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Л
уцьк. Початок сімдесятих

років минулого вже століт-

тя. Невеличке коло молоді,

студентської і робітничої, збирається

на квартирі енергійної Наталі, яка

буквально розкошує у поетичній стихії

шістдесятників і прагне нас, своїх

друзів, запалити емоційним вогнем

образного палахкотіння Івана Драча,

Миколи Вінграновського, Ліни Костен�

ко… На одному зі щотижневих вечорів

вона читає нам поезії Василя Симонен�

ка з його книги “Земне тяжіння”.

Студентка Луцького педагогічного

інституту імені Лесі Українки Наталя

аж пломеніє гнівом та обуренням,

темпераментно карбуючи строфи:

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій, 
Уже немає місця для могил!

Вірш у збірці “Земне тяжіння” має

назву “Пророцтво 17 року”, але ми ще

мало замислювалися над тим, яке від-

ношення до таких сучасних інвектив

мають події 1917 року. Згодом я діз-

наюся, що цей вірш “Гранітні обе-

ліски, як медузи...” в оригіналі не мав

назви, що такий емоційно бурхливий

спалах обурення викликаний потря-

сінням, яке пережив Василь Симонен-

ко, коли побував із молодим режисе-

ром, лучанином Лесем Танюком і Ал�

лою Горською в Биківні на місці масо-

вих захоронень жертв сталінських ре-

пресій. Виявляється, більшовицький

жовтневий переворот 1917 року має

безпосереднє відношення до трагедій

українського народу — цей зловісний

17 рік і породив жах репресій, де-

портацій, голодоморів, концтаборів...

Та Василь Симоненко, який із цензур-

них міркувань подав назву “Пророцт-

во 17 року”, добре усвідомлював, хто

перетворив Україну на “цвинтар роз-

стріляних ілюзій”, і чому його молода

“душа горить”, чому “палає лютий ро-

зум”.

Уже народ — одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає зсукана петля.

На власні очі поет бачив ті урвища,

урочища, нашвидкоруч засипані ями

побіля Києва, в Биківнянському лісі,

на Лук'янівському і Васильківському

кладовищах, в які сталінські попліч-

ники ночами звалювали трупи роз-

стріляних, закатованих, “ошуканих,

зацькованих, убитих”...

І хоча Василь Симоненко після за-

кінчення факультету журналістики
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Його молода, чутлива до фальші й

пристосуванства слава злітає на кри-

лах морального максималізму до вер-
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шин найпекучіших інвектив та нищівного сарказму. Тільки

не мовчати, тільки б не заколисати совість на терезах

практичної доцільності, тільки б не змиритися з людською

байдужістю та моральним упослідженням людини!

Журналіст і поет сповідує своєрідний моральний кодекс

українського громадянина-патріота, яким зобов'язував

себе не розмішувати правди в брехні і не ганьбити все

підряд. Симоненко спрямовує вістря своїх інвектив

передусім на “апостолів злочинства і облуд”, на “пере-

вертнів й приблуд”, на “орди завойовників-заброд”, на тих,

кого він називає “катами мого народу”. Здавалося, що сти-

хія його праведного гніву вихлюпується за межі поетичних

строф і заливає простір оніміння й байдужості, який так ре-

тельно форму-

вала комуніс-

тична систе-

ма. Поет вра-

жений до від-

чаю тим ду-

ховним спус-

т о ш е н н я м ,

тим мораль-

ним очерст-

вінням, яке

витворили ка-

ти українсько-

го народу. Та

він вірить, що

його народ ви-

стоїть, не впа-

де остаточно

на коліна пе-

ред нагаєм і

палашем —

Народ мій є!
Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!

Передусім до своєї нації звертався поет у переконанні,

що його народ пори всі голодомори, заборони і прини-

ження його національної гідності “росте, і множиться, і

діє”, бо “в його гарячих жилах Козацька кров пульсує і

гуде!”.

Перебуваючи часто у відрядженнях, поет бачив, у якому

принизливому становищі виживає українська людина.

Особливо сільська. Його напівсирітське (залишився із са-

мого малечку з матір'ю і дідом) дитинство, у холоді, голоді,

в тяжкій сільській праці, єднало молодого журналіста з

колгоспним людом, бо бачив, що нічого не змінилося в

їхньому житті після воєнних і повоєнних літ.

Повинен був подавати до обласних газет “Черкаська

правда”, “Молодь Черкащини”, згодом до республікансь-

кої “Робітничої газети” інформацію мажорного характеру,

возвеличувати і прославляти тих, хто виконує і переви-

конує норми, а совість “вимагала” правди і співчуття.

