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ТЕМА:  Василь Симоненко. Загальний огляд  творчості письменника. 

 

1. Життєвий шлях В.Симоненка 

         Василь Симоненко народився на Полтавщині у 1935 р. Навчався в кількох школах, у 1952 р. закінчив 

із золотою медаллю середню школу, вступив на факультет журналістики Київського університету імені 

Тараса Шевченка. Брав участь у літературних студіях. Працював журналістом у кількох газетах, а також 

займався літературною творчістю. 

1962 р.став членом СПУ. Він планував вступати до аспірантури Інституту літератури АН УРСР, вийшла 

єдина його прижиттєва збірка «Тиша і грім». 

У середині 1962 р. поета жорстоко побили працівники міліції. 

1963 р. помер в лікарні, похований у Черкасах. 

У 1964 р. вийшла посмертна збірка «Земне тяжіння». У 1981 р. з’явилася книга вибраного «Лебеді 

материнства» з передмовою Олеся Гончара. 

 

       Василь Андрійович Симоненко народився 8  січня 1935  року на Полтавщині в невеличкому селі 

Біївці. Дитинство його припало на воєнні й  повоєнні роки. Хлопець ріс без батька, мати день і  ніч 

працювала,  аби заробити шматок хліба, а Василя доглядали  дідусь і  бабуся, яких він дуже любив. З  

дідом ранками ходив косити траву, довгими вечорами слухав казки, яких той знав безліч. Вони були 

справжніми друзями. Та все ж таки Василькові дуже хотілося мати батька, і він усе своє  дитинство його 

виглядав. Як згадка про цю його найзаповітнішу мрію з’явився вірш. 

У Івася немає тата.  

Не питайте тільки чому.  

Лиш від матері ласку знати  

Довелося хлопчині цьому. 

Він росте, як і інші діти,  

І вистрибує, як усі.  

Любить босим прогоготіти  

По ранковій колючій росі. 

Любить квіти на луках рвати,  

Майструвати лука в лозі,  

По городу галопом промчати  

На обуреній, гнівній козі. 

Але в грудях жаринка стука,  

Є завітне в Івася одно —  

Хоче він, щоб узяв за руку  

І повів його тато в кіно. 

Ну нехай би смикнув за вухо,  

Хай нагримав би раз чи два,—  

Все одно він би тата слухав  

І ловив би його слова… 

Раз Івась на толоці грався,  

Раптом глянув — сусіда йде.  

— Ти пустуєш тута,— озвався,—  

А тебе дома батько жде… 

Біг Івасик, немов на свято,  

І вибрикував, як лоша,  

І, напевне, була у п’ятах  

Пелюсткова його душа. 

На порозі закляк винувато,  

Але в хаті — мама сама.  

— Дядько кажуть, приїхав тато,  

Тільки чому ж його нема? 

Раптом стало Івасю стидно,  

Раптом хлопець увесь поблід —  

Догадався, чому єхидно  

Захихикав сусіда вслід. 

Він допізна сидів у коноплях,  

Мов уперше вступав у гидь,  

З оченят, від плачу промоклих,  

Рукавом витирав блакить. 

А вночі шугнув через грядку,  

Де сусідів паркан стирчав,  

Вибив шибку одну з рогатки  

І додому спати помчав… 

Бо ж немає тим іншої кари,  

Хто дотепи свої в іржі  

Заганяє бездушно в рани,  

У болючі рани чужі… 

 

  Багато прикростей випало на долю Василя. В школу йому довелося ходити за дев’ять кілометрів, 

зодягнений він був найгірше в класі, але не зважав на це: багато читав, учився краще за всіх, а потім 

поступив  

до Київського університету. 

     І в університеті, і пізніше, коли він працював журналістом у газетах на Черкащині, Василь писав вірші. 

Та друкувати їх не поспішав, бо були ці твори правдивими, говорилося в них про любов не до партії і 

вождя, а до простих людей: діда, який працював усе своє життя, бабу Онисю, яка мала трьох синів — і всі 

полягли на фронті, дядька, який з голоду взяв щось на колгоспному полі і якого тепер судять. 
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    Коли твори Василя стали друкувати, усі зачитувалися ними. Але разом зі славою почастішали погрози й  

наклепи. Багато  людей, котрі називали себе друзями, відвернулися від поета. Поряд лишилися кохана 

дружина і маленький син Олесь, якого Василь Андрійович дуже любив.  

