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ВСТУПНЕ слово«...я надряпав масу віршів, і вони, по-моєму, 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. Врешті- решт ця стихія здолала й отой внутрішній бар'єр самокритичності і вимогливості до себе і стала, на відміну від журналістських кореспонденцій, найефективнішим і найдовговічнішим засобом спілкування з людиною, з громадою, зі світом.Тож раніше чи пізніше, але Василь змушений був переступити через власне табу і відкритися перед читачем. 1 грудня 1957 р. добірку віршів друкує обласна «Черкаська правда»», тоді ж — альманах «Дніпрові зорі» (IV вип. 1957).Врешті-решт молодий поет зважується на видання і першої збірки.Та, як не дивно, але саме на цьому шляху він натрапив на майже нездоланні перепони.Василь Симоненко, попри його талант, народну глибинність у сприйнятті і відтворенні буття, не міг уникнути й ідеологічних кліше, особливо на перших кроках та ще перебуваючи в штаті компартійної журналістики. Яскравий тому приклад — вірш «Крізь століття», опублікований у збірнику «Вінок Кобзареві» 1961-го — до 100-річчя смерті Шевченка, — тобто за життя Василя. Ця поезія — цілком у дусі компартійної бравади. З



ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАТа В. Симоненко дуже швидко еволюціонував як поет справді народний, з когорти Тараса. А працюючи журналістом, мав часті нагоди «занурюватися» в народ, глибше пізнавати й осмислювати його життя. Із закриттям «Молоді Черкащини» звузилося і коло спілкування. Тож в останній рік-півтора найкомфортніше почувався у товаристві Алли Горської, Михайлини Коцюбинської, Івана Світличного. Але як творча особистість, як громадянин не належав жодному товариству, а тільки рідному краєві, рідній землі, був сином своєї матері і сином України.А пильність влади щодо його творчості і публічних виступів не була винятком, — так само, як і стосовно всієї творчої братії у журналах і видавництвах. Як журналіст він розумів ідеологічні застороги, на чатах яких мали стояти видавці, редактори журналів і газет (див. лист до Євгена Дударя), хоч сам же — як автор — болісно сприймав екзекуції, що проявлялися в тривалих мовчанках, надміру в редагуваннях тощо.А першопричина таких екзекуцій — не в персонах редакторів, хоча й від них, їхньої культури, позиції залежало чимало. Першопричина — в самому Симоненкові, система цінностей якого принципово не вписувалася у ті ідеологічні, а відтак і моральні рамки, що їх суворо і безцеремонно вимагала КПРС. Його засади навіть суперечили компартійним вимогам, повставали супроти них. Розриваючи обмежувальні ланцюги.Саме тому так тяжко пробивалися до читача його перша («Тиша і грім») та друга («Земне тяжіння») книжки, рукописи яких він особисто готував. А ще тяжче далася третя — «Поезії», 1966, — що готувалася і редагувалася без нього. А вже четверту — «Лебеді материнства», 1981 — аж надто довго і неймовірними зусиллями, ціною незагойних опіків, довелося видавцям вихоплювати, виривати з полум'я інквізиції, що лютувала в 70-х роках (повне десятиліття) над Україною. І тут лою до вогню додавала підтримка творчості В. Симоненка за рубежем. Жорстока діалектика тогочасного буття: підхопивши Симоненка як знамено (а він і був, за визначенням О. Гончара, «Витязем молодої української поезії»), західний світ українства, по суті, спровокував найцинічніші репресії супроти мертвого автора на материковій Україні, де була застосована найжорстокіша кара — кинути ім'я Поета і його творчість у небуття, за валуєвською формулою: не було, нема і не повинно бути.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАА він є.За життя і по смерті (а це вже шосте десятиліття) здолавши такі глибокі вирви і міцні загати, Василь Симоненко залишається зі своїм народом. Він був, є і буде, допоки є і буде Україна. Вона всотує його своїм стражденним серцем, а він своїм нев'янучим Словом додає їй і кожному з нас снаги і оптимізму. ♦  ♦  *Мені пощастило знати особисто Василя Симоненка: ми разом, 1952 року, починали навчання у Шевченковому університеті на тоді ще спільному філологічному факультеті, від якого згодом відділення журналістики відокремилося у самостійний факультет, жили в одному студентському гуртожитку на вул. Освіти. Спілкувалися потім у Черкасах, де Василь працював, і в Каневі, де випало працювати мені.А ще нас єднав Шевченко. Для обох це було святе. «Особливе враження справляли на Симоненка відвідини могили-пам'ятника Т. Г. Шевченка у Каневі, — згадував потім редактор газети «Молодь Черкащини» Григорій Суховершко. — Все побачене і почуте наповнювало його ще сильнішою любов'ю до свого знедоленого народу, до рідної землі». «Нам слід завжди пам'ятати про те, що на Черкащині є три священні вершини, і всіляко охороняти їх. Перша — це Тарасова гора, де покоїться прах Кобзаря, друга — це Богданова гора у Чигирині, звідки пішла слава козацька, третя — Михайлова гора у Тимківщи- ні під Каневом, на батьківщині Михайла Олександровича Максимовича, першого ректора Київського університету, великого вченого і мислителя. Забувати, а страшніше — руйнувати ці висоти — великий гріх», — скаже Василь Симоненко на одній з редакційних «літучок» у листопаді 1962 р.А я, працюючи на Тарасовій горі з липня 1957 р., заглиблюючись у слова Тараса, навіч спостерігаючи всенародне паломництво, здобув винятково щасливу можливість відчути могуть Кобзаря, його глибинну українськість і його велич. А коли став першим секретарем Канівського райкому комсомолу, до 100-річчя з часу смерті Шевченка і перепоховання його в Каневі наш райком ініціював у масштабах усього району акцію «Кобзар» Шевченка — в кожну хату». І райспо- живспілка охоче надавала свої запаси комсомольським книгоношам. Було це дійство підтримане на сторінках районної газети, стало відомим і в області.
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Здибалися ми з Василем і на сторінках уже згаданого збірника «Вінок Кобзареві», випущеного в Черкасах до 100-річчя смерті поета, який я зберігаю як обопільну пам'ятку.Саме на Черкащині ми стали ближчими, ніж в університеті. І зустрічі були теплими, приятельськими, сказати б — індивідуальнішими, бо це були зустрічі двох. Василь не був нав'язливим і сам не любив, щоб до нього безцеремонно лізли в душу. І не відчувалося ні зверхності, ні ущербності — усе нарівні, по-людськи. Але Василь напевне ж був тоншим і глибшим і дивився, мабуть, далі. Хоч про таке у ті роки й не думалося.Були й службові контакти, коли журналіст «Молодіжки» мав завдання критично оцінювати те, що робить чи не робить Канівський райком комсомолу, де я був першим секретарем.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАНезабутні зустрічі з його мамою, коли Василя вже не стало.Так склалося в моїй долі, уже без Василя, що я мав пряму причетність до з’яви на світ книжок «Лебеді материнства» в «Молоді» (1981) та «Поезії» в «Радянському письменнику» (1984).На межі 80 90-х рр., працюючи головним редактором, а потім і директором видавництва «Український письменник», я замислив видати книжку спогадів колег і друзів про нього, але люта паперова криза зірвала цей задум, книжка не вийшла. Та ті спогади автори не змарну-
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАвали — видали в Черкасах. А найбільш значимий — Віктора Онойка «Чи били Василя Симоненка?» я зі своїм коротким словом, за сприяння нашого ж таки однокурсника і головного редактора «Літературної України» Бориса Рогози, надрукував у лютому 1992 р. на її сторінках.Тривалий час у мене зберігається і раритет — оригінал листа Василя Симоненка до Іллі Бердника від 27 грудня 1956 року, рядками з якого і почав я ці свої нотатки.Його передала мені дружина Іллі Бердника Галина Федорівна 5 червня 1991 р. одразу після смерті чоловіка (тепле і щире ставлення до мене цього подружжя я відчув, ще працюючи в Каневі, — за життя В. Симоненка).У папці з деякими іншими матеріалами, що стосувалися самогоІ. Бердника як творчої особистості, було й малоформатне фото Василя (як до паспорта чи посвідчення) з коротким написом на звороті — «Моєму другу». Те фото в час святкування 75-річчя з дня народження В. Симоненка, будучи в Тарандинцівській середній школі, я передав тамтешньому музеєві поета. А оригінал Василевого листа передаю до Відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України — з відповідними моїми коментарями.За багато років нагромадилося в мене також чимало матеріалів, дотичних до життя і творчості Василя Симоненка, в тому числі оригінали спогадів, вирізки з газет, журналів і т. ін. Маю намір передати їх до Національного музею літератури або в інші музеї.Тож маючи гарненький «урожай» більш-менш відомих і маловідомих фактів і суджень, систематизував їх і вилаштував у логічний ряд — відкрилася повніша (але без претензій на абсолют) панорама підготовки і випуску в світ п'яти основних книжок В. Симоненка, починаючи з першої, які вийшли у 60—80-х рр. XX ст.З урахуванням особистого видавничого досвіду, по-новому «прочитана» верстка «Земного тяжіння», що зберігається у Відділі рукописів Інституту літератури.Узятися ж за ці нотатки мене змусили фактичні неточності, часові зміщення, невмотивовані тлумачення і подібні «вольності», на які натрапив у різних публікаціях за останні роки. В тому числі в авторів, яких поважаю і високо ціную їхній внесок у симоненкознавство (як Анатолій Ткаченко, Василь Яременко, Петро Засенко).Доводиться звертати увагу на замовчування або ж несправедливі зміщення наголосів, коли йдеться (чи мало б ітися) про роль Бориса
9



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАОлійника у насправді дуже серйозних і виснажливих для нього змаганнях із владою за повернення творів В. Симоненка масовому читачеві, для якого й писав Василь.
*  *  *Багато часу спливло. У 2015-у минуло 80 від дня народження Василя Симоненка, а він не дожив і до 29, минуло двадцять, 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 Світ- личний, з якими дружив.... Усі ми, — хто грішний, хто праведний, — раніше чи пізніше, але ж постанемо зі звітом перед Всевишнім. Та мусимо й нащадкам залишити якомога повнішу правду про те, що було і як воно велося на цьому світі. Тож не написати того, що достеменно знаю, я не міг.

ю



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

ШУКАЙМО ІСТИНУ

Чи правда, що:• рукопис своєї першої збірки, яка так і не вийшла, В. Симоненко подав до видавництва «Молодь» у 1961 році?• вона мала назву «Берег чекання»?• у Михайла Стельмаха надовго заліг цей рукопис тому, що письменник був заклопотаний проблемами з виданням роману «Чо
тири броди»?• знайомство В. Симоненка з працівницею Держлітвидаву Надією Лісовенко та вручення їй рукопису, що опублікований як перша книжка В. Симоненка («Тиша і грім»), сталося навесні 1962 року?

• В. Симоненко встиг прочитати першу верстку своєї другої поетичної книжки — «Земне тяжіння», яку випустило видавництво «Молодь» після смерті автора?• була і друга верстка цієї збірки і саме вона зберігається у Відділі рукописів Інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка?• згадуваний Симоненком у щоденниковому записі студентських років «високий і худий Ваня» — «деревня» ще більша, ніж я», який «чи
тав послання президенту Трумену, викликаючи його на поєдинок», — 
Іван Сподаренко, майбутній головний редактор газети «Сільські вісті»?• Борис Олійник був радником тих, хто «вирішили знейтралізува- 
ти енергію» Симоненкового імені?• побиття В. Симоненка міліцією влітку 1962 року мало замовний 
політичний підтекст?Поставлені тут під сумнів твердження, як і деякі інші, трапилися мені в коментарях, що супроводжують публікації творів В. Симоненка в XXI столітті, у статтях, присвячених поетові, та в спогадах про нього. Деякі з них я категорично заперечую, зіставляючи різні документи. Якісь судження викликають небезпідставні сумніви, спонукаючи до пошуків. Деяким даю своє тлумачення, спираючись на власну пам'ять та логіку. Це стосується і датування окремих листів Василя.Тож і запрошую читачів моїх нотаток до пошуків і дискусії — заради істини. Принаймні в тих параметрах, які стосуються суціль болісної історії появи на світ в Україні Симоненкових книжок у 60-80-ті рр. XX століття. її



ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ ДО  ЧИ ТАЧА

ПЕРЕДІСТОРІЯ ПЕРШОЇ ЗБІРКИ

«МЕНІ ВЖЕ НЕЗРУЧНО НАГАДУВАТИ ПРО СВОЮ  ГОРЕ-ЗБІРКУ»Так складалося, що всі шанси «засвітити» в Україні молодого українського поета з Черкас мало видавництво «Молодь»: рукопис першої поетичної збірки Василя Симоненка потрапив саме сюди. І цілком виправдано — це видавництво за своїм призначенням було покликане леліяти молоду літературну зміну.Та Василеві не пощастило. Найперше, вочевидь, тому, що була виявлена (констатую як логічний факт) байдужість і безвідповідальність видавничих працівників, починаючи з редактора та завідувача редакції. Тоді (та й не тільки тоді) панувала рятівна для видавництва (а нерідко й для автора — якщо справді був талановитий) тенденція — на рукописи новобранців здобувати відгуки і благословення письменників першого ряду. Рукопис першої поетичної книжки Василя Симоненка потрапив до Михайла Стельмаха.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАА тепер вчитаймося у те, що пишуть товариші В. Симоненка (у спогадах) та дослідники його творчої долі. Підкреслення в цитатах мої.«...першу свою збірку В. Симоненко надіслав у «Молодь» і вона там пролежала мертвим вантажем більше року (до речі, тривалий час із цього на рецензії в М. Стельмаха), а потім, як безнадійну, автор забрав її», — зауважує один з перших пошуковців істини дипломант-заочник Київського університету з Черкас Олекса Лищенко в 1968 році.Згадав цю історію і черкаський журналіст Віктор Онойко, який працював разом із Василем у «Молоді Черкащини»:«Десь у 1961 році ми порадили Василеві відібрати вірші і відправити у видавництво «Молодь». Він так і зробив. Це була відома збірка «Тиша і грім». Та звідти надійшла дивна відповідь, мовляв, М. Стельмах, якому було запропоновано написати передмову, зробити цього не зміг, бо працює над новим романом. Але, звичайно, це була тільки одговірка. Василь все зрозумів. Хіба не можна було знайти іншого автора передмови, або й друкувати без неї? До речі, тільки з невеличкою анотацією і вийшла ця книжка десь через рік». (Автор призабув, що у «Тиші і грім» була післямова Степана Крижанівського).Дещо іншу інтерпретацію подає Олексій Срібрянець, під керівництвом якого Василь проходив першу журналістську школу в «Черкаській правді» 1956—1960 рр. У спогадах, написаних 1998 року в Києві (а опублікованих 1999 в Черкасах), старший колега і наставник Василя досить розлого оповідає про один епізод, що мав місце до липня 1960 року (цього місяця О. Срібрянець виїхав з Черкас): «Напрочуд скромна людина; тепер уже таких, мабуть, немає, і Вася був останнім з тієї шеренги людей, які не любили «висовуватися», яких зовсім не цікавила осяяна прожекторами арена... І ось пройшов поголос (тоді вже Василь працював завідувачем відділу щойно організованої «Молоді Черкащини»), ніби Симоненкові вірші не сподобалися Михайлу Стельмаху, слава якого на той час була в зеніті. Я уже не пам'ятаю, як говорили: чи Василь сам запропонував йому свою добірку, чи видавництво, куди він її надіслав, звернулося за рецензією до видатного прозаїка. І говорили при цьому, що там щось загальмувалось. Говорили з жалем». «І ось зустрілись ми з ним випадково у якомусь коридорі, де були високі вікна (в «Черкаській правді» таких коридорів не було, виходить, десь в іншому місці зустрілись), і заговорив зі мною Василь на тему, що хвилювала тоді черкаських працівників преси. Сам, без ніякого примусу з мого боку.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧА— Чули, що на мої вірші Стельмах наклав «вето»?— Чув. Справді забракував?— Справді. Сказав: «Я книги ще не бачу. Окремі вірші нічого, а книги не бачу».— І як ти на все це дивишся? Згоден з ним, чи як?— Та, я зовсім не про це хотів вам сказати. Що б він не говорив про мої вірші — погане чи хороше, — моя думка про нього як письменника не зміниться. Забракував, не побачив книги, ну й що з того! Книги моєї нема, а письменник Михайло Стельмах є і я поважаю його як письменника...Ось і вся розмова. А через два роки вийшла перша книжка поезій Василя Симоненка в синіх палітурочках — «Тиша і грім». Про Васю заговорили. І враз побільшало у нього друзів...»«Збірка «Берег чекання» (назва! — В. Б.) прочекала півтора року у видавництві «Молодь», — констатує дослідник Анатолій Ткаченко.Безперечно, така тяганина обернулася для молодого, безсумнівно талановитого поета з провінції (молодий обласний центр) великими стражданнями.«Від М. П. (Стельмаха. — В. Б.) я ще не одержав ні слова», — з гіркотою пише Василь у листі до М. Сома 2 грудня 1958 р. (отже, рукопис першої книжки потрапив до Києва не пізніше осені 1958 року). «Коля, мені вже незручно тобі нагадувати про свою горе-збірку, але ти якось таки забери її в Михайла Панасовича та хоч мені поверни назад. Буду синові вірші читати. Я ж розумію, що в нього й без мене клопоту вистачає», — це вже в квітні 1959 року знову ж таки апелює до М. Сома. І майже через рік, у березні вже 1960-го волає: «О найсо- міший із Сомів! [...] І, нарешті, може ти зробиш ще одну спробу свиснути в Стельмах[а] мій рукопис? Бо відновити по пам'яті навряд чи я здатен, а домашні архіви постраждали від агресії юного Симона».Цю ситуацію коментує, але вже після смерті поета, у розмові з Василевою матір'ю Ганною Федорівною Щербань Микола Сом:«Перед виходом першої книжки «Тиша і грім» молодий поет шукав авторитетної підтримки. А в той час хрещеним батьком багатьох літературних молодят був Михайло Панасович Стельмах, який редагував першу збірку Тамари Коломієць, благословляв Василя Діденка та інших наших студійців. Ось чому за проханням Симоненка я передав його вірші шановному майстрові. Але, на превеликий жаль, той рукопис нерухомо пролежав близько року. (Насправді, судячи з Василе-
Ч



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАвих листів, близько півтора року. — В. Б.). Я таки забрав його і вельми обурювався незрозумілою байдужістю видатного письменника до творчості свого молодого колеги».Знаходяться і слова виправдання «позиції» класика.«Якраз у той час (кінець п'ятдесятих і початок шістдесятих років) Михайло Панасович вів одчайдушну боротьбу за свій роман «Правда і кривда», — пояснює М. Сом. І додає: «Вже потім — через багато років Стельмах казав мені: «Ви знаєте, що я все життя боровся із бабійчука- ми та маланчуками. Та я ніяк не прощу собі, що не встиг підтримати Симоненка...».Тим часом явно помилкова конкретизація заклопотань М. Стельмаха в Анатолія Ткаченка (в коментарі до листа В. Симоненка М. Сомові, що датується квітнем 1959 р.): «М. Стельмах мав тоді чималий клопіт з обстоюванням власного роману «Чотири броди», де були хоч і притлумлені, та все ж епізоди голоду. Лише за два з половиною роки по тому (тобто восени 1961. — В. В.) першу збірку Симоненка підтримала головред Держлітвидаву Надія Лісовенко...»Насправді ж, клопоти з романом «Чотири броди» стосуються кінця 60-х — першої половини 70-х рр., а роман «Правда і кривда», навколо якого зчинилася полеміка, вийшов 1961 року — саме тоді, коли М. Стельмах сягнув всесоюзних вершин офіційного визнання, став лауреатом найвищої в СРСР відзнаки — Ленінської премії, золотої мрії найвидатніших радянських майстрів пера і митців загалом.Важко судити-гадати, чому так сталося, що на старті свого творчого шляху Василь спіткнувся саме об Стельмаха, який з власного досвіду знав ціну опіки з боку старшого, визнаного в суспільстві майстра (таким був для нього Максим Рильський) і сам, як зауважує М. Сом, уже давав благословення таким талантам, до покоління яких належав і Василь Симоненко.Мені особисто випало не раз зустрічатися із Стельмахом, вести одне урочисте дійство, на якому Михайло Панасович був активним «весільним генералом» як голова журі премії ім. М. Трублаїні (при журналі «Піонерія» — тепер «Однокласник»), писати про його багатостраждальний роман «Чотири броди» (і Стельмах з нетерпінням очікував публікації моїх міркувань та делікатно підштовхував, аби я швидше подав свій відгук до редакції найтиражнішої тоді партійної газети «Сільські вісті»). Був запрошений і на банкет з нагоди його 70-річчя. Але те все було через двадцять літ після півторарічної оказії
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАз рукописом В. Симоненка. І не дає мені підстав вважати, що я добре знав М. Стельмаха, особливості його характеру. А тим часом мою увагу не поминула згадка про дотичність В. Симоненка до М. Стельмаха ще до того, як рукопис молодого поета потрапив на очі живого класика. «Подією в тодішньому літературному житті був вихід роману й іншого нашого видатного прозаїка М. Стельмаха «Кров людська — не водиця», — пише А. Ткаченко у книзі «Василь Симоненко» (серія «Літературний портрет» в-ва «Дніпро», 1990 р.). — В однойменній рецензії (1957. — 9 жовт.) В. Симоненко не тільки хвалить твір, а й висловлює кілька дрібніших зауважень». А в кінці наступного, 1958, року автор «дрібніших зауважень» нарікатиме в листі до Сома (нагадаємо ще раз): «Від М. П. я ще не одержав ні слова». І так аж до березневого, 1960 р., волання: «Може, ти зробиш ще одну невдалу спробу свиснути в Стельмах («а» не дописує. — В. Б.) мій рукопис?»Прошу вибачення у нащадків Михайла Панасовича за, цілком імовірно, безпідставний натяк, але ж... істина десь є. А таке затяжне зволікання М. Стельмаха врешті-решт завело справу з можливим виданням у глухий кут, суттєво загальмувало вихід у світ першої збірки талановитого поета, внесло серйозне сум'яття у творчу працю Василя.Для мене, видавничого працівника з 30-літнім стажем, залишається загадкою, чому рукопис молодого талановитого автора (а талант не міг не помітити хіба що редактор-нездара або редактор-заздрісник, який умисне гальмував) у рецензента (хай це і Михайло Стельмах) лежить майже півтора року, а видавництво — ні пари з вуст.Тож молодіжне видавництво, на яке покладав свої найвищі надії і сподівання молодий поет, позбавило себе честі стати першовідкривачем нового таланту, якого через десятиліття Олесь Гончар назве витязем молодої української поезії.Хоча не забуваймо й очевидного факту: збірка, яку Симоненко вручив восени 1961 року (саме так, що буде доведено далі) посланиці Держлітвидаву, не була абсолютно тотожна тому рукопису, який так надовго заліг був у «Молоді». Так само, як і «Тиша і грім» не була абсолютно тотожною до тієї збірки, яку спершу (й під іншою назвою) прочитала Н. Лісовенко. Маю на увазі не тільки зміни в процесі редагування якихось поезій, а й суттєве поповнення тим, що з'являлося в автора до моменту, коли від видавництва пролунало: «Обережно, двері зачиняються» — підготовка рукопису майбутньої книжки завершена, іб



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

ПЕРША ЗБІРКА — «ТИША І ГРІМ»

«БУДУ СПОДІВАТИСЯ, ЩО НАРЕШТІ МЕНІ ПОВЕЗЛО»Отже, видавництво «Молодь» позбавило себе місії стати першовідкривачем витязя молодої української поезії. Під назвою «Тиша і грім» першу книжку поета випустив «Держлітвидав» (згодом перейменовано на «Дніпро»). Найбільша заслуга в цьому — Надії Павлівни Лісо- венко, яка на той час завідувала там редакцією сучасної української літератури (а вже пізніше стала головним редактором цього видавництва). Вона, в буквальному розумінні цього слова, «виловила» талант прямо на місці — в Черкасах.Згадує очевидець тієї події Микола Дашківський, який працював з Василем у «Молоді Черкащини»:«У Черкаси весною 1962 (? — В. Б.) року завітала редактор Державного видавництва художньої літератури Надія Павлівна Лісовенко. На її прохання в «Черкаській правді» зібралися члени обласного літературного об'єднання. [...] Ми читали Надії Павлівні свої твори. Вона уважно їх слухала, але особливого ентузіазму в її очах ми не помітили. Наскільки я пам'ятаю, Василь того вечора своїх віршів не читав. Він сидів поруч із нами і на його обличчі грала (хай мені вибачать) трохи скептична посмішка».«— Ви пишете вірші? — звернулася Надія Павлівна до Василя.— Звичайно, — відповів той.— І багато?— Та сотні три набереться».«— То чи не принесете їх завтра?— А що з цього вийде?— Ви принесіть, — наполягала Надія Павлівна, — а там побачимо. Може, щось і вийде».Учасником доленосного знайомства поета-початківця з тямкови- тим і чутливим до поетичного слова видавцем став і Євген Дудар.Ось його згадка:
«Восени 1961 (! — В. Б.) року я практикувався в «Перці». Збирався у відрядження на Черкащину». Далі констатує: у Черкасах день провів у Василя вдома; наступного дня — Золотоноша; повернувся... І продовжує:
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИ ТАЧА«Ми сиділи в редакції. Зателефонували з «Черкаської правди». Сказали, що приїхала головний редактор Держлітвидаву з Києва Надія Лісовенко. Хоче ознайомитися з творами місцевих літераторів — запрошували Василя.Василь попросив піти з ним.[...] Лише ми переступили поріг кімнати, де зібралися літератори, майже всі заговорили про Василя. Про те, що в нього «готова книжка»...Це був початок народження першої збірки Василя Симоненка «Тиша і грім».«Спілкування з видавцем Василя окрилило. Він мав прекрасний настрій, сипав дотепами».Описує цю подію (але вже з відстані семи років і як дослідник, а не свідок) дипломант Олекса Лищенко (Дипломна робота «Василь Симоненко і сучасність», філфак КДУ, 1968 р.):«Н. Лісовенко квапилася. Вона в готелі одержала від порекомендованого їй Василя Симоненка папку з віршами, зібрану так само поспіхом (! — В. В.), і пообіцяла написати з Києва про її долю. Але вже з дороги (зі С м іл и ) надіслала листа. Вона не стрималась висловити одразу своє перше враження і написала на клаптику паперу олівцем: «Шановний тов. Симоненко! Пишу пару слів, не добравшись іще й до Києва. Чудесні вірші, і я їм дам зразу ж, як приїду, зелену вулицю! Я перечитала збірку в дорозі і без усякої рецензії обіцяю Вам видати їх якнайшвидше. Певна, що мене підтримають.Прошу Вас тільки нікуди їх більше не подавати, щоб мені не потрапити в дурне становище, бо я буду їх намагатися втиснути у випуск ще цього 1961 року, а це нелегко!»І далі дипломант зазначає:«Окрилений надією, В. Симоненко працював одержимо». «Тож, мабуть, попрохав рукопис назад, щоб поповнити його і пересіяти, бо в архівах зберігається лист Н. Лісовенко, датований 1 листопада 1961 року: «Шановний тов. Симоненко! Виконуємо Ваше прохання і повертаємо рукопис «Роса на квітах» (попередня назва збірки «Тиша і грім». — Авт.). Перечитуйте, доопрацьовуйте, готуйте хорошу збірочку».«З Держлітвидавом у мене налагодились (тьху! тьху! щоб собака не підслухав) ніби хороші стосунки, — ділиться Василь своєю радістю з Євгеном Дударем у листі, надісланому до Львова 14.11.1961 р. — Одержав навіть дуже добрий відгук і цілком доброзичливі зауважен
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАня. Надія Павлівна запевняє, що у квітні наступного року (виділено мною в цитатах тут і далі. — В. Б.) матиму книжку. Буду сподіватися, що нарешті мені повезло».Про подальший перебіг роботи над книжкою Василь повідомляє в листі до Анатолія Перепаді, написаному (за версією упорядника видання в «Смолоскипі») у січні 1962 року, ділиться найближчими планами:«Протягом першої чверті року буду в Києві. Редагуватиму збірку. Мені телефонували, що вона вже затверджена в плані на 1962. Рецензував її Степан Крижанівський, але його оглядин мені досі не прислали. Оце тобі «переваги» провінції. Коли б я був столичним бебі, то познайомився з сентенціями доктора з місяць тому і принаймні знав би, чого від мене хочуть».Тим часом рецензія С. Крижанівського датована 7 лютого 1962 р. «Безперечно, Василь Симоненко — талановитий поет». «Дуже втішно, що Держлітвидав самостійно відшукав ще одного поета», «Василь Симоненко — поет молодий, свіжий, нерівний, перспективний. У нього відчувається політ фантазії, слово він міцно держить у руках (...) і серед його речей є справжні перлини поезії, а є і речі сирі, ординарні [...]». «А взагалі — поет морально здоровий, життєлюб, з енергійним ритмом, з чуттям мелодії, зі справді національним обличчям, а одночасно інтернаціоналіст [...]». Насамкінець, після численних зауважень, рецензент пропонує замінити назву збірки.Зрештою, автор одержує рецензію і листа: «Василю Андрійовичу! Посилаю рецензію і Договір. Працюйте, не відкладаючи. Скажіть пару слів, коли прочитаєте рецензію. Художники вже працюють.Бажаю успіху.З пошаною — Н. Лісовенко.У кінці лютого добре було б здати до набору».У такі темпи ні автор, ні видавництво не вкладаються. Цілком імовірно, що на доопрацювання автором знадобилося часу, може, й до кінця лютого. А завершивши роботу, він планує поїздку до Львова. «Давай краще глянемо в ближче майбутнє: за прогнозом, — пише Василь до Олексія Щербаня, — 19 березня я виїжджаю до Львова. Мабуть, на тиждень [...]. Тепер повзти назад ніяк. З гріхом пополам зможу відтягнути від’їзд, може, на тиждень. Але й то навряд.Словом, чекаю твоїх сигналів».Тобто йдеться про можливість зустрічі. І ще є час на зворотній
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАзв'язок. Тож і датування тексту упорядником «Не пізніше 18.03.1962» надто перестраховне — лист написано не пізніше першої декади березня.Бо ж уже 19 березня, коли, за попередньою згодою редактора газети, мав їхати до Львова, пише Євгенові Дударю:«Урочисте прибуття до Львова відкладається на квітень, бо оце 
тиждень був у Києві, редагував збірку. Редактор (газети. — В. Б.) коситься, що я, мовляв, мандрувати полюбляю».