Болісно переживаючи вимушену необхідність морального

роздвоєння, Василь Симоненко у вірші “Дума про щастя”

відкрив ту прірву фальші, в яку неминуче падає байдужа,

ожорсточена безвихіддю душа. Не хлюпає дзвінкою хвилею

щастя колгоспної доярки — від цієї каторжної праці “руки

й ноги вночі гудуть”. Та ні, не описи страждань і пере-

живань якоїсь там Марії чи Насті чекають у газеті, а бадьо-

рого рапортування про високі надої та нові рекорди. Василь

Симоненко з властивою йому іронією та глузливим сар-

казмом висміює щоденне парадування веселих цифр, за

якими ніхто не хоче бачити людину, її долю.

Де фотографи?
Де поети?
Нуте, хлопці, сюди скоріш!
Можна знімок утнуть
до газети
і жахливо веселий вірш.

Та й журналістський обов'язок, чітко обмежений

ідеологічними координатами партійних резолюцій і пос-

танов, змушував Симоненка засудити, розвінчати, розтоп-

тати гідність цього нещасного дядька (“Дядька я вбити

зневагою мушу”). 

Натомість

громадянська

совість поета,

його щире по-

чуття соціаль-

ної солідар-

ності з прини-

женим кол-

госпником ви-

бухає гнівом

проти цієї ан-

т и л ю д я н о ї ,

жорстокої си-

стеми насиль-

ства і упослід-

ження людсь-

кої гідності.

Рвися з горлянки свавільним криком,
Мій неслухняний вірш!
Чому він злодій? З якої речі?
Чому він красти пішов своє?
Дали б той клунок мені на плечі —
Сором у серце мені плює...
Дядька я вбити зневагою мушу,
Тільки ж у грудях клекоче гроза:
Хто обікрав і обскуб його душу?
Хто його совісті руки зв'язав?

(“Злодій”)

Як журналіст, матеріали якого пильно вичитуються

райкомівськими служаками і цензорами, Василь Симо-

ненко мусив бути обачливим, перестраховуватися, вміло

обходити ідеологічні пастки, в які цілеспрямовано “за-

ганяли” чутливу на співчуття до української долі поетову

душу. Симоненко занотує 231 вересня 1962 р. в щоденнику:

“Будьте прокляті ви, нікчемні гроші! Ви зробили мене рабом

газети...”. Але у поезіях він вибухав гнівом та обуренням,

ризикуючи не лише втратою зарібку для прожиття, але й

свободою. Правда, ця свобода була сумнівною, особливо

для творчого самовираження, проте цей стан напівсвободи

Симоненко засвідчував такими віршами як “Злодій”,

“Некролог кукурудзяному качанові, що згнив на загот-

пункті”, “Брама”, “Балада про зайшлого чоловіка”, “Курд-

ському братові”, “Суд”, “Хор старійшин з поеми "Фікція"”,

які були спотворені комуністичною цензурою. Ними обмі-

нювалися, їх переписували від руки, вивчали напам'ять.

Збірки “Тиша і грім”, “Земне тяжіння”, пригадую, пере-

давали із рук у руки. У мене досі зберігається збірочка

“Земне тяжіння” 1964 року видання, з якої ми вечорами

Література
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читали поезії в Луцьку ще на початку

сімдесятих. Поезії Василя Симоненка

клали на музику, їх співали, ними про-

тестували, окрилюючи себе на само-

повагу і національну гідність.

... Багато минуло вже літ із тих пір,

коли ми вірш за віршем перечитували

поетичні збірки Василя Симоненка

“Тиша і грім” та “Земне тяжіння”, ди-

тячу його казочку “Цар Плаксій і Лос-

котон”, книги Івана Драча “Ніж у сон-

ці” і “Соняшник”, Ліни Костенко

“Проміння землі”, “Вітрила”, “Манд-

рівки серця”, Миколи Вінграновського

“Атомні прелюди”, Дмитра Павличка

“Любов і ненависть”...

Захоплювала, вражала нас, учасни-

ків стихійно організованого літератур-

ного гуртка, визивно буйна метафо-

ричність Драча, густа на оригінальні

новотвори образність Вінграновсько-

го, висока культура індивідуального

переживання тривог власної душі і

очужілого до людини світу Ліни Кос-

тенко, гостра полемічність та блиск

іронічно-саркастичних інвектив Дмит-

ра Павличка... Та особливо вражав нас

громадянський темперамент Василя

Симоненка, його публіцистична реак-

тивність та лірична чутливість поето-

вої душі.