    Тільки вони та ще мама, Ганна Федорівна, підтримували його, коли він тяжко захворів. Але поет не 

зачерствів душею, не озлобився. 

   Разом зі славою і визнанням починається цькування митця, йому погрожують розправою, були навіть 

напади й побої. І багато колишніх друзів відвернулися від Симоненка, боялися не те що допомогти й 

підтримати, а й просто сказати добре слово, подати руку. Не всі, звичайно, були й справжні товариші — 

не дуже багато, але були. Серед них Ілля Бердник, поет і журналіст, редактор газети у Вінниці. Він 

запропонував Василеві кинути Черкащину і переїхати до них, у місто на Південному Бузі, обіцяв роботу і 

квартиру. Але невдовзі сам був звільнений зі своєї посади за низку проблемних критичних публікацій.  

   В.  Симоненко належав  до когорти «шістдесятників» — митців, які не боялися говорити правду, не 

хилили голови, не корилися владі. Їх називали відступниками і  запроданцями, твори  не друкували, 

забороняли, а  самих поетів  відправляли до психлікарень і  концтаборів.  

      В. Симоненко помер зовсім молодим, йому було тільки 28 років, але він залишив помітний слід у 

нашій літературі. За повернення творів поета із забуття боролися визначні майстри слова. Серед них був і 

О. Гончар. Його стаття мала назву «Витязь молодої української поезії». 

     Які ж то були страшні часи, і тим ,що вони минули, ми мусимо завдячувати таким сміливцям, як 

Симоненко, який не боявся говорити правду, хоч і розумів, як це було небезпечно: 

     Не докорю ніколи і нікому, 

     Хіба на себе інколи позлюсь, 

     Що в двадцять літ в моєму серці втома, 

     Що в тридцять смерті в очі подивлюсь... 

 

2.Аналіз поезії «Лебеді материнства» 

Мріють крилами з туману 

лебеді рожеві, 

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 

Заглядає в шибу казка сивими очима, 

Материнська добра ласка 

в неї за плечима. 

Ой біжи, біжи, досадо, 

не вертай до хати, 

Не пущу тебе колиску синову гойдати. 

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, 

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. 

Темряву тривожили криками півні, 

Танцювали лебеді в хаті на стіні. 

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям, 

Лоскотали марево золотим сузір’ям. 

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 

У хмільні смеркання мавки чорноброві 

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. 

Будуть тебе кликать у сади зелені 

Хлопців чорночубих диво-наречені. 

Можеш вибирати друзів і дружину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Можна вибрать друга і по духу брата, 

Та не можна рідну матір вибирати. 

За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата. 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі, 

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

Тугою прощання душу залоскочуть. 

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 

   За формою — це колискова, мудре й щире напучування матері маленькому синові. Композиційно твір 

розгортається як кілька взаємопов’язаних мотивів. Спочатку це мотив казкового дивосвіту, яким оточена 

дитина завдяки старанням батьків. Материнська турбота і ніжність, батьківська опіка — це підвалини 

щасливого й безхмарного дитинства.  Мотив казкового дивосвіту В. Симоненко пов’язує з образом рідної 

хати, сповненої «материнської доброї ласки», чарівним танцем лебедів і сивими очима казки. 

    Наступний мотив — дороги як вибору життєвого шляху дитиною, уже дорослою. Неминуче настає мить 

синової самостійності. Материнське благословення в інтерпретації В. Симоненка — це можливість і 

необхідність пізнати кохання, дружбу, родинне щастя. Вибір їх цілком залежить від людини. Проте, на 

думку автора, є величини духовні, незмінні, сталі — це мати й Батьківщина: вибирати або зрікатися їх — 

великий гріх. 

  Чарівні, неповторні роки дитинства, коли стоїть над ліжечком мама й оберігає дитину від усіх тривог 

світу. Тоді життя — казка з чарівними рожевими лебедями. Але діти виростають, ідуть у широкий світ, де 
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їх чекають і кохання, і розчарування, і небезпеки. Як далеко б не були від рідного дому сини й дочки, за 

ними завжди «будуть мандрувати очі материнські і білява хата», як добрі янголи-охоронці. Тому все 

можна вибрати — друга, дружину, однодумця, не можна вибирати лише рідну матір та Батьківщину. 

