога, редагували люди 

малодушні і хотіли пригладжувати написане нею. Аби вірші йшли до читача такими, 

якими вона їх написала, Ліна Василівна двічі оголошувала голодовку. 

Свобода творчості для неї не просто слова, а – кредо, потреба, вимога. Не 

увінчана золотом нагород вона давно вже стала приречена на людську любов. 
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Найбільше в творчості поетеси вражає високий рівень думання. Її творчість – 

приклад шляхетного служіння народу. Нашій літературі пощастило, що є в ній 

постать, яка життям і творчістю утверджує благородство вищих мистецьких 

принципів. В її віршах – єдність характеру і слова. «Я трохи звір, і я не люблю 

неволі, я вирвуся, хоч лапу відгризу.» Незабутнє враження справляють її поезії 

«Пастораль ХХ сторіччя», «Доля», «Ліс», «Біла симфонія», «Балада моїх ночей», 

«Давидові псалми» тощо. 

Ліна Костенко взяла на себе обов’язок поставити свого сучасника перед 

нормами, що їх виробляло людство впродовж століть, задуматись над сутністю 

власного життя, зосередитися на усвідомленні себе сином української землі. 

«Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді 

вона уже людина.» 

Ліна Костенко – наша сучасниця. Її творчість стала небуденним явищем  

української поезії, явищем, яке на наших очах впливає на весь її подальший 

розвиток. Увібравши в себе національні ідеали й найкращі риси живої народної 

мови, ідейною вагомістю, образною довершеністю вона підносить українську 

літературу на рівень найкращих зразків європейської художньої творчості. 

Сучасне українське суспільство потерпає від невизначеності, багатьох 

соціально-економічних та політичних негараздів. Але Ліна Костенко вважає, що 

вихід є. Дослідники її життя та творчості вбачають в діяльності жінки багато 

підказок та рекомендацій. Сама діячка пропонує звернутися перш за все до 

історичного досвіду народу та духовних цінностей українців. Саме це допомогло 

поетесі в шістдесяті роки ХХ століття залишитися нескореною, зберегти не тільки 

власну честь і гідність рідної літератури. І сьогодні відома діячка не стоїть осторонь. 

Вона вважає, щоб щось змінилося в державі, потрібно змінитися кожному. Поетеса 

намагається достукатись до сердець людей, продовжує шукати тих, хто розуміє, що 

український народ має бути сильним, діючим і нездоланним. 

Безкомпромісність – це пароль поезії Ліни Костенко. Її поезія – це концентрація 

думки, суворість, сучасність. У поетеси немає запопадливого спрощення словника. 

Перш за все, це приклад шляхетного служіння літературі, це строгий смак. Книжки 

Ліни Василівни Костенко повертають нам віру в слово. Позиція поетеси учила і 

учить бути вірним своєму таланту і покликанню за будь-яких обставин. 
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Поезія Л. Костенко допомагає людині знайти себе в складному сьогоденні, 

виконати своє призначення, в будь-яких ситуаціях не втрачати власної гідності. Усім 

цим і дорога для нас Ліна Костенко – наша сучасниця. 
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Філософське звучання  поезій Ліни Костенко 

 

Каплюк Аліна,  

учениця ІІІ курсу  

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти». 

Професія «Адміністратор, оператор комп’ютерного набору». 

Науковий керівник: Капшук Валентина Сергіївна,  

викладач  

 

Ліна Костенко належить до плеяди найталановитіших, глибоко українських 

митців, зоря яких сяє гордо й чисто на поетичному небосхилі України. Постать 

письменниці овіяна різними легендами, вигадками. «Нерозгадане диво», «казка 

казок», «спартанка Києва» – так в народі називають горду, непоступливу у своїх 

принципах, кришталево чесну українську поетесу. 