Я хочу буть несамовитим,
Я хочу в полум'ї згоріть,
Щоб не жаліти за прожитим,
Димком на світі не чадіть.

Збірка поезій “Земне тяжіння” Ва-

силя Симоненка побачила світ вже без

нього — поет лише потримав у руках її

верстку. Невимовна печаль охопила

душі українців, скорботно вражених

несподіваною смертю 14 грудня 1963

року талановитого поета, новеліста,

журналіста, літературного критика.

Було Василеві Симоненку тоді 28 ро-

ків. Жорстока реальність втрати цієї

талановитої людини очорнювалася

драматичними подіями, які пересліду-

вали в останні роки життя поета. 

Передусім жахливе побиття влітку

1962 року міліціонерами в містечку

Сміла. Як згадував колега-журналіст

Віктор Онатко, Василь Симоненко

показував свої руки, які суціль були в

синцях (“Чим били, не знаю, Якісь

товсті  палиці, шкіряні і з піском чи що.

Обробили професійно. І цілили не по

м'якому місцю, а по спині, попереку”), і

розповідав, як його зачинили спо-

чатку в казематі, потім скрутили за

спину руки, накинули на зап'ястя заш-

морг, повалили на дерев'яний лежак і

прив'язали до нього поясами: “Тепер я

не міг і ворухнутися. Руки пекло, як у

вогні. Кажу: що ж ти робиш, гад? Ото�

ді він і почав мене лупцювати. І зараз

відчуваю, ніби щось обірвалось усере�

дині...” .

Чи не це побиття виявилось фа-

тальним? Поета з тих пір переслідують

постійні болі в попереку, активно роз-

вивається смертельна хвороба. Василь

Симоненко мужньо бореться за життя,

за долю своєї творчості. Лише одну

книжечку поезій під назвою “Тиша і

грім” судилося видрукувати в 1962

році. Навколо нього згущуються чорні

хмари відчуження — навіть близькі

друзі остерігаються з ним спілкувати-

ся. Дехто із них злякано зреагував на

появу його їдких сатиричних стріл,

спрямованих на партноменклатуру та

на її нікчемну челядь, декого настра-

шили звинувачувальні інвективи на

адресу катів українського народу:

Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Чесна, відверто висловлена грома-

дянська позиція Симоненка, його

трибунний голос, емоційно щиро оп-

рилюднювана любов до України, до

свого страдницького народу, сповнене

гіркоти розчарувань і жалю співчуття

до тих, хто змирився зі своїм націо-

нальним і духовним упослідженням,

— усе це викликало захоплення одних,

острах і відсторонення інших, а голов-

не — злобу і ненависть тоталітарної

влади.

У щоденнику від 3 вересня 1963

року читаємо запис: “Друзі мої при�

нишкли, про них не чути й слова. Дру�

ковані органи стали ще бездарнішими й

зухваішими. "Літературна Україна"

каструє мою статтю. "Україна" зну�

щається над віршами. Кожен лакей ро�

бить, що йому заманеться. Як тут не

світитися вдячністю, як не молитися

щовечора й щоранку за тих, хто подару�

вав нам таку вольготність. До цього

можна ще додати, що в квітні були

зняті мої вірші у "Зміні", зарізані в

"Жовтні", потім надійшли гарбузи з

"Дніпра" і "Вітчизни".

Ай, ай, ай весело! Всі ми під пресом.
Так воно треба задля прогресу .

Та й по смерті образне слово Ва-

силя Симоненка важко пробивалося

до читача. А якщо й з'являлося “межи

люди”, то препароване цензурою, га-

ряче “приласкане” партійно-ідеоло-

гічною праскою. Якщо збірка поезій

“Земне тяжіння” і збірка новел “Вино

з троянд” з'явилися друком у 1964 і

1965 рр., та у 1966 році книга “Поезії”,

то наступні видання потрапили до

читача аж через п'ятнадцять років.

Книга поезій під назвою “Лебеді мате-

ринства” була опублікована в 1981

році, а том вибраних поезій — у 1985

році. Така посмертна доля видатного

поета, який у своїй творчості досяг

найвищого піднесення та органічного

поєднання духовних і громадянських,

лірично-емоційних і суспільно-про-

тестних складників образно-вира-

жального світопогляду як неповторної

і багатовимірної суті творчого само-

здійснення.