«Збірка буде начебто в липні. Називається «Тиша і грім». Обіцяють чотири аркуші, тобто десь близько 3 тисяч рядків». Що ближче до виходу книжки, то з'являється і клопіт: «...а вдень шукаю замовників на свою брошуру, — пише до А. Перепаді 22 березня 1962 р. — Отці місцевої книготоргівлі розкошелилися на 3 тисячі примірників, половина з них піде в бібліотеки, решта — в роздрібну торгівлю».А через тиждень — 29 березня 1962 р. з таким клопотом Василь звертається і до Євгена Дударя:«Зараз Держлітвидав розіслав анотації для замовлень на книги 
II—III кварталів. Серед них є і моя збірка. Оскільки вона позапланова, то замовлень на неї вид[авницт]во не має. Якщо для тебе це не складе труднощів, то зайди в Львівський облкниготорг і попроси їх, щоб замовили хоч кілька штук. Мені дуже хочеться, щоб львів'яни познайомилися з моїми писаннями».Вочевидь, на підтримку Василевих зусиль, як на сучасну термінологію, інформаційним спонсором виступила і газета «Черкаська правда».16 квітня 1962 р. в обласній партійній газеті, першій альма-матір у журналістській діяльності молодого поета, з'являється добірка Си- моненкових віршів («Верба», «Впало сонце в вечірню куряву...», «Піч», «Закохана»). Та не менш важливою була інформація про взаємини газети з поетом, т. зв. редакційний вріз: «Василь Симоненко. Тиша і 
грім». Так називається перша поетична книжка Василя Симонен- 
ка, яка виходить зараз у «Держлітвидаві» [...]». На підсилення своєї значимості у «вигойдуванні» поета редакція серед раніше опублікованих згадує і поезії «Дід умер», «Жорна» та ін., «в яких уже не важко було помітити поета справжнього і оригінального, поета з своїм власним почерком, своєю образною системою».
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

«КІЛЬКА ГЕКТАРІВ У НІЙ ВИТОПТАНО ВЩЕНТ»Понад п'ять років газетної практики у двох виданнях — партійному і комсомольському — дали Василеві можливість ледь не щодень бачити, як редагуються публікації, в т. ч. і поетичних творів. Тож чисто по-дружньому застерігає і (на той час) студента-п'ятикурсника Львівського університету Євгена Дударя ще на початку січня 1962 р.: «Не дуже болій за редакційні правки. Готуй себе до танталових мук, якщо вже за перо взявся. Без цього, мабуть, не можна». Йшлося про правки в газеті. А 17 квітня 1962 р. (дата на поштовому штемпелі) з Черкас летить (чи їде) до Красноярська інформація радості і печалі, пов'язаних із першою книжкою. Тележурналістові і поету Валерію Кравцю, з яким здружився, Василь пише: «Моя книжка «в роботі». Чекаю першої верстки. Кілька гектарів у ній витоптано вщент».Врешті 24 квітня 1962 р. збірку «Тиша і грім» видавництво здало на виробництво, цебто надало друкарні відредагований редактором і схвалений керівниками видавництва та «розмальований» техредак- тором машинописний рукопис для набору і верстання у форматі майбутньої книжки.Але тривога за долю збірки не гасне. 9 травня 1962 р. Василь пише до 0. Щербаня: «Зараз я стою перед трьома дорогами: Львів, Київ, Москва. По першій підеш — юнкера зустрінеш, по другій — влучиш в обійми редактора, по третій — на всесоюзну нараду жовторотих піїтів улучиш».Юнкер — це адресат, тобто Олексій Щербань, який навчався у Львівському військово-політичному училищі. Редактор — Олександр Стаєцький, який безпосередньо готував книжку до видання, а в Москві — Василь написав, що це таке.«Влучиш в обійми редактора» — дуже точно сказано: і в прямому, і фігуральному значеннях.Збірка «Тиша і грім», як зазначає А. Ткаченко, чи не найретельні- ший дослідник творчості В. Симоненка, «за спогадами її редактора 
О. Стаєцького, була під загрозою «злетіти», якби не додані, допи
сані на прохання видавців деякі вірші, акценти, закінчення тощо,— коментує А. Ткаченко. — Нині їх неважко розпізнати».(На жаль, мені не вдалося безпосередньо ознайомитися із цими спогадами, тим паче, що самого 0. Стаєцького я добре знав ще із студентських років і доводилося з ним разом працювати, правда, аж через 20 років після редагування ним поезій Василя).
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

«ВЕЛИКА ПОЕТИЧНА СИЛА У ТОВ. СИМОНЕНКА, АЛЕ...»Тим часом, мовби ні з сього, ні з того, напередодні літнього затишшя в діяльності Спілки письменників, а саме 22 травня 1962 р. (тоді ця дата в столиці не була одіозною, те станеться через три роки) у Спілці «під головуванням академіка П. Г. Тичини» відбулося обговорення творчого набутку кількох молодих авторів: Івана Кротова, Василя Симоненка, Олександра Юрченка, Володимира Коломійця.Студент-дослідник Олекса Лищенко посилається на стенограму тієї дискусії і наводить досить цікаві судження про поезії В. Симоненка. Леонід Вишеславський: «це справжні перлини нашої поезії», «це свіжий вітер повіяв на нас, це свіже живляче дихання поезії»; «...Вірші Симоненка мені дуже сподобалися. Кожен вірш — це глибока поетична ідея. «Піч», «Дід умер» та інші...»; Лариса Мороз: «Мені сьогодні вперше довелося познайомитися з віршами Василя Симоненка. Скажу щиро, вони мене вразили...», «такі сильні речі — вони приголомшують»; Олекса Ющенко: «Особливо вразили вірші Симоненка. Він по-новому сказав...»; Леонід Новиченко: «...я прочитав перед цим вечором книгу Василя Симоненка. Це книга віршів 
у рукописному вигляді. В його особі ми маємо справді цікавого, обдарованого, оригінального поета, хоч йому, як молодому поетові, дещо бракує. Інколи оригінальність надмірна, форсована, вона дратує своєю манірністю, кокетством. В окремих віршах відчувається страшенна претензіозність», «У Симоненка мене вражає широка публіцистичність, по-друге, його увага до конкретних явищ, до конкретних подій і образів». Свої міркування висловили і Юрій Пе
тренко (позитив), і якийсь Милько (негатив), та Степан Крижанів- 
ський, який перед тим рецензував рукопис першої книжки в Держ- літвидаві (рецензію від 07.02.1962 О. Лищенко також опублікував) та став автором післямови до цієї збірки. Та особливо вражає оцінка 
Павла Тичини: «Відносно віршів Симоненка. Він володіє віршем чудесно. У вас є сарказм, але якийсь похмурий, не вольтеровський. Взяти вірш про жінку. Правильно говорите про важку долю жінки, але висновок неправильний [...], якось дуже безнадійно закінчується вірш» (йдеться про «Піч». — В. Б.). «Велика поетична сила у тов. Симоненка, але з рядом висновків його віршів я не погоджуюсь. Він, безумовно, талановита людина, але дещо слід переглянути у своїй поезії».
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАТакі критичні зауваги муляли самому Тичині і він за першої ж нагоди спробував пом'якшити заочно стосунки з Василем.Згадує Станіслав Тельнюк: «...літо й початок осені 1962 р. До речі, невдовзі мені довелося бути в Павла Григоровича на квартирі [...]. Здається, саме тоді Павло Григорович і сказав мені:— Я ж трохи — е-е-е — був покритикував Василя Симоненка під час обговорення, так ви ж — е-е-е — скажіть йому, що я його творчості не перекреслюю, що він мені подобається, от тільки маю деякі зауваження...— Та він на вас, Павле Григоровичу, не сердиться! — почав я говорити, бо вже мав зустрічі із Симоненком, і той з доброю дозою самоіронії розповів, як Тичина під час обговорення його поезії присікався до деяких віршів.— Е ні, скажіть обов'язково, хай не сердиться!»І далі — вже міркування самого Станіслава Тельнюка.«Тут потрібне пояснення. По-перше, Василь Симоненко з його підкреслено реалістичним баченням і реалістичною манерою письма не міг аж надто захопити романтика й символіста Тичину. Ясна річ, що йому, Тичині, більше подобалися поети типу Миколи Вінграновського чи Івана Драча». «Подобалися йому і Борис Олійник, Віталій Коротич та Василь Симоненко... Але зауваження до них він мав, що здавалося для нас, тодішніх, ретроградством». «Ну, не сподобалися йому окремі наголоси у віршах Симоненка чи не до кінця доведена думка, — то що, писати дослідження на тему: «Тичина — душитель Симоненка»? По-друге, Павло Григорович і справді на початку не сприймав деяких критичних нот у творчості молодих. Роки сталінщини залишили свій слід у його свідомості. Йому хотілося більше світлих, оптимістичних мотивів» (грудень 1988 — січень 1989).Не міг не зафіксувати таку подію в своєму творчому житті і сам Симоненко. «Агов, Льоняшо! — пише він до Олексія Щербаня у Львів. — Пишу ледве живий. Тільки приїхав з Києва, втомлений, немов молодожон після медового місяця. Витягали мене туди на обговорення 
в Спілку, трохи лаяли, трохи хвалили».Тут же Василь зауважує: «У Черкасах зроду не видавалася художня література. Адже моя збірка теж у Києві виходить». І далі — в цьому ж листі — слова, винесені в наступний підзаголовок та цитовані під ним:
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«Я ВЖЕ БАЧИВ ПЕРШУ ВЕРСТКУ СВОЄЇ КНИЖКИ»«Вона середнього формату; чималенька. Дещо, мабуть, піде у висівки. Я за цим і не шкодую, але боюся, що, не доведи Господи, сіятимуть не крізь те сито».До речі, у цьому листі маємо ще дві часові прикмети: «Оповідання Старостіна (однокашник-приятель Олексія Щербаня за навчанням у Львівському військовому училищі. — В. Б.) підготовлено до друку. Можливо, в червні вискочить на одну з сторінок газети». І — «у шостому номері «Дніпра» читай добірку моїх віршів».Отож, зміст листа (обговорення в Спілці і бачив першу верстку) і ці дві часові ознаки засвідчують, що оний лист до 0. Щербаня написаний не просто «(Після 20.ІІІ.1962)», як зазначено у книзі «Василь Симоненко. Твори» (серія «Шістдесятники» видавництва «Смолоскип»), а в кінці травня, принаймні «Після 22.05.1962». І місце йому в тому виданні під № 9, перед листом тому ж 0. Щербаню від 11.06.1962.За такого розташування листів (бо 11.06 уже й «рапорт» про виконану, що була заявлена в попередньому листі, місію: «Передай привіт мілітаристові і прозаїку Старостину, а також вручи йому це кастроване оповідання») відпадає потреба у примітці на crop. 790, яку сумлінний дослідник раптом нафантазував як вимушений коментар: «Т і Г» «здано на виробництво 24.06.1962 р.». Маю наголосити: «здано на виробництво» — це початок технологічного процесу виробництва книжки, тобто здано до друкарні для набору і верстання. А незнання цього потягнуло відверту вигадку: «А перед тим була ще й друга верстка (поперед першої?! — В. Б.), імовірно, посередині квітня, яку «літували» в головліті (завуальована назва цензури)».У зв'язку з цим підлягає переоцінці коментар упорядника і до листа, що вміщений на crop. 571-572 під № 8: «Напевне, задовольняючи цікавість Олексія з приводу повідомлення про першу верстку, Василь відповідає: «Книжка вийде, мабуть, у цьому році».Звернімо увагу на контекст, в якому згадано книжку. Василь пише:«Надсилаю тобі кілька вирізок із газет. Ці речі написані давно, але видрукувалися вже в цьому році. Читай. Книжка вийде, мабуть, у цьому році».Тож логічніше допустити, що надіслати вирізки з кількох газет спонукала публікація в «Черкаській правді» 16 квітня з повідомленням про збірку, що готувалася в Держлітвидаві. Тоді ж легко пояснима і
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАзгадка про книжку декількома словами. Цілком логічно, що й лист цей датується таки ж квітнем 1962 р.А роботу над версткою здійснено, по суті, у червні 1962 р. На фініші взявся за неї і Головліт, засвідчивши своє схвалення двома великими літерами «БФ» та п'ятизначним у реквізитах числом. І офіційна позначка в реквізитах: «Підписано до друку (видавниче благословення на друк і виготовлення тиражу книжки. — В. Б.) 27 червня 1962 р.».Зрештою, під цим процесом підводить риску і сам Василь — знову ж таки листом до 0. Щербаня в кінці червня 1962 р.:«Свої літературні потуги назвав я «Тиша і грім». Під цим ім'ям вони й виприснуть у світ. Вчора книжку, мабуть, підписали до друку». Тож і датування цього, одинадцятого за рахунком листа до родича годилося б віднести на 28 червня 1962, хоча упорядник чомусь обрав варіант, за яким «учора» треба читати як «завтра» — і поставив 26.06.1962. Застерігши, що саме «на цьому (офіційна дата підписання до друку. — В. Б.) ґрунтується орієнтовне датування листа» (примітка — с. 790).Оскільки видання в серії «Шістдесятники» чи не найавторитетніше і на нього найімовірніше великою мірою орієнтуватимуться видавці творів В. Симоненка і коментарів до нього і в майбутньому, маю обов'язок звернути увагу і на очевидну помилку у вступній статті А. Ткаченка «Палімпсести Василя Симоненка...» — на crop. 29 читаємо: «Збірку «підписано до друку 27.06.1962 р.» А за 10 днів до того, 16 
квітня (виділено автором. — В. Б.) в «ЧП» («Черкаській правді». — 
В. Б.) вміщено добірку Симоненкових віршів...» Краще вже сказати (якщо це потрібно авторові), що 24 квітня збірку подано на виробництво, а ще за 8 днів до того... — і далі за текстом.Отже, перша поетична книжка Василя Симоненка «Тиша і грім» — на фінішній прямій до появи в світ. Збірку, анотовану на початку року в «Бланку замовлень» по всій Україні, мають випустити в третьому кварталі і тираж уже визначений — (за тодішніми нормативами, він встановлювався в момент підписання до друку — як видавниче замовлення друкарні на виготовлення). Цей період можна б назвати затишшям перед громовицею, яка сколихне український світ, коли з'явиться книжка.
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«ВАСИЛЕВІ ПООБІЦЯЛИ КНИЖКУ, ЦЕ МОЖЕ БАГАТО ЩО ЗМІНИТИ»Так пророкує Лесь Танюк у своєму щоденнику записом від 26 серпня 1962 р. В контексті особистої долі Василя, але не тільки... Адже вони (Василь, Горська і Танюк) щойно побували в Биківнянському лісі під Києвом і замислили струснути суспільство викриттям масштабного злочину більшовицької влади.Рівно через тиждень — 2 вересня 1962 р. газета «Молодь Черкащини» друкує післямову С. Крижанівського до зб. «Тиша і грім» під заголовком «Радість першовідкриття», зазначивши, що виходить і сама книжка.І нарешті — вихлюп радості самого автора, але тихий і скромний — ніби «між іншим». 17 вересня 1962 року (дата визначена упорядником книжки в серії «Шістдесятники», с. 566) Василь, у властивій йому іронічній манері, пише у Ворзель до своєї дружини Людмили Павлівни, де вона відпочивала (до речі, вдруге того року): «В «Літ. Україні» блиснуло повідомлення, що вийшла в світ книжка твого першого чоловіка». У примітці уточнивши перестановкою слів: «Тобто перша книжка твого чоловіка». «У мене ще її немає», — констатує Василь.Отже, книжка вийшла. Перша, багатостраждальна, на яку замірився ще чотири роки тому (див. листи до М. Сома). Але немає навіть натяку на хизування, з'яву якоїсь гордині. Іронічний стиль у листах до друзів мовби підкреслює малозначущість події.До Анатолія Перепаді:«З оказією пересилаю тобі «Атомні прелюди», а також «Тишу і грім». «Напиши мені, чи розійдеться «Тиша і грім» у столиці».«Після 17.09.1962» — датують ці слова упорядники у виданні «Смолоскипа». І мають на те підставу: «Р. Б.» у цьому ж листі: «Кирпатий барометр» закінчив (під ним дата 17.09.62. — В. Б.). Ще не читав нікому».До Євгена Дударя:«Кілька днів тому послав тобі свою брошуру, ти вже, мабуть, одержав її і навтішався, яко кіт мишею». Дата: «11.10.62, у Черкасах».До Івана Світличного:«Через кілька днів я, очевидячки, пришлю тобі свою брошуру — оперативна «Літературна Україна» вже сповістила про її вихід: втішаюся думкою, що в моїй книжці ти знайдеш вдячний матеріал до твоєї войовничої статті, про яку ми говорили колись у тролейбусі № 17».Дата зазначена автором: 13.11.62.
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ ДО ЧИ ТАЧАКолеги-журналісти Черкащини, щирі шанувальники його як людини і як талановитого поета, ще не одне десятиліття зберігатимуть його першу ластівку, яка, всупереч народній прикметі, зробила весну і в українській літературі, і в їхніх серцях.Заслужений журналіст України Лілія Шитова, тоді відповідальний секретар «Молоді Черкащини», яка з першого до останнього дня працювала з Василем і яку пов'язували з ним любов до книги, до культури та вміння, якщо хочете, навіть пристрасті занурюватися в це інтелектуальне багатство:«Великою підтримкою, новим спалахом віри в себе, в свої творчі можливості було видання його першої книги «Тиша і грім», вже в назві якої відбивається філософське світобачення і світосприйняття поета. Він ходив окрилений, щедро дарував друзям книги зі своїми автографами, — і вони, теплі, зворушливі, багато що говорили про ставлення поета до людей, шанобу до них. (Як дорогоцінну реліквію я зберігаю книжечку «Тиша і грім» із написом: «Милій нашій Лілі Павлівні на добро. 2.10.62 р. Вас. Симоненко»)».

