
Тема. В. Симоненко. Поезії «Лебеді материнства», «Задивлюсь у твої 

зіниці», «Є тисячі доріг…», «Ну скажи, хіба не фантастично…» 

 

План  
1. «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. 

Шістдесятники - молоде творче покоління, яке сформувалося в період 

засудження сталінізму, радянського режиму. 

 2. Література періоду «хрущовської відлиги». Українські митці -

«шістдесятники» в контексті своєї епохи: зміна естетичної концепції; 

створення нової системи цінностей; жанрове розмаїття творів. 

3. Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях поета. В.Симоненко - 

провісник нової доби України. «Витязь молодої української поезії» (Олесь 

Гончар). 

4. Поезії «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці», «Є тисячі 

доріг...», «Ну скажи, хіба не фантастично...» 

«Лебеді материнства»: громадянська з елементами інтимної лірика; 

любов до матері й Батьківщини як передумова щастя людини, життєве кредо 

поета; проникливі яскраві образи поезії; досконалість художньої форми та 

мовних засобів. 

«Задивляюсь у твої зіниці»: заклик до пробудження національної 

самосвідомості українців; звеличення рідної землі, її історії та майбутнього; 

синівська сповідь поета Україні; цілісність образу Вітчизни-матері. 

«Є тисячі доріг...»: патріотичний синівський обов’язок ліричного героя 

перед своїм народом; високохудожнє відтворення громадянського вибору 

поета. 

«Ну скажи, хіба не фантастично...»: зразок інтимної лірики; 

вираження найніжніших і найщиріших почуттів першого кохання. 

 

ТЛ: нонконформізм, лірика, афоризм, сонет. 

 

1. «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. 

Шістдесятники - молоде творче покоління, яке сформувалося в період 
засудження сталінізму, радянського режиму. 

«Шістдесяті роки — це час, коли злетів у космос Ю. Гагарін, коли 

люди починають засвоювати не лише висоти всесвіту, а й глибини людської 

душі, це час, коли було надруковане 26-томне видання «Історія міст і  сіл 

України», це час, коли у літературі почнуть відкривати імена письменників, 

які були штучно вилучені з  літературного процесу (М. Хвильовий, Г. 

Косинка, Б.-І. Антонич, М. Куліш, В. Підмогильний), це час, коли на 

літературному схилі засяють імена: М. Вінграновський, В. Симоненко, І. 

Драч, Ю. Щербак, І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Шевчук, В. Стус, М. Сом… 

Шістдесяті роки — це час, коли з’являться друком романи “Людина і  

зброя”, “Собор” О. Гончара, “Правда  і кривда” М.  Стельмаха, це  час, коли 

С. Параджанов і Ю.  Іллєнко розпочнуть знімати фільм “Тіні забутих 

предків”. Епоха “шістдесятництва” виходить за межі 60-х років, коли саме в  



літературу увійшло нове покоління письменників. В  її рядах  стоять Д. 

Павличко і Ліна Костенко, які почали писати в 50-ті роки,  а  деякі митці (В. 

Кордун, М.  Воробйов, В.  Голобородько, В.  Рубан) увійшли в літературу по-

справжньому лише у 80-ті, хоча й починали на два десятиліття раніше. 

“Шістдесятниками” стали й М.  Рильський у  своїх “Голосіївській осені” 

(1959), “Зимових записках” (1964), у знаменитих “Вечірніх розмовах”, які 

друкувалися у “Вечірньому Києві”, і П. Тичина у збірці “Срібної ночі” 

(1964), і А. Малишко у “Дорозі під яворами” (1963), “Синьому літописі” 

(1968), і Л. Первомайський в “Уроках поезії” (1968), й Ігор Муратов у 

“Розчахнутій брамі” (1967)». 

60-ті роки ХХ  ст. традиційно  пов’язують із приходом до влади М.  С. 

Хрущова та  позитивними змінами в  суспільстві: офіційним  засудженням 

культу особи Сталіна, ліквідацією концтаборів, сприянням розвитку 

сільського господарства та промисловості. Хоча й  тут не  обійшлося без 

великих «перекосів» — зовнішня агресивна політика, криваве придушення 

повстань у Будапешті та Новочеркаську, ліквідація «не перспективних» сіл та 

укрупнення колгоспів, переслідування інакомислячих, теза про побудову 

комунізму за двадцять років. 