Творчість Л. Костенко є багатобарвною і поліфонічною. Сучасний поет і 

критик Володимир Базилевський зазначав, що «поезія Ліни Костенко увібрала і 

явила дві найбільші чоловічі доблесті – мужність і розум» [1, с.185]. Філософія 

життя й творчості поетеси – це постійна і наполеглива боротьба за справедливість, 

чесність, правду. Саме тому її вважають духовною донькою Григорія Сковороди, 

Лесі Українки, Тараса Шевченка. 

Філософічність – одна з прикметних ознак лірики письменниці. Самоцінність і 

неповторність людського існування, швидкоплинність часу, морально-етичні 

пошуки окремої індивідуальності, шаленство сучасного життя, його наслідки і 

пам’ять історії – ось основна вісь художніх роздумів поетеси, яка без напівтонів і 

компромісів говорить про вічні цінності. Лірика Ліни Костенко – немов 

філософський трактат у віршах, який допомагає кожному читачу відкрити власні 

неповторні істини.  

Майже кожним своїм віршем Ліна Костенко нагадує нам, що життя – це цінний 

дарунок, велика відповідальність, важка праця мозку і серця, вічна боротьба добра і 

зла. Поетеса весь час нагадує, що ми – люди, що саме від нас залежить, яким буде 
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світ, що нас оточує, яким буде життя. Вона нагадує кожному про його 

неповторність й індивідуальність, про те, що кожний з нас – людина, вінець 

творіння, ми маємо берегти те, що в нас є найкращим: 

І не знецінюйте коштовне, 

Не загубіться у юрбі, 

Не проміняйте неповторне  

На сто ерзаців у собі! [6, с. 173] 

Людина повинна повсякчас думати про своє життя, тільки тоді вона зможе 

прожити його гідно:  

Єдине, що від нас іще залежить, —  

принаймні вік прожити як належить [3, с. 172]. 

Людське життя є швидкоплинним, ми не маємо змоги виправити, викреслити те, 

що вже зроблено, тому маємо оцінювати можливі наслідки своїх дій. У простій 

поетичній формі висловлює поетеса цю думку: 

Життя іде і все без коректур 

І як напишеш, так уже і буде… [6, с. 172] 

Народна мудрість говорить, що Бог людині дає стільки випробувань, скільки 

вона може здолати. Саме ця думка звучить у рядках поетеси:  

І все на світі треба пережити, 

І кожний фініш — це, по суті, старт… [3, с. 172] 

Ніколи не треба впадати у відчай, треба вірити у свої сили. Найвище уміння – 

це почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе.  

Багато розмірковує Ліна Костенко над проблемою змізернення людської душі, 

яке не повинне відбуватися: 

І в епіцентрі логіки і стресу, 

Де все змішалось – рідне і чуже, 

Цінує розум вигуки прогресу, 

Душа скарби прадавні стереже [3, с. 33]. 

Духовні скарби, сама сутність людини є однаковою за усіх часів, треба вміти не 

зміщувати акценти між вічним та минущим, попри обставини суспільні та історичні, 

ми маємо зберігати духовні скарби попередніх поколінь, що відобразились у 

мистецтві, фольклорі, філософії видатних мислителів минулого. 
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Думки про справжні цінності, про сенс у житті, духовність і бездуховність 

порушено у вірші поетеси «Вже почалось, мабуть, майбутнє». Тут читаємо: 

«Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине» [6, с. 173]. Розуміючи 

швидкоплинність матеріальних цінностей, завжди треба пам’ятати про духовні: 

красу, мистецтво, любов до людей, любов і вірність Батьківщині: 

Буває часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,- 

Оці степи, це небо, ці ліси, 

Усе так гарно, чесно, незрадливо, 

Усе як є – дорога, явори, 

Усе моє – все зветься Україна. 

Така краса, висока і нетлінна, 

Що хоч спинись і з Богом говори [3, с. 172]. 

Найголовніше ж у моральному кодексі і поетеси, і її ліричної героїні – оберігати 

свою душу від гріхів, не множити вже здійснене колись зло: 

Людині бійся душу ошукати, 

бо в цьому схибиш – то уже навіки [6, с. 173]. 