Лілія Шитова та Василь Симоненко за роботою 
в редакції газети «Молодь Черкащини». 1962 рік
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Вірші зі збірки «Тиша і грім»:

Ж ОРНА

Натуга на руках; 
від втоми чорних, 
здувала жили, 
ніби мотузки.
Каміння клацало зубами 
в жорнах,
жувало жовті зерна на друзки.
І сіялось не борошно, 
а мука...
При тьмяному мигтінні каганця
жіночі ніжні
материнські руки
тягли за ручку
камінь без кінця.
Журливо мліли очі сумовиті, 
і борошно,
мов біла кров, лилось...
Це все було
в двадцятому столітті, 
що грозами над нами пронеслось.

Такий вигляд мала перша збірка 
Василя Симоненка «Тиша і грім»
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Ми часто чуєм 
радісну зловтіху 
у  голосі ворожому; 
чужім,
що заглядали кривда 
й люте лихо 
у  наш —
для щастя виведений — дім. 
Хай сатаніють 
виродки од крику — 
нас не знобить 
од їхньої хули: 
нам жорна ті 
із кам'яного віку 
на танках варвари 
з Європи привезли.
І то для них 
таки й була наука, 
коли —
у  всього світу на виду, — 
немов у  жорнах, 
наші дужі руки 
перемололи варварську орду. 
Народе мій!
Титане непоборний, 
що небо підпирає голубе!
Твій гордий подвиг 
не принизять жорна — 
вони лиш возвеличують тебе. 
Дарма біситься 
злість ворожа чорна — 
нічим не очорнить 
твоєї боротьби!..
Цілую руки, 
що крутили жорна 
у  переддень космічної доби.
15.111.1961
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ПІЧ

Лиже полум'я жовте черево, 
Важкувато сопе димар,
Галасує від болю дерево, 
Піднімаючись димом до хмар.

Бубонять рогачі і кочерги — 
Щось пригадують з давнини,
І чекають покірно черги 
Засмаглілі горшки й чавуни.

З тітки полум'я сон злизало, 
Тітка гладить рукою глек, 
Теплий ватяник зав'язала 
На застуджений свій поперек.

Біга тітка із кухні в сіни,
З-під повітки заносить дров — 
З них струмує жовтаво-синя 
Віковічна печаль дібров.

Звично грюкають мляві двері, 
Піч гуде і димить у  світ — 
Скільки в пащу цій ненажері 
Тітка вкинула кращих літ!

Сновигають по зморшках думи, 
На щоках танцює вогонь,
Сажа в'їлася чорним глумом 
У пелюстки ії долонь.

Біля печі вона, мов бранець, 
Слугувала під шурх спідниць, 
Віддавала дівочий рум'янець 
Чистоті смачних паляниць...

Зі
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Менше ми гіркоти нестимем, 
Стане ближчою наша мета, 
Як не будуть у  небо димом 
Підніматись жіночі літа.28.1.1962

Згадує Іван Рябоштан, ветеран журналістики, який на початку 1963 р. порекомендує Василя на посаду кореспондента «Робітничої газети» — і він матиме хоч якийсь заробіток на прожиття та і вільніший режим, аніж у штаті обласної молодіжки, яку закриють: «На моєму робочому столі постійно лежить синенька книжка Симоненка «Тиша і грім». На ній теплий, щирий автограф автора з добрим побажанням. Мені ця книжка дорога ще й тим, що вона з числа... перших, сигнальних примірників. На ній дата: 11 жовтня 1962 р.».Дуже швидко зорієнтувалася і читацька громада. За неповних три місяці книжка щезла з книгарень. Це приємно здивувало і самого автора.З листа до Олексія Щербаня:«Пардон, але для мене диво, що «Тиші і грому» немає у Льво
ві. Сеї брошури не знайдеш ні в Києві, ні навіть в нетрях Африки. У мене теж немає». Дата зазначена автором: 27.12.[1962].З листа до Петра Ротача в Полтаву:«Тишу і грім», на жаль, зараз не можу надіслати, бо не маю жодного примірника. Але один книготорговець обіцяє дістати для мене кілька екз., якщо дістане, то один з них надішлю Вам».Дата зазначена автором: 5.03.63.Нинішньому читачеві добре відомо, якого резонансу набуло обговорення книжок Миколи Вінграновського і Василя Симоненка 8 січня 1963 року в Спілці письменників під головуванням Максима Рильського.Довге життя цьому резонансу забезпечила і публікація стенограми того дійства в «Літературній Україні» 1 жовтня 1987 р. (через чверть століття після події!), яку здійснив Борис Комар.Визнання таланту Симоненка письменницькою громадою стало незаперечним фактом.Підтримка знайшлася і в офіційній, найвищій тоді для України інституції: на нараді творчого активу та ідеологічних працівниківЗ*



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАреспубліки секретар ЦК КПУ А. Д. Скаба у доповіді затаврував «формалістичні викрутаси зі словом», які «неодмінно призводять до викривлення ідейно-художнього змісту творів», назвавши М. Вінгра- новського, І. Драча, Л. Костенко, а їм протиставлено поетичні збірки (за алфавітом) В. Коломійця, В. Коротича, В. Симоненка, М. Сома, як такі, що пройняті «мажорними, життєствердними акордами, любов'ю до партії, до народу». Доповідь секретаря ЦК опублікувала й «Літературна Україна» — 9 квітня 1963.Здавалось би, славна річниця: у квітні 1962 першу книжку, щойно відредаговану, подано на виробництво, а тепер ось і книжка умить розкуплена, і похвала з високих партійних уст.Варто додати, що молодий поет із Черкас ще й став учасником Всесоюзної наради молодих письменників у Москві. А до того, у вересні 1962, «рапортував» дружині у Ворзель з властивою йому іронією: «Я саме пишаюся, мов індик, бо у московській «Литературной газете» про мене маститий критик сказав 10 рядків петитом. У тебе очі на лоба полізуть з подиву, коли ти вичитаєш там, що я «самостоятельный». Отаке-то».Та понад усім таким гучним і щедрим антуражем навколо першої (першої!) книжки і її автора самого Василя вона враз змусила глибоко замислитись над майбутнім. І вихід книжки — старт у це майбутнє, який зобов'язує. Симоненко повірив: природа нагородила його здатністю до літературної творчості. Та не для самовтіхи. «Уже в першій книзі, як у скриньці, заховано другу збірку [...] різниця — тільки в зрілості обдаровання, якої поет тільки доходив», — так означить цей стан, правда, аж через чотири роки, Василь Стус.
«МИ СВОЇМИ КВОЛИМИ ДУМКАМИ УГНОЇМО ҐРУНТ,