Коли до влади прийшов Л. І. Брежнєв, ситуація значно погіршилася. 

Почалися переслідування національної інтелігенції, арешти, покарання 

психіатричною лікарнею, що було не краще за найжорстокіший концтабір. 

Внаслідок цього, а також економічної та ідеологічної криз почав наростати 

опозиційний рух, що виражалося в написанні протестних листів, масових 

акціях, діяльності «самвидаву», дисидентстві. 

«Щасливе майбутнє» так і  не було  побудоване, а  український 

національний менталітет ніяк не узгоджувався з комуністичною ідеєю 

«безнаціональної радянської людини», головну думку якої закладено в пісні 

«Наш адрес — не дом, и не улица, наш адрес — Советский Союз». 

Словникова робота. 

Дисидент — відступник, інакомисляча людина. 

Дисиденти 

А. Горська 
А.  Горська. Напрочуд  обдарована людина, художник широких 

творчих обріїв, живописець, монументаліст, театральний художник, графік. 

Написала гарні портрети О. Довженка, В. Симоненка, Є. Сверстюка, І. Драча, 

В. Стуса. Як театральний художник плідно співпрацювала з видатним 

режисером Лесем Танюком. У своїй творчості А. Горська не визнавала 

ідеологічного замовлення, офіціозу. Її завжди цікавила тільки людина. Вона 

була душею «шістдесятництва», одухотвореною рушійною силою всіх його 

зачинань, у ті задушливі часи надихала на боротьбу проти сваволі й 

тотального залякування. У грудні 1970 року художниця загинула за 

нез’ясованих обставин. Це вбивство так і не було розкрито.  

«Її постать яскравіша від легенди,— пишуть про А. Горську 

товариші,— сяйво її зірки не погасне на нашому небосхилі». 



В.  Стус відгукнувся  на смерть А.  Горської поезією,  сповненою болю 

та відчайдушної рішучості не звертати з обраного шляху. 

Ярій, душе! Ярій, а не ридай.  

У білій стужі серце України.  

А ти шукай — червону тінь калини,  

На чорних водах — тінь її шукай.  

Бо — горстка нас. Малесенька шопта.  

Лише для молитов і сподівання.  

Застерігає доля нас зарання,  

Що калинова кров — така густа,  

Така крута, як кров у наших жилах,  

У білій стужі білих голосінь  

Це гроно болю, що паде в глибінь,  

На нас своїм безсмертям окошилось. 

С. Параджанов 

С. Параджанов — «божевільний геній» в українській пустелі. 1965 року 

в  кінотеатрі «Україна»  відбулася прем’єра фільму «Тіні забутих предків» за 

повістю М. Коцюбинського. Фільм-легенда, якому в нашому кіно судилося 

стати сміливим новаторським експериментом кінорежисера. Саме на цій 

прем’єрі І. Дзюба виголосив промову на захист безневинно засуджених, а В. 

Стус запропонував вставанням продемонструвати свій протест проти сваволі 

влади. 

Керівництво кінематографа намагалося «спрямувати» творчі зусилля 

Параджанова «в русло соцреалізму». Але це виявилося неможливим, і 

всесвітньо відомий майстер, талант якого був на злеті і прагнув реалізації, 

залишився без роботи. Натомість —  судові процеси і  принизливі 

звинувачення. У  1991  році С. Параджанов помер. 

В. Івасюк 

Хто сьогодні не знає пісні «Червона рута»? Людям різного віку близька 

її мелодія, так само як ім’я автора — В.  Івасюка. Життя композитора — мов 

натягнута струна, мажорна мелодія якої змушувала митця робити її ще 

тугішою. 

«Івасюківський вибух» — яскравий, могутній, підхоплений його 

друзями — С. Ротару, Н. Яремчуком, В. Зінкевичем, так  зворушив задрімані 

душі, що українці, які, здавалось, уже назавжди перекували свої голоси на 

чужу мову, заспівали рідною. Пісні Івасюка захоплювали нові й нові позиції 

на естраді, нагадували нам, чиїх батьків ми діти, долали національну 

байдужість. І це в той час, коли офіційна влада зустрічала в штики будь-який 

свіжий струмінь у нашій культурі. 

В. Івасюк зник 24 квітня 1979 року, а 18 травня знайшли його тіло. 

