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ПоЕзіЇ ЛінИ КоСтЕнКо
1944–1945 рр.

(з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

Публікуються вірші ліни костенко, які вона написала в 1944–1945 рр., 
навчаючись у школі № 123 м. києва.

Ключові слова: ліна костенко; майбутня поетеса; добірка віршів; Павло 
тичина.

у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 
україни зберігається пожовклий від часу зшиток віршів учениці 6 кла-
су середньої школи № 123 м. києва ліни костенко за 1944–1945 роки. 
Зшиток віршів юна поетка подарувала поету-академіку, тодішньому 
народному комісару освіти україни Павлу тичині, у фонді якого збе-
рігаються ці вірші (ф. 464, оп. 1, спр. 8503).

у творах школярки ліни костенко – трагічні сторінки війни: біль за 
втратою рідних, близьких, сльози матерів, сестер, наречених, сирітство 
дітей, руїни рідного києва. Віршовані рядки по-дитячому наївні, але в 
них уже проростає поетичне обдарування майбутньої поетеси, бажання 
бачити рідну українську землю щасливою, оновленою.

Принагідно вітаємо ліну Василівну костенко зі славним ювілеєм 
та щиро зичимо великій поетесі україни здоров’я, натхнення і здій-
снення творчих задумів.

З роси та води Вам, поетесо високої проби і великого таланту!

Публикуются стихотворения лины костенко, которые она написала в 
1944–1945 гг., обучаясь в школе № 123 г. киева.

Ключевые слова: лина костенко; будущая поэтеса; подборка стихов; 
Павло тычина.

There are published poems of Lina Kostenko, that she wrote in the 1944–1945 
biennium, learning in school № 123 in Kyiv.
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