НА ЯКОМУ ВИРОСТЕ ГІГАНТ»Чи не найгучнішу, а відтак і найдраматичнішу роль у посмертній долі Василя Симоненка відіграв його щоденник, про наявність якого мало хто знав. «Розкручений» з перших днів 1965 року на Заході, тоді ж сприйнятий зловорожо і категорично заборонений та гостро засуджуваний у Радянській Україні, він тепер, уже понад 2,5 десятиліття цитується у нас ледь не всіма коментаторами творчості і біографії Поета. Часто-густо смакуємо як найкращими ласощами. Тоді ж одні вважали, що порятували цінні нотатки Василя від нищення кадебістами (хоча,
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАякщо судити з того, що побачив у домашньому архіві Симоненка восени 1965 року Петро Засенко, кадебісти туди ще не заглядали). Другі вважали такий вчинок аморальним, оскільки він «спрацював» на заборону і творчості, і навіть імені В. Симоненка. А треті розглядали цей акт як своєрідну диверсію супроти комуністичної влади і жадали розправи над поетом.Але найтяжче такий двобій дістався Матері Поета: мало того, що вона втратила Сина, її грубо й цинічно втягнули в ці політичні герці. Коли елементарна етика, гуманність були відкинуті геть.Тим часом, безвідносно до політичних пристрастей, заслуг чи анти- заслуг тогочасних учасників баталій, заради об'єктивності мають бути всебічно-з'ясовані і правові аспекти тодішніх дійств.«Копії рукописів поета полетіли за кордон разом із чарівницею американської книжкової виставки Оксаною Смішкевич», — маючи на те свої серйозні резони, радів Євген Сверстюк через рік після смерті автора. «Всі авторські права на мої писання належать моїй сім'ї: дружині Людмилі Павлівні, синові Олесеві та матері Щербань Ганні Федорівні»,— усвідомлюючи власну приреченість, висловив свою волю, як заповіт, В. Симоненко за якихось півтори доби до кончини. Без правової оцінки не можна полишати і свавілля цензури, безцеремонне «редагування» і навіть ніби й благородне балансування нас, видавців, на грані можливого, як і заборонні дійства компартійних чиновників і владців.А тепер про те, що лишається поза увагою багатьох читачів і коментаторів.Що ж стало поштовхом і, власне, метою ведення щоденника?Зауважмо: 17 вересня Василь пише дружині, що «Л. У.» сповістила про вихід книжки, якої він ще й не бачив. А вже наступного дня, 18 вересня 1962 р., починає вести щоденник, затіває розмову з самим собою— щиру і безкомпромісну — про своє покликання й особисту відповідальність перед літературою і суспільством, досить критично оцінюючи свій талант і ставлячи себе в ряд сумлінних ратаїв поетичної ниви.Перечитаймо якнайуважніше цей перший запйс, цей зачин до нового етапу в житті.«Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться побавитися у великого (аякже, автор книжки! — В. Б.). Мені потрібен друг, з яким я міг би ділитися геть усіма своїми сумнівами. Вірнішого і серйознішого побратима, ніж папір, я не знаю». Бо папір не зрадить, залишить у тайні і правдиві, й хибні думки. Через те й передує пер
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАшому запису застереження: «Читати без дозволу чужі щоденники — Еверест підлості».Авторові 28-ий рік. Підсумок: «Мало встиг я зробити за цей час гарного і доброго». А що ж досяг? «Зате навчився я пити горілку, смердіти тютюном, навчився мовчати і бути обережним, коли слід кричати. І найстрашніше — навчився бути нещирим».Але ця нещирість своєрідна. «Брехня, мабуть, моя професія. Талант брехуна у мене вроджений». Але: «є три категорії брехунів: одні брешуть, щоб мати з цього моральну чи матеріальну вигоду, другі брешуть, аби брехати, а треті служать брехні як мистецтву». І розкриває суть такої брехні: «Вони, власне, вигадують або домислюють логічні кінцівки до правди. Ці брехуни, з моєї брехнівської купини, видаються мені благородними. Вони — художники. Вони — резерв літератури. Без них нудно було б жити, без них і правда стала б куцою та побутовою, нудотною і дріб'язковою. Благородна брехня возвеличує правду».І себе найчастіше відносить до третьої категорії брехунів.А далі вже без алегорій і метафор.«Я розумію, що поет з мене такий собі. Але бувають і гірші. Такі, як я, теж необхідні для літератури. Ми своїми кволими думками (хто ще з поетів зважиться так жорстко себе оцінити? — В. Б.) угноїмо ґрунт, на якому виросте гігант (! — В. Б.). Прийдешній Тарас або Франко. Жду його, як віруючий пришестя Христового. Вірю, що мені пощастить почути радісну осанну на честь його приходу. Хай тільки не зневажає він нас, маленьких чорноробів поезії. Він виросте з нас».Ось така діалектика дозволяє Василеві Симоненку не вознести себе в захмарні висоти і водночас не втратити гідності: він з тих чорноробів поезії, які удобрюють ґрунт, на якому виросте гігант, рівний Шевченкові або Франку.І це не майданна патетика для когось, не публічна декларація, а внутрішнє, для себе, осмислення свого покликання, коли ось щойно вийшла перша книжка, якої ще й не бачив, але він став на літературну стезю і має визначити своє місце і свою місію, свою творчу і громадянську позицію в їх сув'язі.Тут поет мовби послуговується застереженням Остапа Вишні: входиш у літературу — чисть черевики, бо в ній Шевченко і ще й ще великі. Василь душу свою очистив. Але... Де ще хто знайде прискіпливіше і безкомпромісніше про свої «вади від природи»? У щоден- никовому записі першого ж дня Василь оголяє свою душу, не хова
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАючись за іронізми, якими так густо засіяні його листи, коли йдеться про особистісне чи й власне творче. Міряючи себе гігантами (а він — чорнороб поезії), Симоненко задіює для себе високість критеріїв, ступінь вимогливості до себе й міру своїх природних даних, а отже, й творчого діапазону.«Я міг би прислужитися літературі більше, якби природа не обділила мене слухом і очима. Я не бачу всіх відтінків і не чую всіх звуків. Музика — моя мука. Ніколи не доросту до того, щоб глибинно розуміти її. Ніколи не побуваю на святі барв, з якого не повертається щасливий Сар'ян. Я не можу навіть по-справжньому заздрити Сар'янам і Шостаковичам, бо ж неписьменний не може заздрити Льву Толстому. Він заздрить сусідові, який уміє розписатися». (Дослідити б тему: «музика і барви в поезіях і прозі В. Симоненка». А сама поезія «обросла» ж музикою).Правда, за тим з'явилися і публічні «заяви», суголосні щоденнико- вому запису, в яких — стисла самооцінка і завдання для себе:«Ще так мало прожито і так мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю». Це — в радіоінтерв'ю після виходу збірки «Тиша і грім».«Очевидно, для того, щоб по-справжньому любити поезію, — заявляє Василь у відповіді на «Анкету одного запитання» газети «Літературна Україна» (16 жовтня 1962 р.), — треба передусім не зраджувати правди, краси й думки», відкидаючи геть «бездумність, чуттєву млявість та інтелектуальну кволість». «Бездумні ідилічні радощі скоріше синонім ідіотизму, ніж оптимізму» — у цих словах уже усвідомлене повстання супроти ура-патріотичної, ура-партійної віршованої тарабарщини, якою грішили навіть талановиті майстри і якою були перенасичені тисячі поетичних книжок. «Відвертатися від людських мук і страждань, а замість правди тикати їм під носа пучечок чебрецю — до біса такий жалюгідний оптимізм», — рішуче заявляє Василь. «Дух творчості — дух вічного невдоволення зробленим — не дозволить задрімати людській мислі. А доки не засне невтомний шукач краси і правди — людська мисль, — доти не змеженіє і наша поезія».А самозакоханість, слава — не для нього.«Це страшно, коли прижиттєва слава і обожествляння стають посмертною ганьбою. Це взагалі не слава, а тільки іграшка, якою тішать
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАся дорослі діти. Не розуміють цього тільки убогі душею і мозком», — записує Симоненко в щоденнику наступного — після першого запису — дня, а саме 19.09.1962.А заяву до Президії Спілки письменників України 27.10.1962 р. В.Симоненко пише із застереженням, яке виділяю: «Прошу Президію, коли того варта моя творчість, прийняти мене до Спілки письменників України». Додавши «два примірники збірки «Тиша і грім», анкету та автобіографію».Це той потужний запобіжник, яким молодий (і зрілий уже) поет стримує себе від самовтіхи, налаштовує на роботу — самовимогли- ву і відповідальну. Успіх зобов'язує! І це не просто розумування. Це та база, на якій він, за переосмисленими і задекларованими для себе критеріями, вибудовує свій новий творчий проект.«Малярійно комплектую другу збірку», — пише Симоненко того ж таки 19 вересня 1962 р. до Миколи Негоди, який перебував у Будинку творчості письменників в Ірпені. Причому про своє — ніби між іншим, лише четверо слів у величенькому, суціль іронічному.й аж надто парубоцькому листі.«Зараз працюю над другою збіркою, — заявляє він у вже згадуваному радіоінтерв'ю по виході «Тиші і грому». — Хочу, щоб вона була кращою від першої».Отже, В. Симоненко уповні заряджений наступною книжкою. І виразно проглядається ще не сформована, не заявлена навіть для себе, але по суті вже виношена назва другої збірки. Вдумаймось:«Найбільше люблю землю, людей, поезію і... село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя.Ненавиджу смерть.Найдужче боюся нещирих друзів».Друга збірка, в яку він вклав стільки душі і яку так «малярійно» готував, ще не бачивши першої, називатиметься «Земне тяжіння». А вийде тоді, коли її автора забере смерть.
ВІДЛУННЯВихід першої поетичної книжки Василя Симоненка став знаковою подією і в особистій його творчій долі, і в літературному житті України. По суті, одразу по виходу в світ збірка «Тиша і грім» одержала дуже солідну підтримку в пресі, як для першої книжки молодого поета.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАОкрім рідних «Черкаської правди» (29.08.1962) і «Молоді Черкащини» (02.09.1962), озвалися головні республіканські газети «Радянська Україна» (17.11.1962) та «Правда Украиньї» (30.11.1962), а також «Літературна Україна» (23.11.1962). Надоперативно спрацювали і літературні журнали «Вітчизна» (Київ) та «Жовтень» (Львів) — встигли відгукнутися в останніх номерах року.Непроминущу її значимість підкреслять — й одразу по виходу, і з відстані років, а то й десятиліть, — і професіонали високого класу.* * *
Платон Воронько:«Василь Андрійович Симоненко мало друкувався до появи його першої книжки «Тиша і грім». Тому поява цієї збірки була для мене, як і для багатьох читачів поезії, справжнім радісним відкриттям.Вірші Василя Симоненка світлі, оригінальні, по своїй суті, по мислі. Думки — щирі, пристрасні, бачення світу глибоке, своє! Бажаю Василеві Симоненкові великого творчого щастя. Рекомендую прийняти Василя Симоненка до Спілки письменників». 19.11.1962* * *
Іван Світличний:«Кожен, хто хоч трохи знав Василя Симоненка, знав його внутрішню, органічну відразу до красивих і показних, але безвідповідальних слів. І тільки той, хто знав це, може оцінити, що значили ці його слова про Україну, може зрозуміти, що в його готовності проллятися «крапелькою крові» на її «священне знамено» не було і грама пози й афектації».«Людина безпощадної вимогливості до себе й до інших, Василь сміявся, читаючи хвалебні рецензії на свою першу збірку. Уже тоді він стояв на голову вище [від] того, що було опубліковане. Уже тоді він створив такі речі, за які найвибагливіші слухачі влаштовували йому овації — так точно і глибоко передавав він думи і почуття своїх сучасників».«Хочеться говорити про вічне життя його творів, його ідей, бо які б зміни не відбулися в нашому житті, ми знаємо, що його поезія житиме доти, доки житиме народ, для якого він писав, доки житиме справа, за яку він боровся». 1964
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА♦  * *
Борис Олійник:«Збірка «Тиша і грім» одразу ж звернула на себе увагу своєю незвичайністю, простотою форми, глибиною і своєрідним новаторством у відкритті незайманих пластів, тематичних та ідейних.Збірка Симоненка довела, що простота — це зовсім не спрощеність, що можна, лишаючись прихильником традиційного вірша, бути новатором на рівні потреб часу. Я далекий від ідеалізації першої збірки Василя Симоненка. [...] Проте основа її здорова, могутня, яка дала право говорити, що в літературу прийшов справжній поет, — поет глибокий, з філософським ухилом, поет неабиякої сили і можливості.Василь Симоненко — поет громадянського звучання, з гострим зором, глибокий, безкомпромісний, сміливий, одвертий, ніжний і гнівний».1965«Збірка «Тиша і грім» з'явилася на полицях книжкових магазинів саме в ту пору, коли в нашу літературу загонисто входила ціла когорта своєрідних, талановитих поетів. Були вони цікаві та різні і за манерою письма, і за характерами, а проте їх об'єднувала молодеча безоглядність у формальних пошуках, якась аж нетерплячість у подоланні дистанції з перешкодами. [...] Здавалось би, що в цій екзальтованій атмосфері спокійний, тихий і врівноважений голос Симонен- кової книги міг і загубитися. Але сталося навпаки: її одразу ж помітив читач і виділив з-поміж інших». 1981«Тиша і грім» явила нам зрілого, самобутнього, зі своєю неповторною інтонацією поета. Воістину, складалося враження, що у Василя не було періоду початківства, поетичної молодості. Одначе все це він перебув, але неймовірно висока вимогливість і скромність утримували його від оприлюднення скороспілок. Тільки після жорсткого відбору він посилав у світ свої справжні перлини». 2009

*  *  *

Василь Сіус:«Автор «Тиші і грому» мав добру поетичну школу і мужню душу. Коли деякі його ровесники, стаючи в позу, відшукували для себе мо
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАдерних метрів, то Симоненко повертався виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка [...]Василь відважився бути не новатором, він вистояв проти пінявого виру. Власне, вирування піни [...] Він ішов, що називається, в лоб. Справді, яка може бути гра (в лоб чи не в лоб), коли є що сказати, коли вже немає втерпу, щоб не сказати, коли ти за всяку ціну мусиш, зобов'язаний про це говорити. І говорити чесно, сміливо, одверто — якраз в лоб, хай там хочуть того чи не хочуть знавці поетики!Цікаво, що поета могли підтримати ті, хто боровся не тільки проти самих від'ємних властивостей творчості «новаторів». У світ з'явилася перша збірка поета». 1966
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«ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ»

