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І хочеться так любить, 

Щоб навіть каміння байдуже 

Захотіло ожити 

І жить! 

 

 

 

Василь Симоненко пройшов важку, 

трагічну і коротку дорогу:  поет ішов по ній не повних двадцять дев'ять  років. 

Але коротка дорога не знає короткої пам'яті.  Вона починається із Біївців, 

Лубенського р-ну на Полтавщині, де 8 січня 1935 року народився  Василь. Ріс 

без батька, мати працювала в колгоспі. Ганна Трохимівна «змолоду була 

вродливою, тямовитою, мала чудовий голос,  часто виступала на сільській 

сцені». Мрія стати вчителькою привела її до Лубенського  педагогічного 

інституту, однак у силу життєвих обставин провчилася там недовго. Зрадлива 

доля звела її із «зальотником» Андрієм Симоненком - самодіяльним актором, 

учителем і художником. Але ненадовго - недарма Василь називав його «пошти 

батьком». Все недовге життя боліло Василеві те, що невдовзі по його 

народженню батько «зник і провідав сина тільки по закінченні війни» - у 

погонах капітана. А потім подався у північні краї, і слід його прохолонув. 

      Протягом 1942 - 1952 pp. майбутній поет навчався в школі: 4 класи - у 

Біївцях, решта - у сусідніх селах Єньківцях і Тарандинцях. У 1952 р. закінчив із 

золотою медаллю середню школу в Тарандинцях, вступив на факультет 

журналістики Київського університету імені Т. Шевченка. Брав участь у 

літературній студії імені Василя Чумакова (СІЧ). У Черкасах добре знали цього 

худорлявого скромного юнака, адже працював він в обласній пресі, часто бував 

у трудових колективах області. Вдумливий, спостережливий, серйозний, він 

ставився до своєї роботи з особливою відповідальністю, бо розумів, що стоїть 

біля джерел формування світогляду української молоді, замуленого роками 

неправди й ошуканства. Часто замислювався над «больовими точками» 

суспільства, розмірковував, яким чином можна подолати культивовану 

байдужість у людських серцях – так проявлялося почуття його громадянської 

відповідальності. 

Щоб набути журналістського досвіду, а також мати хоч якусь надбавку до 

стипендії, Симоненко працював ще й відповідальним секретарем 

університетської багатотиражки, де часто публікував вірші друзів, але не свої. 

Вперше студенти почули і прочитали його поетичні витвори, коли він був уже 

на третьому курсі. 

 

 

 

 

 
  



5 

 

Василя зразу вибрали головою університетської літературної студії, яка 

була кузнею молодих талантів в вузі, мала значний авторитет в Спілці 

письменників України. Творчі зустрічі в студії з великим задоволенням 

відвідували навіть Павло Тичина, Максим Рильський, Андрій Малишко. Але 

частіше всіх приходив Володимир Сосюра.  Саме він першим привітав молоде 

літературне поповнення – Василя Симоненко, Бориса Олійника, Миколая Сома, 

Тамару Коломієць, Василя Диденко. 

В кінці 1956 року Василь Симоненко разом зі своїм однокурсником 

Станіславом Буряченко поступили на переддипломну практику в «Черкаську 

правду». Їм повезло, не тільки тому що там був чудовий, дружній творчий 

колектив, але ще й вільні посади літпрацівників , що відразу знімало питання 

майбутнього працевлаштування. На початку січня наступного року їх офіційно 

зарахували в штат редакції: Василя – в відділ культури, а Станіслава – в відділ 

листів і рабсількорів. 

Коли через два роки створили  молодіжну газету «Молодь Черкащини», 

Симоненко запропонували перейти туди завідуючим відділом пропаганди . На 

той час він був кандидатом в члени партії, тому йому прийшлось погодитись. 

Писав він про лідерів виробництва, активістів художньої самодіяльності, працю 

будинків культури, бібліотек, рецензії на кінофільми. Занурювався в 

різноманітні сфери життя, різко критикував прояви бюрократизму, неуваги до 

працьовитих людей, але теплим словом відзивався про добрих людей. 