Філософський струмінь проймає всі жанри лірики поетеси, зокрема й 

пейзажистику. Поетеса любить перебувати наодинці з деревами й квітами, 

відпочивати в лісі, біля озера чи річки. У ці дорогоцінні хвилини очищається душа, 

сповнюється любові й прощення, глибокого розуміння одвічної мудрості й природи, 

«непорушності віковічних устоїв духовного єства людини, людяності, краси» [2, с. 

84]. Ліна Костенко щедро наділена даром радості, умінням відчувати неповторність 

кожної хвилини, талантом ділитися з усіма своєю трепетною любов’ю, своїм 

щастям буття, вона вдячна за кожний прожитий день. Пересічна людина часто не 

помічає краси навколишнього світу. Ліна Костенко здатна віднайти прекрасне у 

найнепримітніших речах. У своїй любові до всього сущого вона ніби зливається з 

природою, стає гармонійною й невід’ємною її частиною: 

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. 

І, може, це і є моя найвища сутність [3, с. 47]. 

Найбільше уваги приділила поетеса темі митця та мистецтва, їх ролі у житті 

людства. Митці часто замислюються над таїною творчості, адже це сенс їхнього 
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життя. «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»,– 

пише Ліна Костенко[6, с. 180]. Поезія, як і кохання, як і любов до рідної землі, 

підноситься автором на щабель найвищих цінностей. 

Попри усі труднощі, поет є людиною обраною, він не має права скаржитися, бо 

усі труднощі на його шляху – це, насамперед, випробовування, через які варто 

пройти, щоб зміцнити свій дух та своє слово. Сама поетеса говорить про свій 

життєвий шлях жінки-поета як про повністю свідомий вибір:  

Я вибpала Долю собі сама. 

І що зі мною не станеться – 

у мене жодних претензій нема 

до Долі – моєї  обраниці [6, с. 179]. 

Багато поетичних рядків Л. Костенко сьогодні стали відомими афоризмами. 

Вони наповнюють цілий світ художнім різноманіттям та різнобарвністю поетичного 

слова, примушують задуматися над безліччю важливих речей, які оточують нас 

щодня, проте ми їх часто не помічаємо. Афористичність поезії       Л. Костенко – це 

безмежний океан мудрих думок, влучних висловів, а, іноді, просте відображення 

душі поетеси, яка промовляє до свого читача через скарбницю поетичного слова. 

Отже, палка любов до людей, поезії, безцінність людського життя – домінанта 

неповторної творчості Ліни Костенко. Її вірші – це визначні шедеври української 

літератури. Це поетичний скарб, який захоплює та примушує зупинитися, 

замислитися, знаходить відгук у серці й назавжди залишається в душі. Поетичне 

слово письменниці пробуджує національну свідомість і совість наших поколінь, її 

життя – яскравий зразок служіння Україні. 
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Духовний світ поетичної творчості Ліни Костенко 

 

Ворошило Тамара, 

учениця ІІІ курсу 

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». 

Професія «Кухар, кондитер». 

Науковий керівник: Миколаєнко Ніна Олексіївна, 

викладач 

 

Що таке життя? 

Чи те, що переждалось? 

Чи все-таки життя – 

Це те, що відбулось? 

Ліна Костенко 

Я дістаю з полиці збірку поезій геніальної поетеси Ліни Василівни Костенко і 

знову вкотре перечитую її, нараз потрапляючи у той дивовижно динамічний та 

цілеспрямований світ поетеси, який породжує красу, любов, інтимний світ людини, 

її філософські переконання та вічну таїну людського буття. Це книжка – музика, 

книжка – живопис. 

Творча постать поетеси унікальна в українській літературі. Це найяскравіша 

зірка на небі сучасного українського письменства, людина виняткового таланту, яка 

ніколи не пішла на компроміс з силами неправди і зла. Її свобода, незалежність, 

безкомпромісність у протистоянні злу є основними передумовами творчої діяльності 

на благо суспільства, народу, нації. Одна з найважливіших  категорій художнього 

світогляду поетеси – свобода творчості, свобода мислення.  