«БЕРЕГ ЧЕКАНЬ» — ТО ХИМЕРА»Залишається загадково нез'ясованим процес підготовки другої поетичної книжки Василя вже безпосередньо у видавництві «Молодь», де вона була завчасно прочитана, у принципі схвалена і включена до плану випуску на 1964 рік. Цей факт засвідчує позначка у реквізитах верстки, що зберігається у Відділі рукописів Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України: «Т. П. 1964. — № 54». Тобто вже в 1963 році була включена до плану і під № 54 презентована в спеціальному виданні, що розсилалося в книготорговельні організації України (а це — мережа державних книгарень «Укркнига», в яку йшло десь 60% тиражу, та книгарень і книжкових відділень у магазинах Укоопспілки — сільська і райцентрівська мережа, а також Бібколектор Міністерства культури, що передбачав надходження до бібліотек).Ось у такий спосіб, завчасно, десь на осінь попереднього року ставали відомими замовлення на тираж кожного презентованого книжкового видання року наступного.І видавництво не пізніше жовтня, маючи замовлення (які узагальнювали й узгоджували на засіданнях тиражних комісій із представників книготоргівельних мереж), мало можливість підготувати і подати на остаточне затвердження до керівних інстанцій (для видавництва «Молодь» — це ЦК комсомолу і Державний комітет по пресі, згодом із назвою Держкомвидав) збалансовані тематичні плани видань на кожен наступний рік, в яких поіменна тематична кон'юнктура набувала матеріального (фонди паперу, завжди недостатні і суворо лімітовані), виробничого (поліграфічні ліміти, теж винятково напружені) та фінансового забезпечення (зокрема поетичні збірки завжди були збитковими, але їх фінансувала не держава, а саме видавництво за рахунок коштів від прибуткових видань, у тому числі й для оплати авторського гонорару, що становив десь до 40% від собівартості книжки).Я так детально цю процедуру описую, щоб надалі упередити від помилок і домислів тих дослідників, які або не застали цієї системи, або не знали її сутності. А такі помилки помітні і в публікаціях, які стосуються творчої долі Василя Симоненка.Такої процедури при виданні першої збірки («Тиша і грім») Симо-
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАненко не пройшов — тираж збирали за т. зв. «Бланком замовлень», який видавався «Укркнигою» поквартально і давав, як правило, нижчий ефект. Тож В. Симоненкові довелося тоді й самому підключатися до цього дійства (див. уже згадані його листи до Олексія Щербаня та Євгена Дударя). Хоча Василеві ще й повезло з Держлітвидавом (досить авторитетним видавництвом і для книготоргівців) — книжка «Тиша і грім» пройшла щонайменше дворічну процедуру за якихось 10-12 місяців. І видана пристойним, як для першої книжки, тиражем. І те, що перша збірка швидко стала дефіцитом, підштовхнуло книготорговельну мережу суттєво наростити завчасне замовлення на другу.Тож щоби пройти повномасштабну процедуру формування тематичного плану у видавництві та збору замовлень на тираж, Василь і змушений був поспішати, що засвідчують його лист до М. Негоди 19.09.1962 («малярійно комплектую другу збірку»), теза в радіоінтерв'ю після з'яви «Тиші і грому» («Зараз працюю над другою збіркою. Хочу, щоб вона була кращою від першої»).У цьому контексті пояснима й еволюція у зміні назви другої збірки. «Друга, як і перша книжка його поезій, народжувалася на наших очах. Спочатку він назвав її «Берег чекання» (так названо в спогаді і повторено в дослідників. — В. Б.), але після публікації тематичної сторінки «Вдячність землі» в «Молоді Черкащини» передумав і перед тим, як надіслати рукопис до видавництва, змінив на «Земне тяжіння», — згадує Петро Жук, з яким Василь працював поруч із першого до останнього дня, доки виходила новонароджена «Молодь Черкащини» (11.1960—ІІІ.1963). «Первісна назва збірки була іншою — «Берег чекання», — зауважує також професор Василь Яременко, — але перед тим, як передати рукопис до видавництва, Симоненко змінив назву на «Земне тяжіння».Тим часом з різних публікацій складається думка, що назву «Берег чекання» Василь Симоненко дав тій рукописній збірці, яка потрапила до видавництва «Молодь» в кінці 50-х рр. і мала стати першою книжкою поета. Власне, Анатолій Ткаченко констатує це (у варіанті — «Берег чекання») як очевидний факт. Але ж у листуванні В. Симоненка така назва вперше згадується аж 27 грудня 1962 року, коли перша збірка — «Тиша і грім» — уже зникла з торговельної мережі.
«Берег чекань» — то химера. Я написав перше, що спало на думку, щоб відстали від мене», — пояснює Симоненко братові Олексієві Щербаню, вочевидь, на його запит.
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Журналістські відрядження «в народ» давали заряд не тільки 
для публікацій в газеті. Василь Симоненко — у  світлому вбранні

Якби йшлося про ту збірку яку Василь подавав ще 1958 року і яка в «Молоді» так і не вийшла, то хто його тоді підганяв? Таке могло бути лише, коли здавав рукопис Н. Лісовенко для Держлітвидаву (справді поспішав).
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧААле коли в Держлітвидаві рукопис майбутньої «Тиші і грому» дали рецензувати Степанові Крижанівському, то збірка мала назву «Роса на квітах» (це зафіксовано в самій рецензії для видавництва). Й цілком імовірно, що назва «Тиша і грім» «витанцювалася» в процесі подальшої роботи автора і видавництва — у лютому-березні 1962 р.Тож назву «Берег чекань» найімовірніше могла мати таки друга машинописна збірка, яку Василь, стиснутий часовими обставинами, подав до видавництва «Молодь» наприкінці 1962 року (мова про назву — у листі від 27.12.1962), доповнюючи її новими віршами вже потім.
«ЗАГРУЗ Я ПО СЕРЦЕ У ЗЕМЛЮ В'ЯЗКО»Але саме на межі 1962 і 1963 рр. у ньому нуртував потужніший образ, що концентрував сутність його думок і відчуттів, — земне тяжіння. Образ, який вилився і в поетичні рядки. Згадаймо:

Земле рідна! Мозок мій світліє 
І душа ніжнішою стає,
Як твої сподіванки і мрії 
У життя вливаються моє.

Я живу з тобою і для тебе,
Вийшов з тебе, в тебе перейду,
Під твоїм високочолим небом 
Гартував я душу молоду.

Хто тебе любов'ю обікраде,
Хто твої турботи обмине.
Хай того земне тяжіння зрадить 
І з прокляттям безвість проковтне!16.01.1963.І того ж дня:
Люди — прекрасні.
Земля — мов казка,
Кращого сонця ніде нема.
Загруз я по серце
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У землю в'язко.
Вона мене цупко трима.
І хочеться 
Бути дужим,
І хочеться так любить,
Щоб навіть каміння байдуже 
Захотіло ожити 
І жить!
Воскресайте, камінні душі, 
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали 
Про вас грядущі: 
їх на землі не було...
16.01.1963

«ВІД ТОГО СИМОНЕНКА, ЯКОГО Я ЗНАВ, ЛИШИЛОСЯ ЧИ НЕ ПОЛОВИНА»Петро Засенко фіксує точну дату останніх відвідин Симоненком видавництва «Молодь», яке готувало до друку другу збірку поета: «15 вересня 1963 року, коли на бульварі Шевченка осінь уже запалювала тополі, Василь Симоненко зайшов у масовий відділ видавництва «Молодь», де я спершу обіймав скромну посаду «літконсультанта- редактора». «У роботі була друга збірка поезій «Земне тяжіння», яку ми, видавничі працівники, перечитали ще в рукописі». «Верстку цьо
го видання, — стверджує Петро Петрович, — Василь устигне про
читати, а самої книги вже не побачить...»Справді-бо: рівно через три місяці Василя не стане. «Упало в око, — спогадує П. Засенко, — від того Симоненка, якого я знав, лишилася чи не половина: сірувате обличчя з запалими щоками, на худій довгій шиї з'явилися круглі гулі, трохи більші за половину лісового горіха. Незвично було дивитися на нього ще з однієї причини — відпустив довгі настовбурчені вуса». І коментар самого Василя: «— Взагалі, я почуваю себе не дуже... Нирки барахлять».«На мене уперто наступає старість і ветхість — поначіплялися сила-силенна різних старечих хвороб: від бронхіту до радикуліту, не вистачає лише повного маразму», — уже рівно через тиждень після відвідин «Молоді» (а саме 22 вересня 1963 р.) пише в листі до Івана
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАСвітличного. А фініш і діагноз занотує редактор «Молоді Черкащини» Григорій Володимирович Суховершко на титульній сторінці «Тиші і грому» під дарчим написом автора: «Помер... Рак».«Тієї неспокійної осені мало не щодня прибувала якась звістка із Черкас [...]. Щодалі звістки прибували невтішніші — швидко догоряла осінь, швидко догоряло й Василеве життя», — спогадує Засенко.І наводить промовисту деталь, рідкісну у видавничій практиці:«Хотілося чим-небудь зарадити. [...] Збірка «Земне тяжіння» проходила всі кола виробничого циклу і мала з'явитися лише наступного, 1964 року. Згідно з існуючим тоді законом авторові гонорар виплачувався по виходу книги у світ. Ми з редактором «Земного тяжіння» Михайлом Литвинцем вийшли з проханням до директора видавництва, аби знайти можливість виплатити винагороду авторові раніше, зважаючи на його важкий стан. Видавниче начальство порадилося з над- видавничим начальством і наше клопотання вирішилося позитивно: Василеві Симоненку переказали належний за «Земне тяжіння» гонорар, хоч тим самим було порушено усталений фінансовий порядок».
ЧИ ВСТИГ ВАСИЛЬ ПРОЧИТАТИ ВЕРСТКУ «ЗЕМНОГО ТЯЖІННЯ»?Якби зберігся десь примірник анотованого тематичного плану видавництва «Молодь» на 1964 рік, з нього могли б дізнатися про орієнтовне планування (знаючи очікуваний квартал випуску в світ) роботи з підготовки рукопису безпосередньо у видавництві. Скажімо, якщо зазначено випуск у першому кварталі чи у другому, тоді редакційний процес припадав би хоча би на вересень-жовтень 1963 р. І тоді справді Василь ще мав би можливість перед смертю потримати в руках верстку своєї збірки. Але ж за таких обставин видавництво подало б рукопис на виробництво щонайпізніше в жовтні 1963 р.Однак, за свідченням П. Засенка, верстку збірки «Земне тяжіння» 

Василь «устигне прочитати». Таку версію сповідує і В. Яременко: «поет не був свідком її виходу, але верстку переглядав». У таку версію, не дослідивши самотужки, повірив і я, повторюючи її в своїх публікаціях про Василя. Та ось переді мною, з моєї особистої бібліотеки, — ця книжка. У вихідних даних (а це обов'язковий тоді стандарт) читаємо: «Здано на виробництво (тобто до набору і верстання. — В. Б.) 8.06.1964 р.» — майже через півроку після смерті автора.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАТобто (на цьому наголошую!) машинописний рукопис, відпрацьований редактором та технічним редактором і схвалений завідувачем редакції та головним редактором, з додатком художнього оформлення, здано цього числа в друкарню для набору і верстання. Друкарня не забарилася зі своїми функціями — у липні до видавництва надійшла верстка. Тут теж не зволікали: 17 липня 1964 р. верстку «підписано до друку». Таке дійство засвідчує видавничий штемпель на титульній сторінці з підписами: редактор Михайло Литвинець, зав. редакції Василь Грінчак, головний редактор Віталій Возіанов (розшифрування останніх двох підписів — з пам'яті — я взяв на себе).Але «підписано до друку» видавцями аж ніяк не означало прямий рух верстки до друкарні для виготовлення і тиражування книжки. Верстку з таким благословенням ще мав прочитати Головліт (так іменували цензуру. Офіційна ж назва — Головне управління по охороні державних таємниць у пресі при Раді Міністрів Української PCP).Насправді ж стосовно художньої літератури це був ідеологічний цензурний центр, який виловлював уявну «контру», ставив ультимативні вимоги в «підозрілих» текстах, на які, задля порятунку видання хоч у скаліченому вигляді, видавництво мусило погоджуватися. А за наслідками інформація надходила до КДБ і ЦК партії. У такий спосіб наповнювався кошик неблагонадійних авторів і видавців, а водночас леліявся внутрішній цензор і у видавничих редакторів, і навіть у самої автури.Та повернімось до Симоненкової збірки «Земне тяжіння». На титульній сторінці верстки над видавничим штемпелем височіє штемпель цензури:«27 БФ 02507Дозволяєтьсядо друку», — підпис цензора і їхня ж дата: 7.VIII.1964.Тобто 20 днів цензор чи й двоє сумлінно вчитувалися в кожен рядок 120-сторінкової збірочки Симоненкової поезії, щоб сказати псев- довеликодушне: «Дозволяється».И у вже готовій книжці прочитаємо, що верстку підписано до друку за датою цензурного дозволу: 7 серпня (а не 17 липня) 1964 року. Такі були встановлені не видавцями «правила гри». Без цензурного дозволу й отих застережно-міфічних позначок «БФ 02507» у вихідних даних жодна друкарня не мала права друкувати книжку, а сигнальний примірник видавництво вимушене було теж нести до цензури,
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИТАЧАде тамтешні стражі звіряли, чи враховані їхні посторінкові застереження, ставили знову ж таки «Дозволяється». І тільки після цього видавничий штемпель «У світ» з відповідними підписами і датою набував сили, а друкарня здобувала право на виготовлення тиражу.Після повернення верстки «Земного тяжіння» з Головліту видавництво ще 10 днів «зализувало» рани та наводило «глянець» і 17 серпня 1964 р. дало своє благословення друкарні — до друку, хоч цієї дати у книжці й немає. Коли було дано дозвіл на випуск у світ — не відомо, але цілком імовірно, що це сталося у вересні-жовтні, можливо, й у листопаді 1964 р.(Перший оперативний відгук на вихід «Земного тяжіння» — в кінці листопада в «Черкаській правді» та 15 грудня в «Літ. Укр.»). Зрештою, до роковини смерті автора вона вже вийшла, до того ж пристойним тиражем — 7.500 прим. Виготовило її одне з найкращих тоді в Україні поліграфпідприємств — Львівська книжкова друкарня.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАТож залишається загадка: чи міг Василь Симоненко читати верстку «Земного тяжіння»? Чи встиг переглянути лише відредагований рукопис? Тоді закономірне інше питання: чому готовий до виробництва рукопис ще понад півроку відлежувався у видавництві?А якщо за життя автора була верстка, чому проблемою постала виплата хоч якогось гонорару на «законних» підставах?А втім верстка, яку виявив Віктор Костюченко, працюючи у відділі культури ЦК КПУ та перебираючи «залишки» від уже екс-секретаря ЦК Скаби А. Д., і яку Віктор Андрійович передав на зберігання в Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відкриває деяку завісу над пригодами збірки В. Симоненка «Земне тяжіння» у дорозі до читача. Уже без участі і без відома автора — він помер у ніч з 13 на 14 грудня 1963 року.Я цю верстку дивився, як кажуть, і вздовж, і впоперек.Малоймовірно, щоб Василь за життя бачив верстку цієї збірки. Якби бачив, то на верстці, а потім і в книжці у вихідних даних після слів «Здано на виробництво» мала би значитись дата другого півріччя 1963 р. з інтервалом, як мінімум, у 2-3 тижні, доки могла б з'явитися верстка у видавництві. (Оскільки виготовленням книжки займалися львівські поліграфісти, вони, з лояльності і поваги до автора, могли б здійснити набір та зверстати текст за прискореним графіком). Після відвідин видавництва у середині вересня 1963 р. В. Симоненко у Києві більше не з'являвся, і в його нотатках, листах, усних спілкуваннях — жодного натяку на таку радісну (чи сумну — якби побачив спотворення текстів) подію. Якщо ж виходити з припущення, що смерть автора і потреба в передньому слові (воно належить М. Сому) змусили переверстати книжку, то дата «подано на виробництво» залишилась би попередня, а видавництво, внісши зміни до тексту книжки, зажадало би від друкарні другу верстку, змонтовану з урахуванням змін (це нормальна практика у видавничих процедурах). Як виняток, могла би бути і третя верстка, й тоді між видавничими датами «здано на виробництво» та «підписано до друку» могла виникнути «дистанция огромного размера», навіть півроку чи й більше (бо зазначати кількість версток у вихідних даних вважалося зайвим).Отже, мій висновок категоричний: машинопис збірки видавни
цтво здало на виробництво 8 червня 1964 року, верстку одержа
ло в липні — і автор не міг її тримати в руках.А ось виплатити гонорар авторові достроково, тобто ще коли руко
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАпис не подано до друкарні, видавництво могло. 25% — без проблем. А якщо 60%, то на клопотання редактора (як офіційно відповідальної особи), склавши акт схвалення рукопису. Вочевидь, так і було — завдяки ініціативі П. Засенка і підтримці М. Литвинця як редактора. Усі 100% видавництво не могло сплатити, оскільки при кінцевому розрахунку з автором треба було знати точну кількість поетичних рядків, а це можливе тільки після підписання книжок до друку, тобто коли у зверстаній і остаточно схваленій видавництвом і цензурою завтрашній книжці змін уже не передбачається.Звідки узялася в спогадах П. Засенка версія, що Василь бачив верстку «Земного тяжіння»? Напевне, навіяне Василевою згадкою в одному з листів, що «бачив верстку», хоча тоді йшлося про першу книжку — «Тиша і грім». І стосувалося 1962 року. А на відстані майже чотирьох десятиліть таке зміщення утвердилося в пам'яті як доконаний факт.Тим імовірніше моє припущення, бо Петро Засенко у своїх спогадах допускає ще одну неточність: відносить час знайомства Надії Лі- совенко з Василем Симоненком і його віршами на весну 1962 р., що спростовується і листами Василя, і незаперечним фактом — у квітні 1962 збірка «Тиша і грім» уже подана на виробництво.
ПОСМЕРТНИЙ ГЛУМ НАД ВЕРСТКОЮОдин із дослідників і видавців творчості Симоненка професор Василь Яременко констатує: «Зберігся записаний (виділено мною.— В. Б.) Симоненком зміст збірки. У ньому 72 назви. У виданій — 66. По дорозі до читача загубилися...» Далі — 12 найменувань. Натомість з'явилися й нові, яких у рукописному змісті (вочевидь, попередньому— на момент подання рукопису до видавництва) немає. Нічого дивного: ще у вересні (принаймні 15.09.1963 — за спогадом П. Засенка) автор приїздив до видавництва, звичайно ж, для роботи з редактором — щось знято, щось додано. А вже пізніше, без Василя, у липні 1964-го, з перелічених В. Яременком щонайменше чотири (їх назвемо далі) були зняті з верстки.Маю підстави висловити ще одне суттєве твердження: книжка Василя Симоненка «Земне тяжіння» підписана до друку з першої вер