Емоційно вразлива, чутлива до бо-

лів і переживань свого народу натура

Василя Симоненка була обдарована

особливою інтенцією мовлення, без-

компромісного виговорення всього

того, що поет бачив і що співпережи-

вав. Оте звичайне, многотрудне буття

колгоспних людей було органічною

частиною його долі й творчої біогра-

фії. Очевидно, що значна частина його

поетичного набутку і новелістичної

прози має зміст і характер автобіогра-

фічного мовлення. Багато епізодів,

явищ та осіб із журналістського дос-

віду Василя Симоненка інтегровано в

поетичний текст із емоційно відкри-

тою саморефлексією Я-оповідача. Він

досягає максимальної щирості, від-

вертості в образному відтворенні своїх

переживань і реагувань завдяки особ-

ливому поетичному чуттю правди та

адекватності її образного вираження.

Після огрому віршованих панегіриків

компартії, Леніну-Сталіну, револю-

ційній епосі, народу, миру, соціаліс-

тичному ладу, доблесній праці та

героїчній звитязі, натворених кілько-

ма поколіннями радянських письмен-

ників, Симоненкова автентичність ху-

дожнього мовлення вражала, захоп-

лювала, дивувала. 

Передусім у природності ідейно-

образного відтворення внутрішнього

світу почувань, переживань і споді-

вань Я�оповідача й полягає новатор-

ство Василя Симоненка. Новаторство

поета, який заговорив із народом його

голосом і голосом своїм, максимально

скоротивши віддаль між собою і своїм

читачем. Поетові судилося перейти

межу, яка розділила поетичний офіці-

оз і позахудожню реальність, і поєд-

нати художнє Я із прототипним Я

позахудожньої дійсності. Поетизуючи

реальне, видиме, буденне, він творив

новий, впізнаваний художній простір.

Головне, що цей симоненківський ху-

дожній простір автентичний, іденти-

фікований поетичним виявом Я. І не

просто поетичним, а передусім гро-

мадянським, національним Я. Симо-

ненкове Я суверенне, індивідуалізо-

ване національним виокремленням із

маси, колективу, з тієї “нової історич-

ної єдності — радянського народу”,
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яку формувала комуністична партія

засобами русифікації, нівеляції націо-

нального образу, інтернаціоналізації.

Поет про цю ідеологічну стандарти-

зацію образу мислення, життя і по-

ведінки радянської людини не гово-

рить прямим текстом, бо добре знає

“правила гри” в літературі й журналіс-

тиці, але його сучасники легко прочи-

тували в поезіях справжній зміст ду-

мок і почувань поета:

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 — океанська вселюдська сім'я.
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони Я.

(“Я...”)

Василь Симоненко прагнув озна-

чувати своїх персонажів, героїв поі-

менно, наголошуючи на їхньому люд-

ському, індивідуальному самовира-

женні. Такі реальні особи, як мати

Ганна Федорівна Щербань, дід Федір,

баба Онися, дядько Оверко, тітка Вар-

ка, колгоспний конюх Федір Кравчук,

не тільки потрапляють із волі поета в

його художній простір задля відтво-

рення атмосфери раннього дитинства

і сільського щодення, але передусім

заради досягнення тотожності пере-

житого і реального, задля символічної

зустрічі приватного часу і часу істо-

ричного. По суті, ці реальні персонажі

для поета необхідні як свідки на його

художньому трибуналі, що його веде

сам поет від імені свого народу над

тоталітарною системою.

Василь Симоненко, можливо, най-

виразніше переніс власне буття-у-світі

в художньо-поетичний світ, порива-

ючись пробудити людину, духовно її

возвеличити, застерегти від зачерст-

віння душею, від морального знеси-

лення. Справді, умови її життя важкі,

часом немилосердні, її терпіння на

межі відчаю, але треба піднятися і

стояти.

Ти знаєш, що ти — людина,
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Його ідеал, точніше, його надія,

його сподівання — людина, яка “натх-

ненно творить ходу”, незважаючи на

зловтішні співчуття і докори за те, що

йшов отак гордо, а таки спіткнувся

чоловік... Тільки ті досягають мети,

котрі дивляться прямо перед собою,

зачаровані світом, горді й достойні

свого високого покликання, — пере-

конаний поет:

Мало великим себе уявляти,
Треба великим буть.

До величного символу Богоматері

підносить Василь Симоненко у вірші

“Одинока матір” образ сімнадцяти-

літньої вдови, яку наречений ще й не

встиг знайти, бо впав прострелений на

полі бою. “Духовні покидьки й забро-

ди” назвуть її синочка байстрям і без-

батченком, але юна вдова гордо утвер-

дила своє право материнства і цим

здійснила подвиг. Хоча цей подвиг

материнства обпечений ганьбою і над

її головою “палають німби муки і

скорбот”, його благословив народ, а

поет назвав її “мадонною мого часу”.

