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Розмова про Симоненка....
(Написав Никола Рудик, старший юнак при Осередку СУМ в Йонкерс, Ню
Йорк!)
"Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу
Виростуть з тобою приспані тривоги".
"Мамцю, що то за пісня? Мельодія така ніжна і зворушлива".
"Це правду кажеш Николо. Ці слова написав славний поет Василь Симоненко народжений
в селі Біївцях на Полтавщині. Це слова матері лебідки яка говорить до свого малого сина і
тому назвав Лебеді Материнства. Симоненко у цьому вірші представляє Матір Україну, а
дітей її, всіх українців - де б вони не жили".
“Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу
Виростуть з тобою приспані тривоги.
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,
Вибирать не можна, тільки Батьківщину".
"Мамо, я знаю що Симоненко любив Україну і учителька в школі завдала вивчити одну
стічку з вірша Грудочка Землі".
"З нею я ділити завжди буду
Радощі, турботи і жалі,
Бо у мене стукотить у грудях
Грудочка любимої землі".
"Так Николо, хоч Ти народився на чужині мусиш робити як
Симоненко написав"!
"Шанувать вітчизну свою милу
Бо вона одна на цілий світ".
"Комуністи не хотіли щоби люди читали його твори. Цензура не допускала до друку бо
вони знали що його слова збудять спротив до режиму. Вони боялися його віршів, бо в
віршах було чути патріотизм, любов традиції, мови, культури, та глибоку віру в Бога і
краще майбутнє. Але не могли його слова стримати".
Він писав зі запалом в 1960-их роках. Тому називали його і його приятелів, Івана Дзюбу,
Ліну Костенко і інших, шестидесятниками. Вони творили літературне і національне

відродження. Можливо, що він з них усіх і найславніший, хоч помер на рака коли йому
було тільки 28 років".
"Учителька оповідала нам про вірші: Світ який, Україні, Український Лев, Брама і Суд. В
кінці говорила що він не боявся комуністів і тому написав слова,
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!

Крилаті липень-серпень 1998 року

Василь Симоненко
1. Де і коли народився Василь Симоненко?
Василь народився 55 років тому - 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині.
2. Коли він помер? Скільки було йому років?
Він помер 13 грудня 1963 року в Черкасах. Йому було лише 28 років.
3. Що учителі вчили в школі?
Коли Василь Симоненко ходив до школи учителі вчили комунізм. В школах вчили
російську мову, не оцінювали родину, і не вчили про Україну.
4. Хто його виховав?
Його виховували мама і старий дідусь. Вони його вчили про українські традиції і
любов до України.
5. Хто це були шестидесятники?
Після смерти Сталіна, молода група письменників і поетів почали писати
українською мовою, хоч це було заборонено. Вони хотіли показати всім правду
совєтського життя. Тому, що це діялося у 1960-тих роках, їх називали
шестидесятниками.
6. Чому комуністи не хотіли щоб українці читали твори Симоненка?
Комуністи не хотіли щоби люди читали його твори бо вони знали що його слова
збудять спротив до большевицького уряду.
Вони боялися його віршів, бо в віршах було чути патріотизм, любов до матері,
любов української традиції, мови, культури, та глибоку віру в Бога і краще
майбутнє.
7. Як Симоненко помер?
Москалі сказали, що він помер після довгої недуги з рака у лікарні.
Але правда вийшла майже 30 років після його смерти, що большевики замучили
його після важких терористичних знущань.

Злет 2003р. – Конкурс Слова

Вікова Група: 12 років