стки — другої верстки, як кажуть, не було в природі. І ця перша (і
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАєдина) верстка — у відділі рукописів Інституту літератури, передана В. Костюченком.Тим часом навіть Анатолій Ткаченко підтримує версію, що була й друга верстка «Земного тяжіння» — і саме та, що в Інституті літератури.У передмові до «Вибраних творів» (видавництво «Смолоскип») читаємо: «Що ж до препарування, то воно відбувалося й на попередніх етапах, а остаточне — на стадії другої верстки (виділено мною. — 
В. Б.), отієї, покреслений примірник якої зберіг В. Костюченко» (с. 51 згаданого видання).У верстці книжка справді суттєво понівечена.Скажімо, на crop. 18 — вірш «Де зараз ви, кати мого народу?»: у передостанньому рядку — «Народ мій є! В його волячих жилах» — замість волячих з'являється гарячих.У вірші «Одинока матір» (стор. 22-23) останній рядок «Благословив 
розстріляний народ» скорочено до двох слів: «Благословив народ».Поезія «Чари ночі» (crop. 41), що мала 14 рядків, «усохла» на цілу строфу.Після рядків, що в попередній строфі:

«0, скільки вікон у  кожнім домі!
А там, за ними, — ідилій, драм»,раптом комусь здалися ідеологічною диверсією рядки, що розкривають сутність висловленого перед цим:
«Там заплітає життя тенета,
Там люди б'ються з останніх сил,
Там так знадливо звучать монети 
І рве легені отруйний пил».(Написано 01-02.10.1956 у Біївцях, а понівечено майже через вісім років у Києві, без автора).Вилучено і першу строфу вірша, що починався рядками:
«Може, так і треба неодмінно,
Як робить давно вже звикли ми:
Падати слухняно на коліна 
Перед геніальними людьми».Тож у змісті змінилася і його назва — за першим рядком уже другої строфи: «Вихвалять, і славити, й кричати...»У «Думі про щастя» вилучено шість рядків:
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

«Це ж така показна ситуація — 
гарна мати 
і троє дітей!
Це ж чудова яка ілюстрація 
Для підтвердження 
наших ідей!»Поезія, що починається рядком «Задивляюсь у  твої зіниці», яка ще в рукописі «позбулася» трьох строф, серед них і тепер уже знаменитої: 
«Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю —
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю!»у верстці скоротилася ще на одну:
«Україно! Ти — моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гоимотить над світом люта битва 
За твоє життя, твої права».Були вилучені з верстки і ряд поезій цілком: «Крик XX віку», «Українська мелодія», «Галасливому менторові», «Скільки хникають вже коханці», «Часом я одинокий, мов Крузо».У чиїх міцних руках була коса, якою підтяли і так не вельми щедро заверстаний поетичний урожай Василя Симоненка — видавничих чи цензорських, — сьогодні сказати конкретно неможливо. До того ж ідеться не про рукопис, поданий автором, а про додаткові «репресії» стосовно того, що в рукописі, поданому на виробництво, було як таке, що не викликало у видавців сумніву, а отже, було набрано й заверстано.Загалом на цій стадії збірка «всохла» на 8 сторінок: якщо власне поетичні тексти завершувалися на 125 crop., то після «редагування» вже верстки кінцевою стала 117-а сторінка.Хто вчинив таку акцію, сьогодні пояснити міг би (якщо все пам'ятає) лише редактор збірки Михайло Литвинець, нині сущий, два інші під- писанти верстки до друку — тодішні зав. редакції поезії Василь Грін- чак і головний редактор видавництва «Молодь» Віталій Возіанов — там, звідки вже нічого не скажуть.Адже лише в одному місці, коли викреслювалися рядки «Україно, ти моя молитва...», на полі праворуч олівцем позначено «Цензура». 52



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧААле, якби хтось спробував установити істину, повинен мати на увазі: цензори версток не правили, жодних зауважень письмово видавцям не висловлювали. Вони викликали редактора чи когось повище за посадою і ставили питання, які фактично ставали вказівками. А будь- які правки, втручання у текст вносилися рукою видавця.Але на момент з'яви у видавництві верстки міг додатково «прозріти» хтось і з чинів видавничої ієрархії, той же зав. чи й головред, і 17 липня передали в цензуру вже скорочену верстку. Тоді виникає питання: чому ж невелика книжечка, на кілька годин пильного читання, «варилася» в цензурі аж 20 днів?А всі зауваження до всіх книжок цензура ретельно реєструвала (знаю зі свого гіркого досвіду) і будь-коли виявлялася спроможною проілюструвати, наприклад, перед ЦК КПУ, свою ідеологічну пильність і відданість.Чи збереглися ті фоліанти цензорів у державному архіві? Не знаю.Якщо ж пристати до думки, що таку екзекуцію на стадії верстки вчинили самі видавці (чи хтось один із них), «прозрівши», то могли б не підписувати до друку й не засилати до цензури, а зажадати від друкарні другої, уже з виправленнями, верстки. Але того не сталося. Та й виправлення, як для поліграфістів, технічні — скорочення, тож суттєво длубатися в набраному тексті довелося переважно на двох останніх сторінках книги, змінюючи нумерацію в змісті.А на додачу — дивина: верстка, яку В. Костюченко виявив в «архівах» екс-секретаря ЦК КПУ Скаби А. Д., на моє переконання, потрапила до ЦК після виходу збірки «Земне тяжіння» у світ. Адже це робочий, так би мовити, технологічний примірник верстки, єдиний у своєму роді, адресований друкарні (так написано і на верстці — див. фотокопію на crop. 48 цього видання) і призначений для неї — з усією атрибутикою, без якої друкарня не змогла б внести всі необхідні виправлення і позбулася б юридичної підстави для випуску книжки у світ та виготовлення тиражу. Адже ця верстка — не ксерокопія (про таке тоді й не мріялось), не дублікат (навіщо б подавати в ЦК верстку, «забруднену» приписами технічного редактора та ще й з додатком оригіналу анотованої бібліотечної картки, виготовленої бібліотекою ім. КПРС, нині — Національна парламентська?). І з чиєї ініціативи вона (верстка) туди потрапила? Чи не демонструвалася ідеологічна надійність видавничого посадовця як потенційної кандидатури на відповідального працівника в апараті ЦК КПУ в ролі куратора видавництв республіки? І чи не для демонстрації
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не житті» тобі.• ідилія*
як в поганих книжках 
чи в кіно.
Дв фотографи?
Де поети? ,
Н)Т<, хлопи». Сюли скоріш! 
Можна знімок утнуть 
до газети
і жахливо веселий вірш.

і ТРОЄ Л»теи7
^^Застрибають весел» цифри 

V грунтовно важких статтях, 
та ие встане 
в словесних вихрів 
миоготрудие н жктти 
Ви мовчанкою соромайвою 
постараєтесь обминуть,
ЩО в ловрки и»«» щасливо» 
руки й НОГИ 
вночі гудуть*
І чи прийде 
ПІД ваші кашкети 
блискавицею душ
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м,  миноювт

Навіщо? НаЛщо? НиаЛиоОтчж кітехіяиІМСАугУ
Залиті мені в \пал»шД*У 
Думк\ найвищД /  
Нсрспі\те небоїі <«х:трий 
Не тре»! Не т м а !  Не 
Читати Аені букваря! 
Залиш ме\ прамйг . 
Про чаг твЛ і т#бе% /  
Без дрібяаЛ , *са \>Уя 
Ну як тобі, л іу же. д  
Не Гріх докорити 
За те. що рожинг/я \
Від тебе піамшіОГ \  
Навчи мене/кр/пдаеЛ  
У правди і/ с|Р цй\ ийЦ 
Навчи менр / ьо м у і\  
Навчи мей/мріять. \  
Кувати, /Лять, \  
і жати ииЬчиІ 
Я будуЙт-вій час не сл< 
Ділам/мені кричи. 
КомУзровуміл* ТВОЯ СКО| 
Що А  не вчорашмам —

ію орати, |ТН ніж.

ІИ Мірять

Фрагменти верстки збірки «Земне тяжіння». 1964
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.Йи-Х-йиа**,  ̂ СЛ&ЛиЯи*

М**рТітсдркК"»ірн№ хур**утмх +ш««і *природ»
Лб&япгр* Иу. і«**к ЧадраІ«< ам<*
Ц*р»»мі «сомиалн. //<**«* КирЛКТЯЙ Ь«|Н*КТр . ■І «>ж*ст*« н»ий «лив Зл«чнй Аі>«в Мл»лр*»к* ПО «**«*Т*р*1*. Низка етііЦмн

Фрагменти верстки збірки «Земне тяжіння». 1964такої особистої надійності, виявленої з перших днів роботи у видавництві ще в липні 1964-го? Чи не заради кар'єри — кинуто в жертву Василя Симоненка, ще за рік до того поданого Скабою як (ще раз повторимо) такого, чиї вірші «пройняті мажорними життєствердними акордами, любов'ю до партії і народу»?
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«ЯК ПЕРШИЙ СТУКІТ, ЩО БУДИТЬ СОВІСТЬ»Посил до пошуку істини надає Анатолій Ткаченко, чи не найсум- лінніший дослідник Симоненкової творчості з ґрунтовним текстологічним аналізом. «Збірка «Земне тяжіння», окрім іншого, була видана і як «відсіч» опублікуванню Симоненкових творів та щоденника за кордоном», — зауважує дослідник.Мені ж здається, що така мотивація стосовно випуску в світ саме цієї збірки дещо передчасна. Вона логічніша, коли йтиметься про видання наступної книжки В. Симоненка в цьому ж видавництві, яка готувалася в 1965 році, а вийшла в світ у 1966-му. Хоча дослідник ніби й підсилює свою точку зору словами Євгена Сверстюка: «Трохи препарували, поперейменовували, поскорочували і повибирали вірші Василя Симоненка — і випустили у видавництві «Молодь» книжку «поета-комуніста»....» «Із щоденником, — коментує А. Ткаченко, — учинити подібне було неможливо, тому обмежилися голослівною «відсіччю» в пресі. Що ж до препарування, то воно відбувалося й на попередніх етапах, а остаточне — на стадії другої (? — В. Б.) верстки, отієї, покреслений примірник якої зберіг В. Костюченко».Отже, зафіксовано лукавий прийом (засіб) системи: «проти Симоненка борються Симоненком». До того ж цинічно жорстокий і підступний: супроти живого Симоненка — мертвим, який уже не опротестує, не виправить своєю рукою хоч дещо у вже надрукованому і випущеному у світ примірнику, як таке практикували дехто з живих авторів.Та однак... притлумити талант і творчу та громадянську позицію автора не вдалося. Слова Євгена Сверстюка: «...видавництво «Молодь» в кінці 1964 року випустило посмертну збірку «Земне тяжіння». Розраховували на те, що «Герострати», «Найогидніші очі порожні», «Де зараз ви, кати мого народу?» — того ніхто не прийме на свою адресу: це стосується «культу особи Сталіна». А «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці», «Земле рідна» — тут, правда, багато, навіть забагато щирості, але офіційно щирість ніби не заборонена. Нарешті, випробуваний спосіб нейтралізації енергії вірша, — пропуск ключових рядків».І тут же осанна книжці, яка так тяжко пробивалася до читача, коли вже не стало її автора: книжка «Земне тяжіння» «вибухнула на хвилі настроїв хрущовської доби, отруєної повільним наступом реакції. До багатьох ця маленька книжечка прийшла як перший стукіт, що бу
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАдить совість. А декому вона була ніби талісманом, з яким можна було переступати кордон забороненої ідеологічної зони». «Василь Симо- ненко прилетів із того світу, і на цей раз уже на білому коні».Іван Дзюба (на вечорі, присвяченому 30-річчю Симоненка в Будинку літераторів 16.01.65):«Грудень і січень пройшли для нас під знаком Василя Симоненка. До першої річниці з дня його смерті вийшла посмертна збірка «Земне тяжіння». На жаль, до неї ввійшли далеко не всі кращі поезії Василя Симоненка, хоч вони поширені в списках, — а ті, що ввійшли, не завжди вони надруковані так, як вони вийшли з-під пера автора. Однак і в такому вигляді збірка дає неабиякий матеріал для широкої розмови про проблематику нашого суспільного життя і нашої літератури».Ось лише дещо з тієї багатостраждальної збірки «Земне тяжіння» — як щирий заповіт нинішнім і майбутнім поколінням:* * *
Світ який — мереживо казкове!..
Світ який — ні краю ні кінця!
Зорі й трави, мрево світанкове,
Магія коханого лиця.
Світе мій гучний, мільйонноокий,
Пристрасний, збурунений, німий,
Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,
Дай мені свій простір і неспокій,
Сонцем душу жадібну налий!
Дай мені у  думку динаміту,
Дай мені любові, дай добра,
Гуркочи у  долю мою, світе,
Хвилями прадавнього Дніпра.
Не шкодуй добра мені, людині.
Щастя не жалій моїм літам —
Все одно ті скарби по краплині 
Я тобі закохано віддам.
10.XI.1962
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УКРАЇНІ

Коли крізь розпач випнуться надії 
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім'ям радію 
І сумую іменем твоїм.