Більшість своїх газетних матеріалів підписував псевдонімом В. Щербань. Разом 

з журналістською роботою в сірих хмарах диму, тому що дуже багато курив, 

відшліфовував поетичні рядки. Все більше з’являлось віршів, серед них і 

ліричні. Про світлий юнацький смуток через нерозділене романтичне кохання 

Василь писав і раніше, але тут причиною була красуня Люся – кур’єр обласної 

типографії. Він замітив її, коли був на практиці , напевне, тому і тягнуло 

приїхати працювати в Черкаси. Крім віршів «Море радості», «Буду тебе ждати 

там , де вишня біла…», «Ти не можеш мене покарати», «Берези в снігу 

заніміли…», «Не дивися так печально, брів похмуро не підводь…», з’явився 

вірш з відвертою назвою “Люсі». Як писав « прийшла любов непрохана й 

неждана – ну як мені за нею не піти» - так і зробив. Вони побрались, незабаром 

народився Олесь, отримали квартиру. 

Біївські родичі Василя розповідали, що саме тоді до нього в Черкаси 

приїхав батько. Василь привітав його, пригощав, запросив переночувати, а 

вранці сказав: « А тепер, батьку, будьте здорові. Ви пізно прийшли до мене. Я в 

дитинстві до вас виглядав щодня…» 

А ось стареньку матір забрав. Ганна Федорівна продала свій будинок, 

зібрала нехитрі пожитки і переїхала в Черкаси. 

      Працюючи в Черкасах, Василь Симоненко часто наїжджав до Києва, де 

завжди був «своїм» серед митців-шістдесятників. Разом з Аллою Горською, 

Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Ліною Костенко, Іваном Драчем та 

іншими відвідував відомий Клуб творчої молоді. Але не пасивним слухачем - 

він сам активно виступав на літературних вечорах, брав участь у творчих 

дискусіях, виїздив на зустрічі із робітничою і сільською молоддю, мав свідому 
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просвітницьку настанову: розбудити в своїх сучасниках почуття національної 

гідності, запалити їх прагненням національного відродження. 

      Однак Василеві цього було замало. Його діяльна натура потребувала 

конкретних результативних справ. Тим-то з таким ентузіазмом включився в 

роботу комісії, метою якої було перевірити чутки про масові розстріли в 

енкаведистських катівнях і відшукати місця таємного поховання жертв 

сталінських репресій. Василь Симоненко і Алла Горська обійшли десятки 

побіля київських сіл, опитали сотні людей і з допомогою своїх добровільних 

помічників з числа тамтешніх жителів виявили урочища, де ревні служителі 

більшовицького режиму ховали сліди своїх жахливих злочинів. 

      Відомо, що саме за участю Василя Симоненка були відкриті таємні братські 

могили жертв сталінізму на Лук’янівському, Васильківському кладовищах, у 

Биківнянському лісі. Ці «речові докази», що послужили незаперечним 

аргументом геноциду, - хіба могли вони не сколихнути ніжну душу поета, 

спричинитися до справжнього вибуху звинувачень тій системі, яка не тільки 

вбивала в людині людське, а й планомірно винищувала цвіт українського 

суспільства?! Василеві почуття, що залишалися за конкретикою написаного 

ним із товаришами Меморандуму з вимогою оприлюднити ці місця й 

перетворити їх у національні Меморіали, який вони відправили на адресу 

Київської міськради, лягали у зболені поетичні рядки. 

      Хтозна, чи розумів тоді Василь, що чинить, по суті, громадянський подвиг, 

однак він не міг не розуміти, що підписує собі смертний вирок. А ще вірші - 

сміливі, гучні, викличні, нефальшиві (фальш Симоненко не сприймав усім 

своїм єством- недаремно ж одна з його публіцистичних публікацій несла 

програмну для всієї творчості поета назву - «Декорації і живі дерева»)… Вірші 

народженні з переконання: 

                               …Можна прострелити мозок, 

 що думку народить, 

       думки ж не вбить! 