2. Література періоду «хрущовської відлиги». Українські митці -

«шістдесятники» в контексті своєї епохи: зміна естетичної концепції; 

створення нової системи цінностей; жанрове розмаїття творів. 

 

 



Література 60 – 90-х рр. ХХ ст.  

Історичні події, 

їх вплив на 

формування 

світогляду 

письменників 

нового 

покоління 

 «Хрущовська відлига». 

 Засудження культу особи Й. Сталіна. 

 Лібералізація суспільства. 

 Осмислення поняття «демократизація». 

 Реабілітація письменників, знищених 

комуністичним режимом. 

 Поява молодого покоління творчих людей, нової 

генерації письменників. 

 Активізація культурної діяльності. 

 Нью-йоркська група. 

 Досягнення науки. 

 Політ у космос. 

 Повернення українській літературі 80-х рр. 

«забутих» імен. 

Особливості 

літературного 

процесу 

 Поява в українській поезії двох духовно 

інформаційних потоків: твори реабілітованих 

письменників; потужна течія зарубіжної культури. 

 Намагання художників слова подолати межі 

соцреалізму. 

 Початок 60-х рр. – нестримний виплеск творення, 

художнього самовияву. 

 Вихід на арену «шістдесятників», їхні художньо-

творчі тенденції: 

- гуманістичний пафос і посилення особистого начала як 

головні ознаки письменництва 1960-х рр.; 

- створення «нового ідеалу»; 

- пошуки особистого «Я»; 

- «честь імені» як вираз моральної позиції 

«шістдесятників»; 

- зв'язок із дисидентським рухом; 

- ідейно-стильове розмаїття; 

- тематична й формо тематична новизна; 

- протиставлення свого «Я» офіційному догматизмові; 

- надання переваги культурному плюралізмові, пріоритету 

загальнолюдських цінностей над класовими; 

- зростання естетичної незалежності з використанням 

потужних національних і світових традицій. 

Розвиток нових літературних течій, зокрема 

модернізму, тенденцій постмодернізму. 

Поява «химерної прози». 

Аспект на моральній відповідальності людини, 

посилення питомої ваги життєвої конкретики. 

Народження в літературі 80 - 90-х рр. відчуття 



дистаційованості особистості від суспільно-

історичного плину. 

Утвердження індивідуального ритму світосприйняття. 

Повернення поезії до власне мистецької сутності, що 

передбачає: 

- первинність естетичних критеріїв; 

- творчу свободу особистості, підзвітної 

загальнолюдським цінностям; 

- звільнення від тиску «історичних рішень». 

 

Поезія 1960 – 1990 рр. 

- Стала виразником ідей, настроїв, почуттів цілого покоління. 

- Збагнула складні проблеми часу, зокрема «безвинну провину». 

- Зривала з себе луску фальші, голос декларативності. 

- Проголосила своїм кредо – правду, своїм героєм – людину. 

- Заговорила про складні парадокси доби, болі народу, спричинені 

приниженням людської гідності. 

 

Автори поетичних творів, їх ідеї. Багатоаспектний аналіз поетами 

суспільних проблем 60 – 90-х рр. 

Василь Симоненко Дмитро Павличко Іван Драч 

Зосереджує в самому 

факті тривогу ліричного 

героя, його болючу 

причетність до 

«парадоксів» доби 

Співвідносить подію і 

ситуацію,колізію 

ліричного героя з 

етичними народними 

нормами 

Підносить буденний 

факт до рівня світових 

проблем 

Леонід Кисельов Ліна Костенко М. Вінграновський, Б. 

Олійник 

Акцентує увагу на 

зв’язку сили традицій з 

гуманістичними 

цінностями нової доби 

Тяжіє до слова 

парадоксального, 

пройнятого іронією; її 

ліричний герой – 

небайдужий, щирий, не 

визнає фальші 

Концентрують увагу на 

життєвій проблематиці, 

де герої не умовно-

алегоричні, а 

повнокровні людські 

персонажі 

Василь Герасим’юк  Василь Стус Іван Малкович 

Насищує поезію 

реаліями гуцульських 

Карпат, реальну 

дійсність ХХ ст. 