Дебют Ліни Костенко відбувся збірками «Проміння землі» (1957) та «Вітрила» 

(1958), що викликали значний читацький інтерес. Книжка «Мандрівки серця» (1961) 

поставила ім'я поетеси у ряд найяскравіших майстрів української поезії. 

В часи радянського режиму Ліна Костенко була опальним автором. Її талановиті 

безкомпромісні твори стали об'єктом переслідувань і заборон на багато років. Та 
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саме в ті роки поетеса невтомно працює, зокрема і над своїм найвідомішим на 

сьогодні твором – романом у віршах «Маруся Чурай». 

Книги Ліни Костенко «Над берегами вічної ріки» (1977), «Маруся Чурай» 

(1979), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» 

(1989), «Берестечко» (1999, 2010) стали вершинними явищами сучасної української 

поезії. 

Професора Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ліну 

Костенко завжди обожнювали студенти і з трепетом ходили на її лекції пишаючись 

тим, що можуть слухати «титана» українського слова. 

У поетеси чимало регалій: почесний доктор Чернівецького національного 

університету (2002); лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка (1987, за роман 

«Маруся Чурай» і збірку «Неповторність»); лауреат Міжнародної літературно-

мистецької премії ім. О. Теліги (2000). Також її було нагороджено Почесною 

відзнакою Президента України (1992) і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 

у березні 2000 року. 

Усі ці заслуги ніколи не стануть показником істинного світогляду поетеси до 

тих пір, доки ви не візьмете до рук її збірки; до тих пір, доки ви не помітите, як 

промайнув день за читанням її поезій. 

Поет Ліна Костенко — наша сучасниця. Як митець вона «вписана» у свій час, її 

творчість стала небуденним явищем сучасної української поезії, явищем, яке на 

наших очах помітно впливає на весь її подальший розвиток. Національні проблеми, 

які досягли в поезії Ліни Костенко найвищого ступеня узагальнення, проникають у 

свідомість читача, викликаючи активне співпереживання. 

Творчість Ліни Костенко не розмежуєш на інтимну та громадянську: настільки 

тісно переплелися особисте та суспільне, настільки органічно вони вживлені в 

художнє полотно й до певної міри навіть живляться одне одним. 

Безкомпромісність – ось пароль її поезії. У часи, коли ідеологічний контроль 

над словом і думкою людини після короткої хрущовської «відлиги» знову став 

тотальним, від Ліни Костенко вимагалося бути такою, як усі. Але вона була завжди  

особистістю, мала свою думку і тверде переконання. 
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Творчість Ліни  Костенко веде за собою людей, впливає на процеси, які 

відбуваються у державі сьогодні, відображає сутність нашої нації, її дух. У неї немає 

плакатних патріотичних віршів, немає гасел, не часто вживається навіть слово 

«Україна». І в той же час у підтексті майже кожна поезія цієї авторки є 

високодуховною і патріотичною. В.Базилевський з цього приводу підкреслює: «Ліна 

Костенко з тих поетів, які здатні крізь вселюдське бачити національне, а крізь 

національне прозирати вселюдське».  

Особливість таланту Ліни Костенко в тому, що вона вміє знайти таке слово, яке 

несе в собі код нації, і піднести його перед народом, як знамено, розгорнути, як 

епоху, вмістити в ньому любов і біль за Україну. Її слово бере нас у магію краси і 

неповторності. Нам хочеться ввібрати в своє серце все те, що вона відтворила, 

виспівала словом, виплакала душею і подарувала людям.  

У віршах Ліни Костенко звучать нотки морального максималізму. У творі 

«Шлях» є рядки: «…хто в житті надовго зупинився, на того шаром осідає пил». 

Суєтність, метушня, галасливий блиск рішуче відкидаються як синоніми порожнечі 

й примітивності. Душа налаштовується не на показне, зате певне своєї сили й мети, 

горде простування обраною дорогою.  