       Тож трагічна смерть двадцятивосьмирічного поета була закономірністю 

радянської системи, яка, побавившись трохи у демократію, злякалася 

вільнодумства молодої генерації всіляко, аж до фізичного знищення змушувала 

її замовчати. Коли - застосуванням пожежних машин і водометів, як це було під 

час мирного зібрання київської молоді біля пам’ятника Шевченку на знак сотих 

роковин  прибуття праху Кобзаря з Петербурга до України для перепоховання 

його на Чернечій горі; чи сокорою, котрою було підступно вбито Аллу Горську; 

цензорським пером, що безжально шматувало кров'ю писані твори; чи 

залякуваннями й арештами, усілякими інсинуаціями. А коли й жорстоким 

побиттям, як це фатально сталося з Василем Симоненком, після чого його 

життя згасло, немов тремтлива свічечка на вітрі. 

Ходили різні слухи. Одні говорили, що у нього хворі нирки, інші, його 

побиттям  в каталажці міліціонери прирекли  на смертельні муки. А може, вони 

добавили до того давнього падіння з верби на березіі Удая, і саме тому у нього 

весь час боліли нирки. Як би там не було, але провина за міліціонерами є і не 

мала. 
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Проте офіційною версією смерті 28-річного поета так і залишилось 

повідомлення про рак. 

Коли його хоронили, хтось  в гріб поклав книги Симоненка – збірник «Тиша 

і грім» і казку « Про царя Плаксія та Лоскотона». Микола Сом схопив їх і 

сказав так, щоб всі почули: «Ми хороним Василя Симоненко, а не його твори. 

Їм жити вічно…» 

Важко перенесла смерть Василя мати Ганна Федорівна. Їй пізніше дали 

нову однокімнатну квартиру, яку вона перетворила в своєрідний музей сина. На 

35 років пережила мати сина, вона померла у 1998 році і похована поруч з ним. 

Через деякий час у жінки поета з’явилась нова сім’я, та листи, які писав їй 

Василь ще студентом у відрядженнях,   берегла все своє життя. І тільки у 1996 

році, відчуваючи свою смерть, передала одному з друзів поета Ю. 

Смолянському. Він впорядкував їх і через два роки у видавництві «Інлес» в 

Черкасах видав книгу «Симоненкова любов». 

Кожного року в обласному драматичному театрі обласна організація 

Національної спілки письменників в день народження В. Симоненка влаштовує 

літературний вечір. Звучать спогади, його вірші. Кращим поетам області 

вручають премію його імені «Берег надії». Починаючи з 1993 року тут завжди 

іде вистава по п’єсі С. Носаня « Остання мить», в якій  головний герой Поет – 

прообраз Василя Симоненка. На прем’єру запросили Ганну Федорівну. Вона 

побачила на сцені свого сина (його грав А. Жила) і разом з артистами знову 

пережила роки його дитинства, побачила свого батька – діда Федора, бабу 

Онисю. 

      Протягом короткого життя В. Симоненко написав поезії, провідною темою 

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

створити кіносценарій зі студентського життя, 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». 

У виданих одразу по їх написанні двох віршованих казках для дітей ідеологічні 

наглядачі не побачили «крамоли», хоч і «Цар Плаксій та Лоскотон», і 

«Подорож у Країну Навпаки» теж можна розглядати як своєрідно адаптовану 

для дитячого сприйняття варіацію «анти деспотичної» теми. 

 Протягом п'ятнадцяти років забороняли видання творів В. Симоненка: 

підготовлене видавництвом «Молодь» «Вибране» поета «розсипали й по-

живому шматували». Нарешті з горем та інквізиторським редагуванням 1981 р. 