 

3.Аналіз поезії «Ти знаєш, що ти — людина?» 
Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

Більше тебе не буде. 

Завтра на цій землі 

Інші ходитимуть люди, 

Інші кохатимуть люди – 

Добрі, ласкаві й злі. 

Сьогодні усе для тебе – 

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 

Кохати спішити треба – 

Гляди ж не проспи! 

Бо ти на землі – людина, 

І хочеш того чи ні – 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

 

      У вірші поет розкрив місію людини на землі: творити добро, жити за законами моралі, поважати й 

цінувати неповторність людської особистості. 

     Автор наголошує на тому, що кожна людина неповторна, має право на повагу, любов, щастя і свободу. 

У поезії порушено ще одну важливу проблему - швидкоплинності людського життя. Ми ще молоді, 

здається, усе життя попереду. Але насправді день пролітає за днем. Здається, учора була весна - і ось уже 

осінь за вікном вкриває золотим дощем вулиці. «Завтра, завтра, завтра - і так минає життя», - говорили 

давні римляни, і можливо, «завтра»  

 Більше тебе не буде.  

Завтра на цій землі.  

   Часто ми забуваємо сказати теплі слова любові рідним, допомогти друзям, сподіваючись на «завтра». В. 

Симоненко звертається до читачів із проханням жити повно, цінувати кожен день:  

І жити спішити треба,  

Кохати спішити треба  

Гляди ж не проспи!  

    Твір Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти людина…? можна вважати гімном людській гідності. Ці 

рядки, звернені до сучасників, прозвучали в умовах виховання поваги до держави, а не до людини. І це є 

знаменною ознакою того часу, зараз ми вже знаємо, що то був тоталітарний режим. Бо, не дай Боже, 

звичайна людина усвідомить таку просту річ, що вона має власну гідність не тому, що це визнає держава, 

а просто тому, що вона - людина. Тож і запитує поет: «Ти знаєш про це чи ні?»  

 

4. Аналіз поезії «Я…»  

Він  дивився  на  мене  тупо 

Очицями,  повними  блекоти: 

-  Дарма  ти  себе  уявляєш  пупом, 

На  світі  безліч  таких,  як  ти.  - 

Він  гримів  одержимо  і  люто, 

І  кривилося  гнівом  лице  рябе, 

Він  ладен  був  мене  розіпнути 

За  те,  що  я  поважаю  себе. 

Не  стала  навколішки  гордість  моя... 

Ліниво  тяглася  отара  хвилин... 

На  світі  безліч  таких,  як  я, 

Та  я,  їй богу,  один. 

У  кожного  Я  є  своє  ім'я, 

На  всіх  не  нагримаєш  грізно, 

Ми  -  не  безліч  стандартних  "я", 

А  безліч  всесвітів  різних. 

Ми  -  це  народу  одвічне  лоно, 

Ми  -  океана  вселюдська  сім'я. 

І  тільки  тих  поважають  мільйони, 

Хто  поважає  мільйони  "я". 

Вірш В. Симоненка — лірична сповідь поета про своє «я» — горде, безкомпромісне, гідне звання людини. 

Бездушне чиновництво намагалося зробити з  народу «сіру  слухняну масу», бездумного «гвинтика» 

великої машини, що їде в якесь міфічне «світле майбутнє». Кращі представники нації протестували проти 

цього, боролися, бо кожна людина — неповторна, і «Ми — не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів 

різних». Тож треба навчитися поважати себе. 

 

5. Аналіз поезії «Ну, скажи — хіба не фантастично»  
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Ну, скажи — хіба не фантастично, 

Що у цьому хаосі доріг 

Під суворим небом, 

Небом вічним, 

Я тебе зустрів і не зберіг? 

Ти і я — це вічне, як і небо. 

Доки мерехтітимуть світи, 

Будуть Я приходити до Тебе, 

І до інших йтимуть 

Горді Ти. 

Як це все буденно! 

Як це звично! 

Скільки раз це бачила Земля! 

Але ми з тобою... 

Ми не вічні, 

Ми з тобою просто — ти і я... 