обсервує зі сторони 

Віддзеркалює велику 

людську мужність й 

непримиренність перед 

лицем зла і 

несправедливості 

Оперуючи атрибутами 

пейзажу, відтворює 

життя гуцульського села 

з його буднями й 

святами, виводить з цієї 

мозаїки моральні 

висновки 

Павло Тичина  Максим Рильський Андрій Малишко 

Творчий і, очевидно, Приділив увагу ідеї У поезії пісняра такі 



психологічний упад 

поезії 30-х р. змінився 

духовним і творчим 

піднесенням 

гуманізації життя, 

душевного 

«відігрівання» людини й 

суспільства після довгих 

морозів сталінської 

зими 

поняття, як совість, біль, 

страждання, сумнів 

почали жити 

повнокровно й широко 

Ірина Жиленко Василь Голобородько Ігор Качуровський 

Воздає хвалу і славу 

повсякденному 

мирному життю в його 

найбуденніших проявах 

Усвідомлює себе 

спадкоємцем 

українських 

письменників, які 

обрали собі на свій 

страх і ризик тернистий 

шлях народу 

Веде ліричного героя 

тривожними 

маршрутами, якими 

вирушало назустріч 

невідомості й 

поневірянням у чужих 

країнах чимало людей з 

поневоленої України 

Ігор Калинець Володимир Підпалий  

Оспівує культуру, 

любовно-еротичні 

прагнення та суспільний 

протест. Інші теми – 

родова, історична й 

генетична пам'ять  

Для нього характерна 

полемічність у 

вирішенні суспільних 

проблем та стилів 

 

 

3. Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях поета. 

В.Симоненко - провісник нової доби України. «Витязь молодої 

української поезії» (Олесь Гончар). 

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. Василь Симоненко 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. 

Протягом короткого життя В. Симоненко написав поезії, провідною 

темою яких є любов до рідної землі, відповідальність за її долю, новели, став 

автором численних статей, театральних і літературних рецензій, створив три 

казки для дітей і дорослих: «Цар Плаксій і Лоскотон», «Подорож в країну 

Навпаки», «Казка про Дурила». 



Поетичні шедеври «Ти знаєш, що ти людина…», «Де зараз ви, кати 

мого народу?..», «Україні», «Задивляюсь у твої зіниці», «О земле з 

переораним чолом…» – ніби фрагменти однієї думи про долю народу, 

синівську відданість, готовність до самопожертви задля його визволення й 

розквіту. 

Поезія В.Симоненка своєрідна, заслуговує на почесне місце в контексті 

розвитку епічного світовідображення свого часу. 

4. Поезії «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці», «Є 

тисячі доріг...», «Ну скажи, хіба не фантастично...» 

«Лебеді материнства»: громадянська з елементами інтимної лірика; 

любов до матері й Батьківщини як передумова щастя людини, життєве кредо 

поета; проникливі яскраві образи поезії; досконалість художньої форми та 

мовних засобів. 

«Задивляюсь у твої зіниці»: заклик до пробудження національної 

самосвідомості українців; звеличення рідної землі, її історії та майбутнього; 

синівська сповідь поета Україні; цілісність образу Вітчизни-матері. 

«Є тисячі доріг...»: патріотичний синівський обов’язок ліричного героя 

перед своїм народом; високохудожнє відтворення громадянського вибору 

поета. 

«Ну скажи, хіба не фантастично...»: зразок інтимної лірики; 

вираження найніжніших і найщиріших почуттів першого кохання. 

 

Жанрово-тематичне розмаїття лірики В. Симоненка 

Жанри  Вірші, сонети, байки, казки, поеми, статті, епітафії, фейлетони, 

рецензії 

Тематика творів 

Критика 

суспільного 

ладу 

Таврування тодішньої ситуації на витоптаній поетичній ниві 

(«Толока»). Критика недоліків у житті суспільства, спогади 

про пережиті криваві дні («Казка про Дурила»). Гіркий протест 

напівсироти проти людської зашкарублості («Кривда»). Віра в 

безсмертя народу, бо він – непереможний («Де зараз ви, кат 

мого народу?»).. Засудження гнобителів народу, віра в 

перемогу світла над темрявою («Цар Плаксій і Лоскотон») 

Філософія 

буття 

Роздуми про сенс життя, про прагнення до руху вперед, 

пошуки відкриттів («Гей, нові Колумби й Магелани»).  

Безсмертя людини-трудівника («Дід умер»). 

Цінність людського життя, неповторність кожної особистості 

(«Ти знаєш, що ти людина?») 