вийшли його «Лебеді материнства». Твори Симоненка не друкувалися, а 

академік Шамота все одно застерігав: «Чимало в його доробку було незрілого, 

ідейно нечіткого, не раз поет припускався перебільшеного чи спотвореного 

вияву національних почуттів... Підносити творчість Симоненка як взірець для 

літературної молоді, міряти Симоненком інших поетів, видавати його за 

приклад мужності — це треба рішуче відкинути». Проте не жовч і ненависть 

народжують поета. Поета народжують гнів і любов. Гнів і любов народили 

Василя Симоненка. Великий, праведний гнів проти приниження людини, 

знищення її людської гідності. Тому, можливо, центральною в творчості поета 

вважається патріотична тема — любові до України, її безталанного народу (і в 
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цьому — пряме продовження шевченківських традицій), поєднана з ідеєю 

самоцінності, неповторності людського «я». Сонет «Я» написано задовго до 

відомого однойменного вірша "Я". 

                           «Ми — не безліч стандартних «я», 

 А безліч всесвітів різних». 

А поетичні шедеври «Ти знаєш, що ти людина...», «Де зараз ви, кати мого 

народу?..», «Україні», «Задивляюсь у твої зіниці...» (рукописна назва — 

«Україні»), «О земле з переораним чолом...», «Земле рідна! Мозок мій 

світліє...» — ніби фрагменти однієї виболеної думи про долю народу, синівську 

відданість йому, готовність до самопожертви задля його визволення й розквіту. 

Не дивно, що саме ці вірші зазнали найбільших цензурних та редакторських 

втручань (а часом — і авторських пом'якшень). Написані з позицій морального 

максималізму, твори В. Симоненка не могли бути надруковані навіть у період 

«хрущовської відлиги». Повість «Огуда», відома в різних варіантах (частина її 

публікувалася і як оповідання), художньо підтверджує, що психологічно (як і 

фізично) В. Симоненко зазнавав пильної уваги охоронців режиму. Після його 

смерті незавершеним 

Залишився кіносценарій «Банкет небіжчиків».  

Феномен Василя Симоненка - а саме так можна визначити 

загальнонаціональне місце черкаського поета в українській поезії середини 

минулого століття – залишається феноменом навіть серед яскраво обдарованого 

грона столичних шістдесятників, серед поетів, які не поступалися Василеві ані 

талантом, ані славою, однак не змогли заступити його блідного спалаху на 

горизонті оновленого українського суспільства тієї доби. Прикметним є й те, 

що після своєї ранньої смерті поет ще більше усталився у свідомості й 

ментальності українського громадянства, наводячи страх на номенклатурну 

верхівку, яка завжди панічно боялася правдивого й чесного слова. 
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Пам'ятна монета “Василь Симоненко” 

З 25 грудня 2008 року Національний банк України вводить в обіг  

нову пам'ятну монету “Василь Симоненко”. 

 

Монета присвячена поету, прозаїку, журналісту, який посів гідне місце в плеяді 

“шістидесятників”, Василю Андрієвичу Симоненко. Творчість  поета зіграє 

визначну роль в українській літературі ХХ ст. і є взірцем високої 

громадянськості.  Важливу роль в ньому зіграє патріотична тема – любові до 

України і українцям. 

Характеристики монети: 

Номінал: 2 гривні.  

Тираж: 35000 шт.  

Матеріал: нейзильбер.       

Якість: спеціальний анциркулейтед 

Діаметр: 31,00 мм. 

 Вага: 12,8 гр.  

Гурт: рифлений. 