І тому для мене так трагічно 

Те, що ти чиясь, а не моя

Кожна людина у В. Симоненка — це особистість, неповторність, це незбагненний космос. І як 

перетинаються дороги людей, як виникають почуття — теж незбагненна таємниця. Вірш про нерозділене 

кохання. Але ліричний герой ставиться до нього по-філософськи. Особисто для нього — трагедія, він не 

зумів зберегти, утримати любові. Але його дівчина — чиясь кохана, можливо, дружина, значить, знайшла 

своє щастя, свою долю. Узагалі ж, кохання — це диво, і скільки б його не було на Землі, для кожного 

покоління, кожної нової людини воно буде новим, невідомим, жаданим. 

 

6. Аналіз поезії «Ікс плюс ігрек»  

Чорнявiй математичцi 

Я не заздрю уже нiкому — 

Де ще мудрих таких знайти? 

Це ж менi стало вперше вiдомо: 

Iкс плюс iгрек — це будеш ти. 

I здається, що я володiю 

Вiковiчним секретом краси 

Лиш тому, що я розумiю 

Загадковi твоï iкси. 

Розумiю? Який там розум! 

Просто здорово, що ти є! 

Що вслухається в нiжнi погрози 

Збаламучене серце моє. 

Я не заздрю уже нiкому — 

Де ще мудрих таких знайти? 

Одному лиш менi вiдомо: 

Iкс плюс iгрек — це будеш ти.

 

   Жартiвливий вiрш В. Симоненка присвячений чорнявiй математичцi. Можливо, це перше юнацьке 

захоплення учня своєю вчителькою, можливо, маленька помста учня, якому важко даються iкси та iгреки, 

та ще й вiдволiкає своєю вродою, баламутить серце красива математичка. А може, учнiвська вдячнiсть за 

вiдкритi закони науки, за вiдданiсть своïй справi.  

 

   Справжнє визнання прийшло до поета лише після його смерті. Національна свідомість, розбуджена 

відлигою, шістдесятництвом, тоді почала жевріти в душах тисяч і тисяч українців. І кожен з них цілком 

слушно вважав Симоненка поетом-героєм, що, як і Шевченко, повстав проти режиму і загинув. Загинув 

молодим! У пам’яті сучасників він залишиться молодим, вродливим.  

 

Україні 
Коли крізь розпач випнуться надії 

І загудуть на вітрі степовім, 

Я тоді твоїм ім’ям радію 

І сумую іменем твоїм. 

Коли грозує далеч неокрая 

У передгроззі дикім і німім, 

Я твоїм ім’ям благословляю, 

Проклинаю іменем твоїм. 

Коли мечами злоба небо крає 

І крушить твою вроду вікову, 

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 

І в твоєму імені живу! 

 

Є в коханні і будні, і свята... 
Є в коханні і будні, і свята, 

Є у ньому і радість, і жаль, 

Бо не можна життя заховати 

За рожевих ілюзій вуаль. 

І з тобою було б нам гірко, 

Обіймав би нас часто сум, 

І, бувало б, темніла зірка 

У тумані тривожних дум. 

Але певен, що жодного разу 

У вагання і сумнівів час 

Дріб’язкові хмарки образи 

Не закрили б сонце від нас. 

Бо тебе і мене б судила 

Не образа, не гнів – любов. 

В душі щедро вона б світила, 

Оновляла їх знов і знов. 

У мою б увірвалася мову, 

Щоб сказати в тривожну мить: 

– Ненаглядна, злюща, чудова, 

Я без тебе не можу жить!.. 
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Можна 

Можна вірить другові чи милій, 

Марить наяву чи уві сні, 

Білизну червневих ніжних лілій 

Заплітать букетами в пісні. 

Можна жить, а можна існувати, 

Можна думать — можна повторять. 

Та не можуть душу зігрівати 

Ті, що не палають, не горять! 

Люди всі по-своєму уперті: 

Народившись, помирає кожна, 

А живуть століття після смерті 

Ті, що роблять те, чого «не можна».

 

 

 

 

Аналіз поезії «Задивляюсь у твої зіниці» 

Задивляюсь у твої зіниці 

Голубі й тривожні, ніби рань. 

Крешуть з них червоні блискавиці 

Революцій, бунтів і повстань. 

 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік... 

 

Одійдіте, недруги лукаві! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право 

З матір'ю побуть на самоті. 