Ліна Костенко бачила світ по-новому, вона говорила правду без прикрас і 

чудово знала, що: «Жонглює будень святістю і свинством». Як писав Богдан 

Лепкий: «Для України варто не лише вмирати», і вона крізь життя і страждання, 

будучи воїном і просто жінкою, матір'ю «…вибрала долю собі сама…». 

Філософська лірика поетеси говорить про значення слова в житті кожної 

людини. Як важливо сказати щось своє, неповторне і вагоме, яке б зачепило душу 

людини, допомогло їй, підтримало, розрадило. Ліна Костенко переконана, що поезія 

справжнього поета – це  «завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до 

душі».  

Поезія – це дотик до краси, це відчуття свободи, любові, зрештою, поезія – це 

також боротьба. Саме тому вона є світом для обраних. 

Коли говорити про філософічність лірики поета, то мається на увазі осмислення 

ним фактів і явищ дійсності на світоглядному рівні, схильність його до узагальнень 

широкого, інколи глобального масштабу. В поетичній творчості такі узагальнення 

подаються в художньо-образній формі. 
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Ця поезія про вічність, про нескінченний плин часу і місце людини у 

постійному русі життя. Чорний Шлях, Великий Луг – не географічні поняття, а 

символи вічного життя. Вони означають шлях людства, поле його діяльності.  

Вірш «Хай буде легко...» – філософський етюд про пам'ять, про почуття, про 

відчуття життя, в якому перемішалися чорне й біле, добро й зло. Людині потрібне 

інколи не лише солодке, а й гірке, не лише світле, а й темне, щоб більше цінувати те 

добре, світле, що в нас є. 

Ліна Костенко живе нашими болями і передчуває наше майбутнє, кидає виклик 

вже сучасній системі і творить поетичні шедеври на різноманітну тематику. Кожна 

збірка її творів – справжнє явище в нашій літературі. У поезії – правдива українська 

історія і філософія, національний спосіб мислення, минуле й сучасне, дух спротиву і 

непокори. У поезії відчувається висока духовність, незламність і ніжність, 

принциповість, а ще загострене розуміння краси і любові. Є краса слова, краса 

думки, краса вчинку, краса почуття і краса кохання. 

Емоційним багатством відзначається й інтимна лірика Ліни Костенко, 

пронизана мотивом любові як прекрасної стихії ніжності  й осяяння душі. У книзі 

«Вибраного» вона складає розділ «Безсмертним рухом скрипаля». 

Природа для Ліни Костенко – чарівна казка, в ній обов’язково перемагають 

добро і совість, правда і людяність. Навіть з деревами вона розмовляє, як із людьми, 

як із друзями, бо знає їхню мову. 

Творчість Ліни Костенко – більше за творчість. Поезію можуть розуміти далеко 

не всі. Але тільки не Ліни Костенко. Її творчість жива, бо – багатогранна, 

вихороподібна, часом загадкова і така загадково-мінлива. Це цілий оркестр емоцій, 

людських переживань і захоплень, тиша і спокій, сум за втраченим і кохання — 

всепоглинаюче, всеохоплююче. 

Ліна Костенко належить до тих поетів, які приходять у світ, щоби змінити його, 

зробити його кращим. Львівський поет і прозаїк Василь Мартинов у своїй книжці 

«Магія думного потоку» пише: «Вона ніколи не стане в позу, не ганяється за славою. 

Навіщо? Слава – сама йде поруч з нею, як незрадлива подруга…». 
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Проекція історичної палітри Ліни Костенко на сьогодення 

 

Ведмеденко Катерина,  

учениця ІІІ курсу 

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти». 

Професія «Адміністратор, оператор комп’ютерного набору,  

секретар керівника». 

Науковий керівник: Жаворонкова Оксана Григорівна, 

викладач 

Борітеся – поборете…(Т. Шевченко). 