Василь Симоненко болісно відчу-

ває втрату народом усвідомлення віч-

ності, бо пригасли затінені атеїстич-

ним мороком християнські ідеали і

духовні цінності. Як відвернути тра-

гедію суспільного занепаду, історичної

зневіри і духовної загибелі? Над цією

проблемою б'ється думка поета, вири-

вається розпачливим криком тривога

за долю України, за її майбутнє: 

Вкраїнонько! Гуде твоє багаття,
Убогість корчиться і дотліває в нім.
Кричиш ти мені в мозок, мов прокляття
І зайдам, і запроданцям твоїм.

(“О земле з переораним чолом...”)

Василь Симоненко відчуває, що

його народ, принижений, упослідже-

ний зневагою до основ національного

буття, до національних цінностей та

ідеалів, потребує духовного катарсису.

Інакше йому не вийти з полону зне-

віри, відчаю і страждань, не подолати

екзистенційну смугу страху і катаст-

рофізму. Тому поет, який в'язко загруз

по серце у рідну землю, вихоплюється

із закличною інвективою:

Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали
Про вас грядущі:
— Їх на землі не було...

(“Люди — прекрасні. 
Земля — мов казка...”)

Пробуджена людська гідність,

особливо коли вона закорінена в на-

ціональну пам'ять і наповнена спорід-

ненням із хліборобською традицією

пошанування чесної праці та звичая-

ми свого роду і народу, здатна заплід-

нити інші людські душі енергією ви-

простування, виростання над собою,

духовного возвеличення і єднання

національно поріднених душ.

Ні перед ким не станеш спину гнути,
не віддасися ворогу в ясу,
Якщо ти зміг, товаришу, збагнути
Свого народу велич і красу.

(“Ні перед ким...”)

Особливо значущий сегмент ху-

дожньої системи Василя Симоненка

— іронічно-саркастичне відтворення

дійсності. В його викривальній іронії,

в дошкульному сарказмі виразно про-

глядається драматичне несприйняття

спотвореної тоталітарним режимом

людини і дійсності. Поет обирає для

гострих, гротескових інвектив короткі

форми — афоризм, парадокс, епіта-

фію, байку, притчу, анекдот, націлю-

ючи їх на бездушного, оказененого

радянського партократа-бюрократа,

на ретрограда, догматика, консерва-

тора, хабарника, холуя, злодія, епіго-

на, ледаря... Поет кипить обуренням,

гнівом, горить пристрасним запалом

затаврувати “казенну, патентовану,

відгодовану мудрість”, яку він до без-

тями ненавидить.

І далі занотує 21 жовтня 1962 р. в

щоденнику: “До чого змілів наш гумор,

як зубожіла сатира!”.

Симоненко усвідомлює, якою емо-

ційно-експресивною силою володіє

сатира, гротеск, іронія, епітафія... Не

випадково ним була опублікована

низка епітафій “Мандрівка по цвинта-

рю”, в яких діалогічно яскраво, дотеп-

но і саркастично подана моральна

мізерність знеособленої людини, яка

втрачає внутрішню цілісність в умовах

бюрократичного свавілля, зневіри та

подвійних стандартів.

Він ладен з себе шкуру здерти,
Аби як6небудь виправити зло:
Посмів нещасний самовільно вмерти,
А помирать — вказівки не було.

(“Не дочекався...”)

Із особливою ідейно-естетичною і

смисловою ефективністю використав

Василь Симоненко у вірші “Некролог

кукурудзяному качанові, що згнив на

заготпункті” прийом іронічно-саркас-

тичної інтерпретації радянської систе-

ми господарювання.

Комічна ситуація — похорони ку-

курудзяного качана нагадують похо-

рони якогось вождя чи маестро — ви-

ростає до гротеску і абсурду. Загибель

качана на заготпункті внаслідок без-

господарності й нехлюйства — ключо-

ва позиція, яка “виносить” смислове

навантаження тексту на рівень симво-

лічного узагальнення сенсу каторжної

праці селянина-колгоспника. Праця

не має ні гідної ціни, ні персоніфіко-

ваної доцільності, ні суспільної значу-

щості. Автор із публіцистичною від-

Видатні постаті
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критістю заявляє про свою особистіс-

ну і соціальну позицію, оплакуючи

плід людської праці й щедрих нив та

проклинаючи за вбивство людських

надій лукавих лиходіїв, “в яких би ви

не шлялися чинах!”.

Кого трясти за петельки і душу?
Кого клясти за цю безглузду смерть?
Помер качан, і я кричати мушу,
Налитий смутком і злобою вщерть.