 

Рідко, нене, згадують про тебе, 

Дні занадто куці та малі, 

Ще не всі чорти живуть на небі, 

Ходить їх до біса на землі. 

 

Бачиш, з ними щогодини б'юся, 

Чуєш — битви споконвічний грюк! 

Як же я без друзів обійдуся, 

Без лобів їх, без очей і рук? 

 

Україно, ти моя молитва, 

Ти моя розпука вікова... 

Гримотить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права. 

 

Ради тебе перли в душу сію, 

Ради тебе мислю і творю... 

Хай мовчать Америки й Росії, 

Коли я з тобою говорю. 

 

Хай палають хмари бурякові, 

Хай сичать образи — все одно 

Я проллюся крапелькою крові 

На твоє священне знамено.

      У поетичній спадщині В. Симоненка чимало віршів адресовано Батьківщині (” Україні “, ” Задивляюсь 

у твої зіниці… “, “О земле з переораним чолом… “, “Земле рідна” та ін.). Національна самосвідомість, 

діалог з народом, поставленим у злиденні, варварські умови буття, звертання до джерел козацького 

минулого – то визначальне підгрунтя майже всієї громадянської лірики. 

Поезія В. Симоненка ” Задивляюсь у твої зіниці… ” починається рядком, який налаштовує на зустріч із  

коханою ліричного героя. Але ця кохана – Україна, мати, з якої герой не полишає дивуватися, якою 

пишається, заради якої творить. Гордо й відверто заявляє поет, що Батьківщина для нього – 

найважливіша, хоч і говорить він про це рідко через напружений сучасний темп життя, через те, що йому 

треба боротися з ворогами, бо “ще не всі чорти живуть на небі, Ходить їх до біса на землі”. Але йому 

потрібні й друзі, бо без них він не уявляє свого життя. 

У цій поезії громадянські мотиви поєдналися з особистими, що свідчить про глибокий патріотизм автора, 

злиття в його душі наи – святішого образу матері з образом батьківщини. 

       Поезія    написана у формі монологу ліричного героя, зверненого до матері-України, у вирі буденної 

суєти, ліричнии герой наче на хвилину зупинився, щоб звести подих, щоб подивитися в материні очі. 

Побачити все, що приховане в них тільки для сина. Набратися натхнення й сили для подальших битв. 

Вируюче життя земної кулі постійно перебиває тихии діалог сина-патрюта й матері. 

Тому в поезії стільки звертань: “Україно!”, “мамо горда і вродлива”, “нене”. 

Починається поезія з неповторного олюдненого портрета, точніше з очей матері-У країни: 

Задивляюсь у твої зіниці, 

Голубі й тривожні, ніби рань. 

Та за цією красою – тяжкии життєвии досвід, сторінки рідної історії: 

Крешуть в них червоні блискавиці Революцій, бунтів і повстань. 
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Ліричний герой схиляє голову перед матір’ю. Україна XX ст. постає перед зором свого сина: 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік. 

Ця поезія складається з 8-ми строф, але донедавна друкували з них лише 4. Третя строфа, у якій іде мова 

про щиру інтимну бесіду сина з матір’ю, про щастя бути наодинці з Батьківщиною, повернулася до твору 

лише нещодавно. 

Ради тебе перли в душі сію, 

Ради тебе мислю і творю – 

Хай мовчать Америки й Росії, 

Коли я з тобою говорю! 

Задля Батьківщини творчість поета – ті самоцвіти-перли, які віддає він людям, його інтелект працює 

тільки для неї. Риторичні оклики, звертання підкреслюють схвильованість ліричного героя. 

Одійдіте, недруги лукаві! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право  

З матір’ю побуть на самоті. 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

- Як ви розумієте рядки: ”Україно, тебе я терпіти не можу, 

Я тебе ненавиджу чуттями всіма, 

Коли ти примітивна і на лубок похожа, 

Коли думки у тебе на лобі нема” ? 

- Як поет змушує нас ні на мить не сумніватися в щирості своїх почуттів до України? 

- Поет так щиро і самовіддано любив Батьківщину, хіба це провина? За що ж був так підло покараний? 

- Про які загальнолюдські проблеми , істини говорить поет? 

- Чи можна сказати ,що ці вірші написала молода людина? 

- Яким постає ліричний герой поезій В.Симоненка?  


