
Ліна Костенко з донькою, поеткою та                                      

культурологинею Оксаною Пахльовською.  

 У 1963 році вона спільно з Аркадієм 
Добровольським написала сценарій до 
фільму "Перевірте свої годинники". Стрічка 
розповідала про українських поетів, загиблих під 
час Другої світової війни. Фільм зняли 1964 року, 
але на екрани він так і не вийшов. Остаточний 
варіант "Хто повернеться – долюбить" був так 
змінений, що Костенко відмовилася від авторства 
сценарію. 

 
 Ліна Костенко вміє відмовляти не тільки колегам: 

вона відмовилася і від премії "Золотий 
письменник України", не пояснивши нічого 
жодним словом, і від звання Героя України, яке 
хотів їй вручити Ющенко, а фраза "Політичної 
біжутерії не ношу" стала мало не афоризмом. 

 
 У 2005 році Ліна Костенко взяла участь в 

експедиції до Чорнобильської зони. Письменниця 
активно працювала нарівні з усіма вченими, 
рятуючи предмети побуту і артефакти народної 
культури від знищення і забуття. 

 
 Улюблений музичний твір Ліни Костенко – 

«Реквієм» Верді.  
 
 Дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська теж 

стала письменниця, вона живе з матір'ю у Києві. 
А от син поетеси працює програмістом у Штатах. 
Внучка ж Костенко Ярослава-Франческа Барб'єрі 
вивчає філософію у Римському університеті "Ля 
Сап'єнца", де її мама завідує кафедрою 
україністики. 

 
 Ліна Костенко відмовилась від звання Героя 

України, яке хотів їй вручити Віктор Ющенко, 
після чого її цитата «Політичної біжутерії не 
ношу» стала крилатим виразом.  

 
 Ліна Костенко має чимало регалій, хоча вони для 

неї нічого не значать. Вона – 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. 

Цікаві факти 
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2005 рік. Ліна Костенко в Чорнобилі 



Біографічні 

1948 рік. Ліна Костенко. 

Ліна Костенко з чоловіком, Василем Цвіркуновим.   

1968 написала листи на за-
хист В. Чорновола у відповідь 
на наклеп на нього в газе-
ті «Літературна Україна».   
Після цього ім'я Л. Костенко в 
радянській пресі довгі роки не 
згадувалося. Вона працювала 
«в шухляду». 

1973  Потрапила до «чорних спис-
ків», складених секрета-
рем  ЦК КПУ із ідеології 
В. Маланчуком. 

1977  Після відходу В. Маланчука, 
вийшла збірка віршів «Над 
берегами вічної ріки». 

1979 За спеціальною постановою 
Президії СПУ, — вийшов  
історичний роман у віршах 
«Маруся Чурай», що проле-
жав без руху 6 років. 

1980 збірки поезій «Неповторність» 

1987  Удостоєна Державної премії 
УРСР імені Т. Г. Шевченка за 
роман “Маруся Чурай”. 

1987 Збірка поезій «Сад нетанучих 
скульптур», збірка віршів для 
дітей «Бузиновий цар». 

1994 Вийшла книга «Інкрустації». 
За книгу «Інкрустації» отрима-
ла премію Франчески Петрар-
ки. 

1999 Вперше опубліковано історич-
ний роман «Берестечко». 

2010 Поема «Берестечко» 
з ілюстраціями Георгія          
Якутовича, видана видавницт-
вом «Либідь».                            
Збірка «Гіацинтове сонце».                   
Перший роман Л. Костенко — 
«Записки українського            
самашедшого», що викликав 
великий ажіотаж. 

2011 Вийшла поетична збірка          
Л. Костенко «Річка Геракліта», 
куди ввійшли раніше написані 
вірші та 50 нових поезій. 

19.03.1930 Народилася в містечку Ржищеві 
на Київщині в родині вчителів. 

1936  Родина переїхал 
із Ржищева до Києва. 

1937- 1941  Навчалася у школі № 100, що  
містилася в робітничому селищі 
на Трухановому острові. 

1947 Закінчила середню школу № 123 
на Куренівці. 

1 січня 1950 Київський педагогічний             

інститут імені Горького. 

1956 Закінчила Московський літерату-
рний інститут імені 
О. М. Горького. 

1950-1960 Була однією з перших і найпримі-
тніших у плеяді молодих україн-
ських поетів, «шістдесятників». 

1957 Вийшла збірки віршів «Проміння 
землі». 

1958 Вийшла збірки віршів «Вітрила». 

1961 Вийшла збірка «Мандрівки           
серця». Її піддавали критиці за 
«аполітичність», був знятий з  
плану знімання фільм за                  
сценарієм Л. Костенко “Дорогою  
вітрів”. 

 1960 На початку 1960-х брала участь у 
літературних вечорах київсько-
го Клубу творчої молоді 

1961 Піддавали критиці 
за «аполітичність», був знятий із 
плану знімання фільм за сценарі-
єм Л. Костенко «Дорогою              
вітрів». 

1963  

  

Зняли з друку книжку віршів 
Л. Костенко «Зоряний інтеґрал», 
книжку «Княжа гора» зняли з  
верстки. 

1965  Л. Костенко підписала лист-
протест проти арештів української 
інтелігенції.  

травень 1966 у Спілці письменників України, 
частина молоді влаштувала           
овацію Л. Костенко, яка            
відстоювала свої позиції і захища-
ла І. Світличного, О. Заливаху, 
М. Косіва і Б. Гориня. 

Ліна Костенко в колі поетів-шістдесятників  
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