Качане мій, за що тебе згноїли?
Качане мій, кому ти завинив?
Качане мій, лягли в твою могилу
І людська праця, і щедроти нив.

Василь Симоненко майстерно во-

лодів таким художнім прийомом, як

діалог. Завдяки діалогічній напрузі

художній текст набував особливої ор-

ганізованості, досягав чітко спрямова-

ної інтерпретації явища, особи, події

та їх оцінки у формі висновку-узагаль-

нення, афоризму, крилатого виразу.

Саме на діалозі, який ефективно вияв-

ляє особистісну соціальну позицію

митця, будує поет розгорнуту іроніч-

но-сатиричну картину, якою розкри-

ває суспільну атмосферу періоду “хру-

щовської відлиги”... Такою діалогіч-

ною експресивністю та саркастичною

гостротою розвінчання відзначаються

цикли “Заячий дріб”, “Мандрівка по

цвинтарю” та багато інших поезій,

передусім сатиричного і гумористич-

ного плану. Символічного звучання

набуває образ тиші в однойменному

вірші, написаному на початку 1957

року. Цей вірш мав відкривати книгу

поезій “Тиша і грім”, але, можливо, із

цензурних міркувань не потрапив до

збірки. Здавалося б, по смерті крива-

вого Сталіна повинно було б зашуміти

“листя стоголосне” і розбудити цю

зловісну, прокляту тишу, напоєну хо-

лодом і млостю. Та ні,

Не розірвати цю холодну тишу,
Вона міцна й похмура, мов граніт...

А ще раніше, в 1955 році, двадця-

тирічний поет у вірші "Толока" подає

образ-архетип тиші як контекстуальну

метафору, якою він відкриває духовну

атмосферу свого часу, наслідки вито-

лочення бездарними і зухвалими зап-

роданцями і кастратами національно-

го культурного простору.

Поезія безплідна, як толока.
Усе завмерло, мов пройшла чума, 6
Не має Брюсова, немає Блока,
Єсеніна і Бальмонта нема!

Біля керма — запроданці, кастрати
Дрижать від страху в немочі сліпій...
Коли б оту толоку розорати,
Шевченко міг би вирости на ній!

Вірші “Тиша”, “Толока”, як і “Не-

кролог кукурудзяному качанові, що

згнив на заготпункті”, “Злодій”, “Бра-

ма”, “Балада про зайшлого чоловіка”,

“Курдському братові”, “Суд” були на-

друковані вже по смерті Василя Симо-

ненка. Більшість із них уперше з'яви-

лися друком за кордоном — у журналі

“Сучасність” (№ 1, 1965 р.). Там був

видрукований щоденник, який Симо-

ненко оглавив назвою “Окрайці ду-

мок”, існування якого до його появи

за кордоном комуністична влада запе-

речувала. І було чого боятися... Хоча

культ Сталіна і був начебто розвінча-

ний його ж поплічниками, співтвор-

цями масових репресій, голодомору

1932-1933 рр., організаторів концтабо-

рів і спецпоселень, проте партійне

керівництво, як і КДБ, не могло спо-

кійно сприйняти такі присуди:

“...Сталін не зійшов на п'єдестал, не

люди поставили його, а він сам виліз —

через віроломство, підлість, виліз кри�

ваво і зухвало, як і всі кати. Тепер цей

тигр, що живився чоловічиною, здох би

від люті, коли б дізнався, якою знахід�

кою для збирачів металолому стали його

бездарні, лубкові пам'ятники.

Це страшно, коли прижиттєва сла�

ва і обожествлення стають посмерт�

ною ганьбою. Це взагалі не слава, а тіль�

ки іграшка, якою тішаться дорослі

діти. Не розуміють цього тільки убогі

душею і мозком” .

У ті вже легендарні шістдесяті роки

Василь Симоненко був духовним ре-

волюціонером, речником молодої лі-

тературно-мистецької когорти, яка

пробивала духовну просіку крізь

свавільне розкошування безкарністю

тоталітарної системи. Він, як і його

друзі-шістдесятники, прагнув своєю

творчістю і своєю громадянською по-

зицією підняти з колін цей бездержав-

ний народ, відкриваючи йому духовні

глибини національної культури, тра-

гічні й героїчні сторінки української

історії, високу національно-держав-

ницьку місію образного Слова. Ця

нова духовна еліта нації повинна була

вирости на національному культурно-

му полі, бо як висловився Євген Мала�

нюк, “як в нації вождя нема, тоді вожді

її — поети...”.