Людина і 

світ 

Самоствердження людини у складному сучасному світі, їх 

самодостатність і самоцінність («Я»).  

Уособлення позитивного ідеалу людини, що цілеспрямовано 

простує до мети, викликаючи захоплення, а часом і заздрість 

(«Перехожий»).  

Кожна людина має свідомо обирати свій шлях у житі («Є 

тисячі доріг…»). 



«…вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе» 

(«Перший») 

Роль поета 

і поезії 

Чітке формулювання свого мистецького кредо («Я»). 

Органічна єдність поети і України («Україна»). 

Муза шляху («4-й рік»). 

«Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий 

Чумацький твій шлях» («Скільки в тебе очей…») 

Любов до 

рідного 

краю 

Центральна тема в творчості письменника. 

Мати й Батьківщина – поняття нероздільні («Лебеді 

материнства»). 

«Історична доля України з переораним скорботою чолом»(«О 

земле з переораним чолом»). 

Готовність до самопожертви задля визволення й розквіту 

рідного краю («Задивлюсь у твої зіниці…», «Земле рідна! 

Мозок мій світлий…) 

 

 «Задивлюсь 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. 

 

Починається вірш В.  Симоненка рядком,  який налаштовує на зустріч 

із коханою ліричного героя. Але ця кохана — Україна, мати, з  якої герой не 

полишає дивуватися, котрою пишається, заради якої творить. Гордо і  

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  найсвятішого образу матері з  образом батьківщини. 

Тема. Розповідь про щиру синівську любов ліричного героя до неньки-

України. 

Ідея. «Україно! Ти моя молитва, ти моя розлука вікова». 

Художні особливості. Поезія складається з восьми строф. Третя строфа 

(щира інтимна бесіда ліричного героя з Україною-матір’ю), четверта 

(критика автором тих, хто не сприймав Сосюринського «Любіть Україну»), 

п’ята (імперія зла й доля творці), шоста (щоденні змагання ліричного героя 

проти сил зла) 

Бесіда 

—  У якій стильовій манері написаний вірш? (Традиційній 

реалістичній.) 

—  Які два види лексики вживає автор у  поезії, з  якою метою? 

(Пафосну, патетичну та просторічну, аж до лайливої; очевидно, для більшого 

емоційного впливу, контрасту та протиставлення; лексику абстрактну — 

«революції,  бунти, повстання» та конкретну — «без лобів їх, без очей і 

рук».) 

—  Яким постає ліричний герой цієї поезії? (Людиною з активною 

громадянською позицією,  гарячим патріотом своєї батьківщини, якою 

пишається до самозабуття.) 

«Є тисячі доріг» 
Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежинок, 

Є тисячі ланів, але один лиш мій. 

І що мені робить, коли малий зажинок 



Судилося почать на ниві нерясній? 

 

Чи викинути серп і йти байдикувати, 

Чи долю проклясти за лютий недорід 

І до сусід пристать наймитувати 

За пару постолів і шкварку на обід? 

 

Коли б я міг забуть убоге рідне поле, 

За шмат ції землі мені б усе дали... 

До того ж і стерня ніколи ніг не коле 

Тим, хто взува холуйські постоли. 

 

Та мушу я іти на ріде поле босим, 

І мучити себе й ледачого серпа, 

І падати з утоми на покоси, 

І спать, обнявши власного снопа. 

 

Бо нива це — моя! Тут я почну зажинок, 

Бо кращий урожай не жде мене ніде, 

Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 

Мене на ниву батьківську веде... 

 

Тема життєвого вибору — одна з популярних серед поетів. Однак у 

поезії В. Симоненка вона розкривається зовсім несподівано. Поет не 

замислюється, на кого бути схожим чи бути йому самодостатнім. У його 

віршах немає ні фальшивого пафосу, ні самозакоханості. Він свідомий того, 

що «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, Є тисячі ланів, але один лиш 

мій. І що ж мені робити, коли малий зажинок Судилося почать на ниві 

нерясній». 

Але він свідомий того, що та «нива нерясна» — його, так йому дано від 

Бога — єдина мати, єдина Батьківщина, єдиний шлях — до правди. І він не 

ремствує, але зважує кілька шляхів, на жаль, таких впізнаваних: 

«Чи викинути серп і йти байдикувати, Чи долю проклясти за лютий 

недорід І до сусід пристать наймитувати За пару постолів і шкварку на обід?» 