Боріться або не беріться ( Ліна Костенко). 

Доборолися! Добалакались! 

Досварилися, аж гримить! 

Україно, чи ти була колись 

незалежною хоч на мить 

від кайданів, що волю сковують, 

від копит, що у душу б'ють, 

від чужих, що тебе скуповують, 

і своїх, що тебе продають?! 

Таке враження, що Ліна Костенко у цих восьми рядках акумулювала питання, 

які рояться у головах усіх українців. Україна – багатонаціональна  країна! 

Багатомовна країна! Ми маємо родючі землі й багату історію, працелюбний народ! 

Але чому ми так живемо?! Чому нам постійно  потрібно доводити громадянськість, 

своє істинне, а не фантомне існування? Де ще можна знайти такий народ, який 

зовсім до недавна не мав права на свою історію?! З гіркотою і болем сказав про це 

Олександр Довженко: «Єдина країна в світі, де історія вважалася чимсь 

забороненим, ворожим і контрреволюційним, — це Україна». А Ліна Костенко 

вбачає і вину народу у цьому: «Ідуть роки. Ідуть століття./ Хтось щось руйнує. 

Хтось і створює./ А місто Ур зсипає сміття,/ зсипає сміття на свою історію». 

Гострий осуд викликає у поетеси втрата історичної пам’яті: «Куди йдемо? 

Який лишаєм слід? Хто пам’ять змив, як дощик акварельку?» За спостереженнями 
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Ліни Костенко, «дух людський знемігся, одкрилатів; Змія вжалила серце нації», 

скрізь лукавство, брехня і, що найстрашніше, розбрат – «Всі проти всіх, усі ні з ким 

не згодні,/Злість рухає людьми. Але у бік безодні». 

Що ж сталося з людьми? І чи це лише проблема сьогодення? Поетеса 

дотримується думки, що це братовбивське начало, яке бере початок з першородного 

гріха,  існувало уже в часи Київської Русі, коли різні князі змагалися між собою. 

У вірші «Древлянський триптих» йдеться про похід князя Ігоря з метою зібрати 

в древлян данину, про вбивство князя та помсту княгині Ольги. Коли сполохані 

древляни зчинили метушню, воїни київської княгині говорять:  

«Нащо тих древлян і вбивати? /самі себе перетопчуть». 

Міжусобиці та боротьба за владу з кожним поколінням поглиблюються. Поезія 

«Князь Василько» — це конкретизований опис захоплення в полон і виконання 

наказу руських князів Святополка і Давида виколоти очі своєму братові-князю. 

Крім вище згаданих творів, були ще інші спроби нового історизму в прочитанні 

України: «Берестечко», «Скіфська одіссея», «Маруся Чурай». Історичний світ Ліни 

Костенко — це глибоко авторська версія, альтернативна історія, що проте виконує 

вкрай важливу функцію: оживлює мертве тіло минулого, перетворює «ікси історії» 

на магічну формулу буття людини в часі. Читач має сприйняти історичне полотно не 

як довершений витвір минувшини, а як голос сьогодення.  

Так, роман «Берестечко» є жорстким реалістичним діагнозом українському 

суспільству і одночасно поетичним закликом до серця кожного українця: «Нема 

попереду століть, щоб триста років знов іти по колу». 

У творі Ліна Костенко поставила питання: чому українці не можуть збудувати 

державність при найсприятливіших умовах. З уст головного героя «Берестечка» 

Богдана Хмельницького зірвалися тяжкі слова перестороги-волання до наступних 

поколінь, до нас з вами, до тих, хто сьогодні не може дати ради на керівних посадах: 

«Хто допоможе, дурню макоцвітний, -/ 

Московський цар чи трансільванський князь?!... /Лежить твоя зглузована Вкраїна, 

/Схрестивши руки всіх своїх шляхів. /І що тепер? Що вдіять, що почати?/ Ні булави, 

ні війська, ні печаті». 