Сам Євген Маланюк, який, пере-

буваючи в еміграції, уважно пригля-

дався до поезій в СРСР, безмежно вті-

шався, читаючи поезії Василя Симо-

ненка, Ліни Костенко, Миколи Він-

грановського, Івана Драча, Ірини Жи-

ленко, бо “пророкував їх прихід, бо

відчував його, знаючи, що українське

художнє слово в найдраматичніші ча-

си нашої історії відчайдушно набира-

лось сил і ставало гнівом та непоко-

рою” .

За три роки до народження Василя

Симоненка, який з'явився на світ

8 січня 1935 року, у січні 1932 року

Євген Маланюк в “Оді до прийдеш-

нього” передбачує появу тих, для кого,

за словами Симоненка, “втрата муж�

ності — це втрата людської гідності”...

Бачу їх — високих і русявих,
Зовсім інших, не таких, як ми, 6
Пристрасників висоти і слави,
Ненависників тюрми і тьми.
Ось їх стислі руки, ясні лиця,
Голос невблаганний, як наказ,
В гострім зорі зимносиня криця 6
Вірний щит від болю і образ.

Спадкоємці бою, бурі діти!
Загримить ще раз така пора 6
Сміливо могили перейдіте,
Коли треба — розтопчіть наш прах.
Щоб без вшанувань, без академій
Кров жадала неминучих кар,
Краще зустрічала серця кремінь,
Викресла іскрами удар!

Василь Симоненеко, громадянську

позицію і поезію якого Євген Ма-

ланюк означив як “лютий крик про-

зрілого раба”, боявся найбільше втра-

тити людську гідність як основу своєї

громадянської мужності — цим мо-

ральним імперативом поет особливо

дорожив. Відганяє від себе він сумні-

ви, бо вони знищують будь-яку впев-

неність у собі. Передчуває, що може

бути заарештований, підданий не ли-

ше морально-психологічному тискові,

але й фізичним тортурам. Занотовує

6 липня 1963 р. у щоденнику: “Я не

знаю, як триматимуся, коли посип�

лються на мою голову справжні випро�

бування. Чи лишуся людиною, чи жах

засліпить не лише очі, а й розум? Втра�

та мужності — це втрата людської

гідності, котру я ставлю над усе. на�

віть над самим життям. Але скільки

людей — розумних і талановитих —

рятували своє життя, поступаючись

гідністю, і, власне, перетворювали його

в нікому не потрібне животіння. Це —

найстрашніше”.

Зараз, коли опублікована завдяки

ініціативній праці професора Василя

Яременка та успішним пошукам літе-

ратурознавців Анатолія Ткаченка і

Миколи Шудрі чи не вся поетична,

прозова, епістолярна та журналістська

спадщина Василя Симоненка, немож-

ливо втриматися від здивування і

захоплення, пересвідчившись яке ве-

лике жанрово-тематичне силове поле

цього митця, яка потужна ідейно-

естетична енергія посилювала його

духовний і громадянський максима-

лізм. Лірична поезія Василя Симонен-

ка вражала його сучасників органіч-
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ним сплавом особистих вражень, пе-

реживань, асоціацій із виразним се-

мантичним значенням тексту. Завдяки

цьому народжувався ефект особливої

довіри до його поезій та віри в стихій-

ний вільний вияв почуттів поета.

І справді, любовна лірика юного ще

поета приваблює читача тим, що наст-

роєві тональності "вирощуються" на

особистих переживаннях, враженнях,

спогадах, підносяться на хвилях сер-

дечного захоплення і розкошування

почуттями. Чи не кожен ліричний

вірш — це вершина суб'єктивного пе-

реживання, максимально відвертого

самовираження і духовного самовоз-

величення.

Чисте, наївне, з романтично під-

несеним обожнюванням дівочої краси

юнацьке захоплення і розчарування —

головний стимул і об'єкт його лірич-

них медитацій. Поет передусім відкри-

ває себе, свою душу цим незбагнен-

ним прагненням пізнати диво поєд-

нання закоханих сердець, пережити

солодке страждання спраглої на зухва-

ле, невпокорене почуття власної душі.

Я тебе не приймаю за істину —
Небо навіть і те рябе.
Одчайдушну, печальну, розхристану,
Голубу і безжально освистану —
І таку я люблю тебе!

(“Чадра”)

Пережити ці шаленства почуттів,

зануритися в цей нестримний потік

безоглядного зачарування власною

пристрастю і жорстоко нетерпеливим

очікуванням-вимаганням такої ж при-

страсної любові від коханої — у цій

бурхливій стихії інтимних захоплень і

розчарувань Василь Симоненко чи не

найвиразніше відкрився своїм поетич-

ним даром.