Серія: Видатні особи України 

Джерело: Національний банк України. 
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Основні дати життя і творчості В. Симоненка 

 
1935, 8 січня – народився у с. Біївці Лубенського району Полтавської 

області у сім’ї вчительки 

1952 – закінчив Тарандинцівську середню школу із золотою медаллю 

1952-1957- навчався на факультеті журналістики Київського державного 

університету ім.. Т. Шевченка 

1956 – проходив практику в редакції газети «Черкаська правда» 

1957 – одружився з Людмилою Потапівною Півторадня 

1957-1959 – працював в редакції газети «Черкаська правда» 

1958 – народився син Олесь 

1960-1963 – працював в редакції газети «Молодь Черкащини» 

1962 – вийшла перша збірка «Тиша і грім2 у Держлітвидаві України, м. Київ 

1962 – прийнятий до спілки письменників України 

1963 – вийшла казка «Цар Плаксій і Лоскотон» у Дитвидаві, м. київ 

1963 - власний кореспондент «Робітничої газети» 

1963,14 грудня – помер у Черкасах 

1964 – вийшла збірка «Земне тяжіння» у видавництві «Молодь», м. Київ 

1964,1993 – вийшла віршована казка «Подорож у країну Навпаки» 

1965 – вийшла збірка новел і оповідань «Вино з троянд» у видавництві 

«Каменяр», м. Львів 

1965 – у Нью-Йорку вийшла збірка «Берег чекань» 

1966 – вийшла збірка вибраного «Поезії» у видавництві «Молодь», м. Київ 

1967,1982,1988,1995,1997 – видрукувана казка «Цар Плаксій і Лоскотон2 у 

різних видавництвах України 

1968 – вийшла збірка поезії у перекладі російською мовою «Избранная 

лирика» у видавництві «Молодая гвардия», м. Москва 

1973 – вийшла збірка «Берег чекань» у видавництві «Сучасність», м. 

Мюнхен 

1981, 1989 – вийшла збірка «Лебеді материнства» 

1984 -  вийшла збірка «Поезії» у видавництві «Радянський письменник», м. 

Київ 

1985 – вийшла збірка у перекладі російською мовою «Лебеди материнства» 

у видавництві   «Советский писатель», м. Москва 

1989 – В. Симоненко удостоєний Республіканської комсомольської премії 

ім. М.Островського в галузі літератури (посмертно) 

1990 – вийшла збірка віршів та казок «Народ мій завжди буде» у 

видавництві «Веселка», м.Київ 

1992 -  вийшла збірка прозових творів «Півні на рушниках» у видавництві 

«Каменяр», м.Львів 

1994 – вийшла збірка «У твоєму імені живу» у видавництві «Веселка» 

1995 – за збірки поезії та прози «Лебеді материнства», «У твоєму імені 

живу», «Народ мій завжди буде» удостоєний Національної премії України імені 

Т. Шевченка (посмертно) 
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1998, 5 січня – створено літературно-меморіальний музей В. Симоненка в 

редакції газети «Черкаський край» (колишня «Черкаська правда») 

2000 – Рік Василя Симоненка на Черкащині 

2001 – перевидано збірку «Берег чекань» у видавництві «Наукова думка», м. 

Київ 

2001,2005 – вийшла збірка «Ти знаєш, що ти – людина» у видавництві 

«Наукова думка» 

2002 – вийшла збірка «Вибране», «Я кличу вас у відчаї не гнуться», м. Київ 

2003 – вийшли 2-ге і 3-тє доповнені збірки «У твоєму імені живу» у 

видавництві «Веселка» 

2004 – вийшли «Твори» В. Симоненка у 2 томах у видавництві «Брама-

Україна», м. Черкаси 

2004 – вийшла збірка «На схрещених мечах» у видавництві «Пульсари», м. 

Київ 

 

 

 

Твори В. Симоненка: 

 
1. Симоненко, В. А. Берег чекань [Текст] : зб. поезій / В. Симоненко ; вибір і 

комент. І. Кошелівець. - К. : Наукова думка, 2001. - 245с. - ISBN 966-00-0737-X. 

2. Симоненко, В. А. На схрещених мечах [Текст] : Вибрані твори / В. 

Симоненко ; упоряд., післямова і комент. В. Костюченко ; передмова О. Гончар. 

