
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину…

(Симоненко В.А.)

Василь Андрійович Симоненко – відомий український письменник, поет,
журналіст. Його творчість за визначенням критиків була та стала на шлях указаний
Т. Г. Шевченком, увійшовши в історію української літератури, як визначальна
постать боротьби за державний і культурний суверенітет України у другій
половині ХХ століття.
Народився Василь Андрійович 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району
на Полтавщині в родині колгоспників. Дитинство письменника було важким та
голодним під час не легких років війни, батько залишив сім’ю, тож Василя
виховувати самотня мати. Щира любов до матері стала визначальною у творчості
Василя Симоненка: величний образ матері як символ добра на землі, людяності,
любові, переростає у його творчості у ширше поняття – любові до України. Де б
ми не були, завжди з нами буде материнське благословення і його не можна забути.
«Можна вибрати друга й за духом брата, і не можна рідну маму вибирати», –
говорить у своєму вірші поет.
Писати вірші Василь Симоненко почав ще у шкільні роки, вміщуючи їх у шкільній
стіннівці. У 1952 році Василь Симоненко закінчивши середню школу з золотою
медаллю, вступив до Київського університету ім. Т.Г. Шевченка на факультет
журналістики, а після отримання диплому працював у редакціях «Черкаської
правди», «Молоді Черкащини» та «Робітничої газети». Але справжнім його
покликанням стала та залишилась поезія.

У 1960 році у Києві було засновано Клуб творчої молоді, Василь Симоненко став
активним членом цієї організації. Гостре відчуття несправедливості щодо історії
своєї країни, надихало його як поета та як відвертого краєзнавця, залучитися до
пошуку потаємних місць похованих жертв тоталітарного режиму. Боротьба за
відновлення історичної правди виявилась небезпечною: через активну участь у
створенні меморандуму із вимогою перетворити місця масових поховань жертв
сталінських репресій на національні меморіали та відверту, безкомпромісну
громадську позицію, все ще і стало початком постійних переслідування поета. 
У багатьох поезіях поет-провидець відчував, що життя його ось-ось обірветься.
Нажаль так і сталося. У 1962 р. В.Симоненко, спільно з художницею Аллою
Горською і та театральним діячем Лесем Танюком виявили поховання жертв НКВС
на Лук`янівському і та Васильківському цвинтарях у Биківні, про що публічно



заявили. Це стало причиною переслідувань. Як і Алла Горська, Василь зазнав
жорстокої розправи від правоохоронців, які виконували наказ – примусити поета
замовчати: «незручними» та все більше «небезпечними» для благодушних часів
«застою» ставало його відверте слово, його життєве кредо : 
«Не знаю, ким –дияволом чи Богом –
Дано мені покликання сумне:
Любити все прекрасне і земне
І говорити правду всім бульдогам»
Після тортур, здоров’я поета було підірване (відмовили нирки) – відтоді він не
жив, а мучився, його не полишав страшний біль і 13 грудня 1963 року життя
двадцятирічного поета обірвалося. Він помер у Черкаській лікарні. 
Після смерті Василя Симоненка у 1964-1985 роках, незважаючи на численні
перешкоди, друзям і колегам покійного все ж таки вдалося видати книжки
загиблого митця «Земне тяжіння» (1964), «Вино з троянд» (1965), «Поезії» (1966),
«Избранная лирика» (1968), «Лебеді материнства» (1981), «Вибрані поезії» (1985)
та дві збірки для дітей. 
Посмертну збірку Василя Симоненка «Земне тяжіння» було висунуто на здобуття
Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка 1965р. (посмертно), але лауреатом того
року став М. Бажан. Минуло 15 років офіційного забуття поета і у 1981 р.
з'явилося  видання «Лебеді материнства» з передмовою Олеся Гончара. А у 1995
році  Василеві Симоненкові було посмертно присуджено Державну премію
України імені Т. Шевченка.