Василь Симоненко не шукає нових

поетичних форм, не ускладнює мета-

форику образного мислення; коло

його асоціативних з'єднань нешироке,

але чітко означене особистісними пе-

реживаннямиі конкретними реаліями

буття. Найчастіше поет формує вірш

на одній наскрізній метафорі, яка

розгортається на текстовому просторі і

розкривається аж наприкінці поезії.

У вірші “Там, у степу, схрестилися

дороги” такою наскрізною метафорою

виступає образ схрещених доріг. Поет

порівнює схрещені дороги із мечами,

що зіткнулися в дикому герці. Як мечі,

так і дороги здатні розрубати людські

долі. Дорога — символ випробування,

на життєвій дорозі перехрещуються

долі закоханих, і пройти по схрещених

дорогах поруч усе життя — означає

випробувати кохання на вірність, на

здатність зберегти назавжди почуття,

на готовність пройти поруч дорогами

самопожертви.

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч
Пройдеш безтрепетно по схрещених
мечах?

Образ меча, яким злоба крає небо

над Україною, плюндрує її красу і

губить надію його народу, з'являється у

вірші “Україна”.

Коли мечами злоба небо крає
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім'ям вмираю
І в твоєму імені живу!

Цей вірш — клятва і сповідь сина

України, його біль і надія, молитва і

розпука, грізна любов і світла його

мука.

Україно! Ти — моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.

Поет “закодовує” свою тривогу і

надію — свою Україну в багатьох пое-

тичних рядках, виносить на рівень

символів та алегорій, найчастіше

уособлює в образі “багатої мами-

землі”, в хліборобському родоводі, в

образі Мадонни-Матері, в символі

материнства. Любов Василя Симонен-

ка до України сповнена чорними

стражданнями і білою скорботою —

він зримо уявляє її драматичну долю

протягом багатьох століть, чутливо, до

сердечного болю сприймає сучасний

стан рідної землі “з переораним чо-

лом”, яку “вінчали з кривдою і злом”.

Поет готовий в ім'я України на
самопожертву —
Бери мене! У материнські руки
Бери моє маленьке гнівне Я!

Він прагне віддати їй повністю себе — 
Візьми всього! І мозок мій, і вроду,
І мрій дитинних плеса голубі.

Складається враження, що поет

цими ліричними зверненнями до

України, цими полум'яними клятвами

і заповітами готував себе, свій дух до

особливих випробувань. Бо усвідом-

лював, що його відкритий голос, його

принципова громадянська позиція

рано чи пізно, але остаточно роздратує

комуністичну владу, і та “віддячить”

поетові за його в'їдливі, дошкульні

інвективи безжальним присудом-

ув'язненням. Жорстоку реальність цієї

драматичної перспективи для Василя

Симоненка перекреслила передчасна

його смерть.

Можна уявити, якої висоти твор-

чого злету досягнув би його талант, як-

би доля подарувала триваліше в часі

життя. За кілька місяців до завершен-

ня свого земного шляху Василь Симо-

ненко запише в щоденнику: “Мабуть,

почалося моє згасання. Фізично я майже

безпорадний, хоч морально ще не зовсім

виснажився. Думаючи про смерть, не

почуваю ніякого страху. Можливо, це

тому, що вона ще далеко? Дивна річ: я не

хочу смерті, але й особливої жадібності

до життя не маю. Десять років — для

мене більше ніж достатньо” .

Симоненко зберігав до останніх

днів скромну оцінку своєї творчості

(“...не дуже яскраво горів”, “скромна

праця моя...”, “мало встиг я зробити

за цей час гарного і доброго”), особ-

ливо гостро картав себе за вимушене

роздвоєння, компроміси та “озиран-

ня” на цензуру, хоча це було виклика-

не передусім роботою в газетах (“Все-

таки газета — це смерть”, “Від газети

хочеться ригати”). Але поет ніколи не

розчаровувався в своїй долі, яка хоч і

жорстоко обірвала лет цього таланту

на високій хвилі творчого піднесення,

проте подарувала йому щасливі миті

натхнення, народжені тривогами, бо-

лями і надіями рідного народу та вели-

кою любов'ю до України.

Україна була, як сповідався поет, у

його грудях, “у чолі і в руках”, ради

свого народу жив він і творив:

Я для тебе горів,
Український народе...

Передчував, що його земний вік

буде коротким, проте свою місію як

духовного провідника нації усвідом-

лював, вірив, що земне життя без-

смертних хоча не тривале, але яскраве.

Упаду я зорею,
Мій вічний народе,
На трагічний і довгий
Чумацький твій шлях.