- К. : Пульсари, 2004. - 384с. - ISBN 966-7671-77-1. 
3. Симоненко, В. А. Твори [Текст] : У 2 т. / В. Симоненко ; упоряд. Г. Білоус ; 

передм. І. Дзюба ; упоряд. О. Лищенко. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. 

     Т. 1 : Поезії. Проза. - Черкаси : Брама-Україна, 2004 - 423с. : фотоіл. - ISBN 

966-8756-05-3. 

     Т. 2 : Статті. Рецензії. Нариси. Виступи. Листи. Автографи. Документи. - 

Черкаси : Брама-Україна, 2004 - 319с. : фотоіл. - ISBN 966-8756-05- 3. 

4. Симоненко,  В. А. У твоєму імені живу [Текст] : збірник : [для серед. та ст. 

шк. віку] / В.Симоненко; сост. В. Яременко . - К. : Веселка, 1994. - 350с. : 8л. іл. 

-  ISBN 5-301-01670- 9.  

5. Симоненко, В. А. У твоєму імені живу [Текст] : поезії, оповідання, 

щоденникові записи, листи / В. Симоненко ; упоряд. та післямова В. Яременко ; 

передм. О. Гончар. – К. : Веселка, 2003. – ISBN 966-01-0153-8. 

6. Симоненко, В. А. Цар Плаксій та Лоскотон [Текст] : [для мол. та серед. шк. 

віку] / В.Симоненко ; упорядкув. та передм.  Л. Ліщинська . - К. : Школа, 2007. - 

175с. - ISBN 966-661-596-7 ("Школа"). — ISBN 966-339-457-9 (НКП). 

7. Симоненко, В. А. Цар Плаксій та Лоскотон [Текст] : казка / В.Симоненко. - 

К. : Гроно, 1997. - 12 с. : мал. 

8. Симоненко, В. А. Я кличу вас у відчаї не гнуться [Текст] : поезії  / 

В.Симоненко ; упоряд. М. Т. ; худож. М. Стратілат ; передм. і упоряд. П.  

Засенко. - К. : Видавничий дім "Власті", 2002. - 407с. : іл. - ISBN 966-8121-05-8. 
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9. Симоненко, В. А. Спадщина [Текст]. У 2 т. / В. Симоненко ; упоряд., 

передм., алф. показчик, підбір світлин В. Яременко. – К. : Персонал, 2008. -  

ISBN 978-966-608-963-5 . 

 

10. Симоненко, В. А. Ти знаєш, що ти – людина [Текст] : вірші, сонети, поеми, 

казки, байки  / В. Симоненко. - К. : Наукова думка, 2005. - 294с. : іл. -  ISBN 

966-00-0316-1. 

11. Симоненко,  В. А. Ти знаєш, що ти – людина [Текст] : Вірші, сонети, поеми, 

казки, байки / В. Симоненко ; упоряд., передм., комент. В.А. Гончаренко . - К. : 

Наукова думка, 2001. - 294с. : іл. - ISBN 966-00-0573-3. 

12. Симоненко,  В. А. Тиша і грім [Текст] : поезії, проза / В.Симоненко. – Х. : 

Формат, 2007. - 352с. - ISBN 978-966-96919-1-0. 

13. Симоненко, В. А. Три зозулі з поклоном [Текст] : Публіцистика. 

Оповідання. Новели. / В. Симоненко, М. Хвильовий, І. Багряний, О. Гончар, Ю. 

Мушкетик ; упоряд., ред. В. Зленко. - К. : Український письменник, 2000. - 

160с. - ISBN 966-579-068-4. 

 

 

Література та періодичні видання про В. Симоненка: 

1. 50 знаменитых украинских книг [Текст] / В. Андрусенко , Л. Загребельная, Е. 

Козырь, Л. Петрова ; худож. - оформитель Л. Д. Киркач - Осипова. – Харьков : 

Фолио, 2004. – 509с. - ISBN 966-03-2481-2. 

2. Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття [Текст] : довідник / Н. 

Бернадська. – К. : Знання -  Прес, 2007. – 272с. – ISBN978-966-311-069-1. 