Для нього все це шляхи неможливі, бо це шляхи національної ганьби, 

зради й морального злочину. Перш за все перед собою. Колись він сказав про 

себе головне: «Я — українець». І саме ця істина так чи інакше утверджується 

у його віршах. В алегоричній формі він говорить про життя як про поле, яке 

слід доглядати ціною важкої праці: 

«Та мушу я іти на рідне поле босим, І мучити себе й ледачого серпа, І 

падати з утоми на покоси, І спать, обнявши власного снопа». 

Він був свідомий того, що життя — це праця. Часом безплідна чи дуже 

скупа на плоди, і завжди важка. Та чи слід проклинати долю, якщо вона дала 

так багато — матір, рідну землю, кохання, а читач ще й додасть: талант! Саме 

вдячності урок дає В. Симоненко у своїй поезії, бо й сам він був справжнім 



сином своєї землі — люблячим, вдячним і турботливим. Як важливо сьогодні 

зрозуміти, що нема чого шукати на чужині, а треба разом працювати для 

України. І варто лише одного разу визнати: 

«Бо нива ця — моя! Тут я почну зажинок, Бо кращий урожай не жде 

мене ніде, Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок Мене на ниву 

батьківську веде»... 

 

Любов - першопричина і поезії, і краси. Як у всезагальному, так і в 

сокровенному. У чому ж своєрідність Симоненкової інтимної лірики? 

Серцевина інтимних звірянь Б. Олійника - сум за втраченим юнацьким 

коханням, що стало зорею ліричного героя на довгі роки. Діапазон спогадів 

переливається різними барвами й тональностями. У ліричному фрагменті з 

поеми "Доля" вчувається гірка самоіронія: "Я і третій - кут на куті. 

Посередині - вона. Ах, для чого і для кого цей трикутник не до речі? Поки 

думав я - незчувся, як оплавились кути. І таким округлим жестом він узяв її 

за плечі. Що мені лишилось тільки третім зайвим одійти". У вірші "За рікою - 

тільки вишні..." - елегійний сум від того, що "рано-вранці ти на берег мій не 

вийшла І не вийдеш - мені дятел передав".  

Ліричний герой В. Симоненка назавше лишиться однолюбом. Справа 

не тільки в тому, що переважна більшість його віршів - сповідально-журливі, 

але й вдячні, адресовані втраченому юнацькому почуттю (тут вони 

перегукуються з поезіями на цю тему Б. Олійника).  

Насамперед, мабуть, справа в особливій, дуже характерній для цього 

поета і для цього часу та періоду його еволюції цнотливості душі, завдяки 

якій інтимна сфера набуває ідеалізованого ореолу. Дарма, що вірші подеколи 

можуть мати навіть різних адресатів, все одно їх ідеал - романтично-

недосяжне, не збагнуте і незбагненне поривання до чогось загадкового, 

таємничого і нездійсненного. Навіть тоді, коли в жартівливому 

студентському тоні стверджується розуміння секретів, і загадок, як-от у вірші 

"Ікс плюс ігрек (Чорнявій математичці)":  

І здається, що я володію  

   Віковічним секретом краси  

   Лиш тому, що я розумію  

   Загадкові твої ікси.  

   Розумію? Який там розум!  

   Просто здорово, що ти є!  

   Що вслухається в ніжні погрози  

   Збаламучене серце моє.  

   Я не заздрю уже нікому -  

   Де ще мудрих таких знайти?  

   Одному лиш мені відомо:  

   Ікс плюс ігрек - це будеш ти.  

Попри всю грайливість і юнацьку наївність, чуття ліричного героя 

б'ються навколо "вічної загадки любові" (Гр. Тютюнник). Вірш далекий од 



професійної досконалості, але приваблює саме отією непідробною щирістю, 

що проступає крізь усі іронічні інтонації. 

«Ну скажи, хіба не фантастично» 

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, 

Буду 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. 

                                  24.09.1962 

 

Кожна людина у В. Симоненка — це особистiсть, неповторнiсть, це 

незбагненний космос. I як перетинаються дороги людей, як виникають 

почуття — теж незбагненна таємниця. 

Вiрш «Ну скажи — хiба не фантастично...» — про нероздiлене кохання. 