Богдан Хмельницький у «Берестечку» переживає долю України так, як це 

відповідає людині його вдачі й діячеві його формату, але водночас і так, що його 
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переживання й думки суголосні нам, кому відомі події від VІІ до ХХІ ст. Тут і 

геополітична пастка, з якої непросто знайти вихід; і розіп’ятість між Заходом і 

Сходом; й історична запізненість національного самоствердження, але водночас і 

його неминучість. Тут і найстрашніше – ганьба національного зрадництва: «То що ж 

ви, хлопці, що ж ви, що ж ви, хлопці?!/Це ж до такого стиду дожили /Б´єте своїх, 

прокляті дурнолобці. /Наївні бевзі, телепні, хохли! /Та ж там котрогось  просто 

підкупили,/ щоб учинив оцей розгардіяш…» 

З не меншим болеем розповідає про це Ліна Костенко і у своєму романі 

«Маруся Чурай». Мандрівний дяк-філософ, з яким зустрічається Маруся, йдучи на 

прощу до Києва, показує їй, що на цій землі ніколи не було спокою, що «тут 

споконвіку скрізь лилася кров». Найбільшого ж лиха цій землі завдав зрадник, 

спольщений магнат Ярема Вишневецький, який звідси «тікав по трупах». 

Жорстокість Яреми Вишневецького дуже нагадує яничарську жорстокість багатьох 

«рідних» україножерів, яких чимало було вже в нашій новітній історії: «Чи не тому 

такий Ярема й лютий,/ ладен цю землю трупами змостить,/ що кожна тут осиченька 

над шляхом йому про Юду листям шелестить?» 

 Але, дякувати Богу, зрадників менше, ніж патріотів-героїв. Ліна Костенко 

вводить у роман цілу галерею мучених і нескорених людей, для яких воля України 

— сенс життя і які готові виборювати цю волю: полковник Пушкар, Лесько Черкес, 

дід Галерник. Доки живуть такі люди, живе рідна земля. Та безумовно, ідею 

безсмертя українського народу найповніше передано через образ Марусі Чурай, 

який органічно зливається з образом самої України. У її піснях «звитяги наші, муки і 

руїни безсмертні будуть...», — каже Іван Іскра. 

Як державний діяч і мислитель Хмельницький дарує співачці життя, бо 

розуміє,що без її мистецтва зітреться з лиця землі велика душа народу і пам’ять про 

його звитяги, а ще тому, що у час великих смертей «пустити прахом ще одне життя» 

– злочин. 

Якби ж усі князі, царі, імператори, президенти думали про долю конкретної 

людини, можливо, не було б стільки втрат, стільки могил, де «Лежать наморені 

солдати, а не проживши й півжиття!»; не було б таких сумних картин: «Вночі 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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скриплять вози, переселенці їдуть./ Світ за очі. Покидавши своє. /Шукати Україну в 

Україні, /Десь має ж бути, десь вона та є!/ Своя. Свобідна. Ще не занапащена». 

Хіба рядочки із «Берестечка» — це не про сьогодні? Не про нас сказано? 

Читаємо про поразку під Берестечком, а впізнаємо нинішні події: «Всі хочуть 

булави, всі борються за власть. /Та й буде булава, як макова голівка. /Отак 

поторохтять, і знову хтось продасть./ Не той, так той. Там зрада, там злодійство…» 

На думку Ліни Костенко, наша трагедія у тому, що ми не засвоюємо уроків 

історії, знову і знову повторюємо ті ж помилки, знову і знову проходимо ті ж самі 

дороги :«Те, що діється тепер у світі,  – це кошмар, що приснився людству. Потім 

його назвуть Історією і приплюсують до попередніх кошмарів». 

Кожній нації є за що посипати собі голову попелом. Тільки не треба тим 

попелом запорошувати очі наступних поколінь. Ніхто з нас, нині живущих, не може 

нести відповідальності за давні неспокутувані гріхи. Але кожен з нас зобов'язаний їх 

не повторити і не примножувати.  

 


