А він знову йшов.
І дивився прямо

У день Святого Василія, На Старий
новий рік хочемо згадати про Василя
Симоненка,

поета

канонічного,

шістдесятника, «витязя молодої української
поезії» тощо, але все ж мало знаного й по
досі.
Як слово вписується у пісню, так
творчість Василя Симоненка вписана в
історію української літератури. Він один із
перших серед затхлого імперського болота
побачив блакитне море української надії.
«...я надряпав масу віршів, і вони, помоєму,

непогані,

але

для

друку

не

годяться», — пише Василь Симоненко
напередодні 1957 р. в листі до свого
«однополчанина» за помешканням у Боярці
Іллі Бердника. І далі: «Про літературну кар'єру не думаю. Але писати буду
поки здохну».
За цими словами, а головне, за тим творчим багатством, яке лишив по
собі молодий (вічно молодий!) поет, маємо безсумнівний висновок: поезія, жага
творчості була вродженою стихією, внутрішньою потребою самовираження,
відтворення своїх думок і почуттів.
У збірці «Тиша і грім» знаходимо вірш про юність:
Юність в інших завше загадкова.
А своя — проста була чи ні?
Це ж вона уперто й гарячково
Відкривала істини смішні.

Це ж вона, нестримана й криклива,
Повна вихвалянь і недовір,
В поєдинки рвалася сміливо,
Глуздові часом наперекір.
То чого ж стогнати кучеряво:
— Що за діти — хай боронить Бог!
Юність має на тривоги право,
Що ж то і за юність без тривог!
Хай ми посинієм од натуги,
Поступ не зупиним все одно:
Нові покоління — не папуги,
Щоб товкти заучене давно!
Юність вчать — наука їй не шкодить,
Але рветься зойк у мене з уст:
Хай до неї й близько не підходить
Із своєю міркою Прокруст!
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Багато часу спливло. У 2020-у минає 85 років від дня народження Василя
Симоненка, а він не дожив і до 29, минуло двадцять п’ять, відколи у ті світи
відійшов і Олесь Гончар, який високо цінував В. Симоненка і боровся за
видання його творів у радянські часи. Там же і Микола Вінграновський, якого
Василь щиро любив, й Алла Горська, Іван Світличний, з якими дружив....
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Мала академія наук учнівської молоді»