Але лiричний герой ставиться до нього по-фiлософськи. Особисто для нього 

— трагедiя, вiн не зумiв зберегти, утримати любовi. Але його дiвчина — 

чиясь кохана, можливо, дружина, значить, знайшла своє щастя, свою долю. 

Узагалi ж, кохання — це диво, i скiльки б його не було на Землi, для 

кожного поколiння, кожноï новоï людини воно буде новим, невiдомим, 

жаданим. 

 

Тема  Зустріч у хаосі доріг юнака і дівчини («Ти і я – це вічне, як небо») 

Антитеза  «Ну скажи…Як це все буденно! Як це звично!...», «Ми невічні, 

ми з тобою просто – ти і я» 

Синтез «І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя!» 

Ідея  Кохання вічне, воно тримає людину в цьому складному світі 

 

«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. 
 

 



Автор: В. Симоненко 

 Рік: 1981 (вийшов друком)  

Літературний рід: лірика  

Жанр: ліричний вірш (колискова)  

Вид лірики: громадянська (інтимна) 

Провідний мотив: любов до матері й Батьківщини.  

Віршовий розмір: хорей  

Тип римування: суміжне  

Форма оповіді: монолог  

Тема: відтворення материнського співу над колискою дитини, в якому 

висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його душі.  

Ідея: уславлення материнської любові, яка буде супроводжувати її 

дитину протягом життя; мати, як і Батьківщина, єдина, неповторна для 

кожної людини. 

 Основна думка: Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не 

можна тільки Батьківщину.  

Мотив:  «материнська любов», «патріотизм», «вибір», «виховання», 

«казка дитинства»; материнська тривога за долю її сина, перед яким 

відкривається дійсність, виповнена дива та любові, яку охороняють, «мавки 

чорноброві», та водночас постають і суворі реалії,— від них прагне вберегти 

дитину материнське серце. 

Художні засоби:   

Повтор: Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки 

Батьківщину. 

 Епітети: «білява хата», «лебеді рожеві», «тихі зорі», «золоте сузір’я», 

«хмільні смеркання», «сиві очі». 

 Метафори: «мріють криками… лебеді», «темряву тривожили… 

півні», «танцювали лебеді», «заглядає в шибку казка», «лебеді… лоскотали 

марево», «…будуть мандрувати очі материнська і білява хата», «прийдуть 

верби і тополі», «стануть… листям затріпочуть… душу залоскочуть». 

Порівняння: «лебеді, як мрії».  

Інтонації: щирість, відвертість, довірливість, таємничість (досягнуто 

алітерацією звуків р, л).  

На початку вірша перед маленьким героєм постає захоплюючий і 

чарівний світ казки, який бентежить і манить його. Потім мати каже синові 

напутнє слово, адже колись він вирушить у життєву дорогу і буде змушений 

робити важкий вибір.  

Музику на пісню «Лебеді материнства» поклав композитор Анатолій 

Пашкевич.  

Композиція. Твір побудований як колискова, в якій матір, співаючи, 

мріє про щасливу долю своєї дитини: щасливе життя, гарну дружину, вірних 

друзів. Він умовно ділиться на дві частини. У першій ми відчули 

материнську ласку й турботу про малого сина (він ще в колисці); у другій — 

йдеться мова про клопоти, які буде мати вже дитина дорослою людиною (і 

мавки чорноброві, і диво-наречені, і брати по духу). Але за сином «завжди 



будуть мандрувати очі материнські і білява хата». Сюжет «Лебеді 

материнства». 

 Починається вірш зі своєрідної розмови поета з сином про те, що він, 

підрісши, вирушить у життєву дорогу — з дорогою часто зв’язані зміни в 

людськім житті. Поет говорить про зустрічі, які чекають на сина на життєвих 

шляхах, про майбутнє кохання, друзів, дружину. Все, все може вибирати 

людина. І шляхи, якими піде. Та завжди з сином будуть «очі материнські і 

білява хата». Звернемо увагу на епітет «білява хата» — він не тільки передає 

традиційний білий колір хати, а й наче олюднює її, створює таке враження, 

неначе йдеться про живу істоту, людину. Шлях, у який виряджає сина поет, 

сповнений тривог і небезпек. Та сили юнакові, мужності надає рідна земля, 

любов до неї. Завершується поезія «Лебеді материнства» крилатою фразою, 

що здається створеною не Симоненком менш як тридцять років тому, а в 

сиву давнину і самим народом,— стільки в ній геніальної простоти, мудрості, 

глибини почуття й думки: Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не 

можна тільки Батьківщину.  