3. Василь Симоненко: «Україно, ти моя молитва…» [Текст] : біобібліогр. нарис 

/ авт. Л. Тарнашинська ; бібліограф - упоряд. Г. Гамалій ; наук. ред. В. 

Кононенко. – К. : Нац. Парлам. Б-ка України, 2007. – 119с. – «Шістдесятництво: 

профілі на тлі покоління; Вип.11). 

4. Войтко,  В. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова…[Текст] / В. 

Войтко // Журавлик. – 2007. – 1 січ. – С.6-7. 

5. Захарченко,  А. Він прийшов, щоб із нами жити [Текст] / А. Захарченко, О. 

Головко //  Уряд. кур’єр. – 2005. – 2 лип. – С.7. 

6. Історія української літератури XX століття [Текст] : у 2 кн. Кн.2 : Друга 

половина XX ст. : підручник  / За ред.  В. Г. Дончика.  – К. : Либідь, 1998. – 456     
с. – ISBN 966-06-0026-7. 

7. Капнаух, Л. «Живе лише той, хто не живе для себе» [Текст] / Л. Капнаух // 

Сучасність. – 1999. - №2. – С. 88-107. 

8. Кодлюк, Я. П. Сто двадцять розповідей про письменників [Текст] : довідник 

для вчителя початкових класів / Я.П.Кодлюк, Г.С. Одинцова. – К. : Наш час, 

2006. – 203с. - ISBN 966-8174-10-0. 

9. Корогодський,  Р. Симоненко долає «земне тяжіння, або зустрічі на черговій 

орбіті» [Текст]  / Р. Корогодський // Сучасність. – 2001. - №6. – С.138-143. 

10. Косиченко, Л. Калина зріє на морозі [Текст] / Л. Косиченко // Урядов. 

кур’єр. – 2008. – 30 січ. – С.10. 
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11. Одарченко, П. Українська література [Текст] : зб. вибр. ст. / ред. О. 

Зінкевич ; авт. передм. В. Іванисенко. – К. : Смолоскип, 1995. – 407 с. : портр. – 

ISBN 0-914834-66-5. 

12. Оліфіренко,  С. М. Універсальний літературний словник-довідник [Текст] / 

С. Оліфіренко, В. Оліфіренко, Л.Оліфіренко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 

2008. – 432с. – ISBN 978-966-481-197-9. 

13. Романюк, Н. Листи, що не належать адресатові [Текст] / Н. Романюк // 

Молодь України. – 2006. – 11 трав.(№18) – С.3. 

14. Сверстюк, Є. «Я для тебе горів» [Текст]  / Є. Сверстюк // Літ. Україна. – 

2005. – 19 трав. – С.1,7. 

15. Тихолоз, Б. Метеор щирості [Текст]  / Б. Тихолоз // Дивослово. – 2005. - 

№1. – С.50-51. 

16. Українська література [Текст] : посібник для старшокласників і абітурієнтів 

/ за ред. М.К. Наєнка. – К. : Либідь, 1995. – 368с. – ISBN 5-325-00722-Х. 

17. Умгурян, О. «Чтение стихов В. Симоненко в аудиториях обычно 

заканчивается тем, что…» [Текст]  / О. Умгурян // Факты. – 2003. – 30 дек. – 

С.6. 

18. Філіпчук, В. Вибрав Батьківщину [Текст]/ В. Філіпчук // Жива вода. – 2001. 

– лип.(№17) – С.1. 

19. Шевченко,  А. Василь Симоненко вчора й сьогодні [Текст] / А. Шевченко // 

Дивослово. – 1999. – №12. – С. 42-44. 

20. Щудря, М. Василева криниця [Текст] / М. Щудря  // Дивослово. – 1995. - 

№12. – С. 36-38. 

21. Яргіна, Т.  Навіки вибрав Україну / Т. Яргіна  // Баришівські вісті. – 2005. – 

6 січ. – С. 3 .     
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