Образи. 1) Мати — центральний в духовному Космосі українців 

починаючи з трипільської доби. В народному уявленні мати завжди 

ототожнювалася з Батьківщиною. Тому зрада їй вважалась непростимим 

гріхом, а втрата — катастрофою. Вибір іншої Батьківщини постійно 

осуджувався, оскільки призводив до самознищення нації.  

2) Лебеді — зажди асоціювалися з вірністю, тому не випадково В. 

Симоненко звертається до них, пов’язуючи їх з материнством.  

3) Національна символіка постає надійним оберегом українців, хоч би 

де вони опинилися, навіть якщо на чужину закинула їх недоля: І якщо 

впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі… · Тополя (у 

народних легендах) — це перевтілена дівчина (про це йдеться і в поемі Т. 

Шевченка «Тополя») · Верба — це дерево життя.   

Римо-ритмічні особливості поезії. Вірш нагадує коломійки. 

Симоненко звертається до двовіршового чотирнадцятискладового рядка, 

поступово переходячи до дванадцяти- та тринадцятискладового розміру. 

Матеріал для написання «Лебеді материнства» (1981) Мати — 

найдорожча у світі людина. Їй несе людина болі й радощі, сумніви й успіхи, 

помилки й гріхи. З нею хочеться порадитись, поділитись турботами, 

покаятись їй у гріхах. І хіба може бути присутній при цій сповіді хтось 

третій? Бодай навіть брат, сестра, чи й батько? Ні — з матір’ю на самоті. 

Такою була для Василя мама, Ганна Федорівна Симоненко-Щербань, людина 

з щирою поетичною душею, закохана у народну пісню, передала все це 

синові, виховувала його за мудрими заповідями народної педагогіки. 

Природа наділила літературними здібностями і саму Ганну Федорівну. Був у 

неї зошит «Перлини поміж людей», куди збирала вона прислів’я, приказки у 

рідних Біївцях. Багато серед них придуманих матір’ю поета. І багаті вони на 

гумор і глибину думок, що тривожили її свідомість. Саме образ мами є 

основним у творі. За збірку «Лебеді материнства» В. Симоненку присуджено 

Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка. Мелодійна основа вірша та 



мотив материнської любові настільки полонили композитора Андрій 

Пашкевича, що він поклав цей твір на музику. 

 

 

Вивчити напам’ять  поезію «Задивляюсь у твої зіниці». 

 

Додаток. 

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. 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. 

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. Але справжню поезію не можна вбити. Нині вона повертається 

до нас у збірках і піснях. В. Симоненко постає перед сьогоднішнім читачем 

виразником народної совісті, правди, надії й віри. Силою свого поетичного 



таланту, даром образного узагальнення поет підніс життя звичайних людей 

до рівня загальнолюдських ідеалів і проблем, долучив до духовних здобутків 

світової культури. 

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». 

 

«Лебеді материнства» (1981) 

Тема  Любов до Батьківщини отримують від народження, а не 

обирають, як і рідну матір 

Головна  

думка 

Кожна людина повинна у своїй душі зберігати 

загальнолюдські цінності: материнство, біляву хату батьків, 

любов до людини, звичаї і традиції рідного краю, його 

вечори, ранки, дерева і казки 

Рефрен  «Вибрати не можна тільки Батьківщину», у якому 

поєднується глибокий ліризм, патріотичне звучання 

Сюжетно-

композиційні 

особливості 

Композиційно вірш складається з трьох частин: чарівна казка 

дитинства, в якій мати прагне зробити все для щастя людини: 

мрії матері про щастя дитини; роздуми матері про змужніння 

сина як людини і як громадянина 

Художні 

особливості 

Формою поезія нагадує коломийку; її строфа – двовірш; 

форма оповіді – монолог; твір пересипаний фольклорними 

образами, народною символікою; автор широко 

використовує алітерацію приголосних р і л 

Образи-

символи  

Мати – символ Батьківщини. 

Верба – прадерево життя. 

Тополя – уособлення дівчини. 

Лебеді – символ любові й вірності, символ материнських рук, 

мов крила, завжди супроводжують сина, захищають його. 

Фольклорний образ – мавка чорноброва 

Строфа  Двовірш, форма оповіді - монолог 

 
 
 

 