Коли грозуе далеч неокрая 
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім'ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім'ям вмираю 
І в твоєму імені живу!
10.XII.1962Резонанс другої збірки Симоненка — блискавичний. Книжку ждали — як солдата на поле бою. Знову ж таки — «Черкаська правда» (29.11.1964), «Літературна Україна» (15.12.1964)... А в 1965-му, та ще й у зв'язку з висуненням здобутку Василя на Шевченківську премію — густий і щедрий на добре слово засів: журнали «Дніпро» (№3), «Жовтень» (№2), «Прапор» (№3), московська «Дружба народов» (№6 — автор Євген Гуцало)...Інтенсивно озвалося українське зарубіжжя, що зумовило й реакцію в Україні — дуже люту* з тенденцією до заборони навіть імені.
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ТРЕТЯ ПОЕТИЧНА ЗБІРКА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

(Василь Симоненко. Поезії. Передмова Бориса Олійника. «Молодь». К., 1966. 
208 с. Тираж —  20.000 пр.)

ПРОЛОГ. «ТАК РУБАТИ З ПЛЕЧА СТО СО ВН О  СИ М ОНЕНКА НЕ МОЖ НА»Із стенограми засідання комітету з Шевченківських премій 5 березня 1965 року під головуванням Олександра Корнійчука (за публікацією керівника секретаріату Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Вікторії Костюченко в газ. «Літературна Україна» 25 серпня 2011 р.)
Корнійчук О .Є .: Симоненко В .А . Книги поезій «Тиша і грім», «Земне тяжіння», книжка для дітей «Подорож у країну Навпаки». Хто хоче висловитися?Гончар О .Т .: Симоненко — це людина, яка не дожила до ЗО років. Ви знаєте, наскільки він популярний серед молоді. Справді, у нього були свої труднощі з його творчою практикою. Є  у нього речі ідейно чіткі і такі, які, може, не треба було б давати. Але поряд із цим у нього є ряд блискучих поезій. Він писав з громадянською пристрастю, і в жанрі м узики (поезії), і в жанрі прози. Усе це поки що» на жаль, не видано у нас так, щоб це створило цільне враження. Через це моя пропозиція зводиться до того, щоби відкласти його до наступного року. Тим часом попросити, щоб видавництво «Молодь* видало все найкраще з творів Сймоненка, з передмовою, з належною оцінкою. І тоді ці нові видання розглянути наступного разу.
Скаба &Д.: Симоненко — це не дореволюційний письменник-страждальиик, а вихованець радянської школи. Він помер на 29-му році життя. Можете підрахувати, коли він учився і працював. Його не можна порівнювати з жодним письменником, який хибував. Вихованцю радянської влади положено писати, як положено в нашій країні. У Симо- ненка є твори позитивні і різко негативні. У Мюнхені, де видають літературний журнал «Сучасність», вийшов перший номер цього

часопису і в цьому кублі нацистів опубліковано всі ці негативні погані твори Сймоненка.Я думаю, що треба це питання зняти з обговорення. Симоненко ніяким авторитетом у радянської молоді не користується, а тільки в купки молодих людей, які намагаються проводити якусь лінію в нашій літературі. Тому мова йде не про генія, не про видатне явище і щось нове в нашій літературі. Нового тут немає нічого, крім того, що Симоненко різко виступив проти цілого ряду уяв у житті нашої партії і нашого народу.Корнійчук О .Є .: Я чув по радіо виступ з Ф РН, очевидно, цей самий журнал, де цитували І щоденник, і ці антирадянські, нацистські вірші. Як же можемо перекладати, розглядати і висувати на Шевченківську премію? Я вважаю, що треба зняти його з голосування. У цих віршах і щоденнику наноситься страшний удар по нашій культурі. Я не думаю , що можливо залишити в списках або перенести на наступний рік. Найкращі його твори треба друкувати, але нашим критикам всерйоз треба сказати своє слово, це не те, що в 1937-му, чи після 1937 року, що збунтувались серця, це зовсім інше. Як же це можливо? Ми це питання не можемо ставити на голосування.Новиченко Л .М .: Я розумію, що це зараз ставить нас у таке становище не тільки на Шевченківському комітеті, не тільки в питанні
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собі сказати, що так рубати з плеча стосовно Симоненка не можна. Я знаю цілий ряд хороших, прекрасних фільмів (віршів), пройнятих нашою радянською ідеологією, дуже сильних, через що вони викликали великий читацький інтерес. Він підігрівається пристрастю певних груп. Але з другого боку, залишається Симоненко. Молодий радянський поет, дуже талановитий. Я не згодний із тим, що він не є авторитетом серед молоді. Ми будемо з ним зустрічатися ще не раз у нашому літературному житті. Не кажу про те, що зараз треба вводити його кандидатуру.Це кримінальний злочин — передавати капіталістичній країні щоденник поета. Я  розумію, що в стані передсмертного відчаю, у хвилину якогось настрою, він міг щось і написати в щоденнику. Тільки провокатор може взяти такий документ і передати його в Мюнхен. Це зрада пам’яті Симоненка.Гончар О .Т .: Коли я говорив про перенесення на наступний рік, я висловив свою думку і вн ісїї на розсуд Комітету. Але змушений тут не погодитись із Андрієм Даниловичем і його оцінкою цього поета. Не можу . сприйняти того образливого тону, у якому він 
говорив про Симоненка.Я читав цей мюнхенський журнал. Звичайно, тільки негідник міг передати туди уривки з щоденника, передати вірші, але до чого тут Симоненко? Це жива людина, він був смертельно хворий] тоді могли дійсно з’явитись леправильні і шкідливі речі. Це пише людина під настрій, коли вона приречена. Але я вважаю, що немає кращ ої поезії в осуд ф ашизму. Ви не поінформовані, якщо говорите, що він не популярний. Він дуже популярний серед молоді, його люблять і бачать у ньому те здорове, що в ньому було.Тичина П .Г : Те, щ о негідники його використали, не значить, що ми повинні його віддавати.Скаба А .Д .: Ніхто його не віддає і ми не віддамо нікому, але ви прочитайте стенограму, виступ Дзюби, він говорить таке: Симоненко не ваш, Симоненко наш. За своїмнастроєм він не з вами. Дзюба має на увазі ці твори. Тому я говорю про авторитет.Сльченко Ю .Н .: Я був із ним знайомий. Він бував у ЦК комсомолу, ми відверто висловлю

вали думки і враження щодо його пої зних творів, які нам не підходили. Тоді ж Симоненко був рядовим молодим літератором, перспективним. Популярність його почалася після його смерті, і створювати П почали ті самі ліч тературні кола, про які товариші тут говорили. Зараз серед молоді йде боротьба за Симоненка. І справді ми не можемо його віддавати. Але я не можу погодитися, що він справді такий популярний. Його популярність не та, яка потрібна нашій молоді, вона почалася з негативної сторони. Мені здається, що молодь, яка його поважає, якби почитала всі твори Симоненка, то популярність його упала б.Щ одо його хвороби, настрою, під впливом якого він міг написати, був і Микола О с- тровський, і Бойченко, які були в такому самому стані, як і Симоненко, але вони не писали таких творів.Має рацію Андрій Данилович: не можна забувати про те, що він народився 1937 року2, він і війни, може, не пам’ятає. Це теж треба мати на увазі.Я думаю , що так одразу прийняти на віру написане тут, може, теж не треба, бо написано не в радянському журналі. Якщо це не повна збірка, а вибране, то належить перу Си-- V ~ - цг і̂ і іпіггішгі."."" ,Я припускаю, треба поки що зняти кандидатуру, розібратися. Щодо видання його творів, то «Молодь* уже їх давала і готова боротися за хорошого радянського поета, який, на жаль, помер.Клименко В .К .: Коли я недавно був у Вінниці, мене там запитали, чи дадуть премію Симоненку. Я сказав, що у нас є Комітет, який розбереться в цій справі, як він вирішить, так воно і буде.Корнійчук О .Є .: Я не чув про те, що за кордоном надрукували твори і щоденник Симоненка, але, думаю, залишити його на премію неможливо, тим більше, що навколо нього йдуть такі розмови, як виступ Дзюби І т д . Т|ре6а серйозно підійти до його творчості, про хороше треба сказати, що хороше, а про погане, що погане Коли в ц ьому питанні буде недомовленість, той далі вестимуть розмови про нього серед наших поетів та інших кіл. Тому я вважаю, що не треба переносити його кандидатуру на майбутню премію. Він талановитий поет, але премії мас відповідати цілий ком-
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧА

плекс,зокрема й поведінка Кажуть,біда втому, що він був хворим, знав, що помирає і під цим настроєм написав кілька творів. Але в нас є приклади Островського, Бойченка. Тому я особисто думаю, що треба поставити питання на
голосування. Давайте вирішимо так, щоб його не переносити на наступний рік. Ніхто не наполягає? Ні. У списку не залишається.

(ЦДАМ ЛМ України 
Ф.-979, опис /, спр. 123, с.28—36)

«ЛИСТИ З Д ОРОГИ »Третя поетична збірка Василя Симоненка і замислювалася, й укладалася-редагувалася без участі автора. І була вона, як мовиться у казочці для дітей, не проста, а золота. Адже вийшла завчасно у святковій міжвидавничій серії, що була приурочена 50-річчю (за тодішнім визначенням) Великої Жовтневої соціалістичної революції, — як рапорт про здобутки української радянської поезії під зорею революції і керівництвом Компартії. Міжвидавнича, бо проект здійснювався кількома видавництвами, в тому числі письменницьким («Р. п.») і комсомольським («М.»). Тож однаковий формат (60x90 1/32), надійні палітурки (картон у тканині), суперобкладинка з портретом автора, наклеєним на авантитулі, у виконанні найкращої (за технологічними можливостями і рівнем поліграфічної культури) в тодішній Україні друкарні із символічною назвою «Жовтень». Художнє оформлення серії мало одного автора — художник М. Л. Пікалов. Координатором серії був державний орган — Держкомвидав УРСР, а ідеологічним куратором — ЦК КПУ в особі апаратних функціонерів.Ініціатива щодо персоналіїв автури могла йти і знизу — від видавництв, і згори — від Спілки письменників, ЦК комсомолу, аж до...Стосовно книжки В. Симоненка: певну завісу відкриває щойно наведений архівний документ, тоді, звичайно ж, невідомий у видавничому середовищі. (Хоча сам факт відхилення Симоненка Шевченківським комітетом мав неабиякий резонанс).А фактичний укладач і робочий редактор цієї книжки Петро За- сенко згадує так:«На видавничій нараді «Молодь» до плану видань вдалося включити і томик поезій Василя Симоненка. Уже тоді творчість поета набирала широкого розголосу — у протилежних судженнях про вірші цього автора у читачів посилювалася цікавість».Отже, книжка В. Симоненка була в плані випуску на 1966 рік — затверджена завчасно, і цим визначилася офіційна позиція і видавництва в особі директора (а ним був Богдан Чайковський), і керівних 
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАінституцій. Інша справа: якою могла бути і якою вийшла ця книжка. Надамо слово П. Засенку:«Тож, коли стало на порі приступати до конкретної роботи над вибраним Симоненка, мені як редакторові майбутнього видання дехто з видавничих керівників, ніби між іншим, натякнув: мовляв, є також думка (двослушна лукава манера через неконкретність посіяти тривожний сумнів чи серед людей, чи в суспільстві взагалі), що коли «пересипати» дві невеликі за обсягом збірки поета («Тиша і грім» та «Земне тяжіння»), то на окремий томик вибраного в цього автора не набереться. Отже... Мабуть, не варто й розпочинати роботу над черговим виданням Симоненка. На моє запитання, чия ж це все-таки думка, прозвучала відповідь:— Петре Петровичу, давайте не гратися. Ви як редактор маєте бути здогадливим».Усі лиха, як і «дипломатично»-ухильні виверти, мають свої імена... На той час я тільки-но став працювати у видавництві «Молодь» (20.09.1965 р.), а через 8 днів з волі директора видавництва Б. Чайков- ського, який і «витяг» мене з апарату ЦК комсомолу України, я здобув і дуже мулький хомут — став секретарем партійної організації. І як я не пручався, Б. Чайковський, якого я дуже поважав і розумів його, тримав мене в цій ролі повних чотири роки, аж доки я пішов з видавництва (жовтень 1969 р.). І хоча мої службові обов'язки (завідував редакцією комсомольської літератури) тоді поезії не стосувалися, багато що (а проблеми раз за разом поставали гострі) обговорювалося й у зовсім вузькому колі: директор і головний редактор, залучаючи й парторга, спільно шукали виходи часом із дуже нелегких ситуацій. Невдовзі після мого приходу у видавництві з'явився і новий головний редактор. Це Білль Гримич, якого я добре знав і приятелював ще з моїх студентських (а його аспірантських) літ. Людина мудра, багатого інтелекту, а водночас принципова і мужня (у час війни — молодий бойовий офіцер-фронтовик), Білль Григорович став цінним надбанням видавничого колективу й патріотичної творчої еліти, а водночас і великою болячкою для власть імущих. Деталізую так, шукаючи відповідь на питання, хто ж підштовхував Петра Засенка на провал знакової книжки. Бо глибоко переконаний, що ні Б. Чайковський, ні В. Гримич такої розмови з П. П. не вели — вони не могли мати ані найменшого сумніву в доцільності, навіть необхідності видання В. Симоненка, тим паче, коли воно вже затверджене вгорі у план випуску. Та
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАв редактора поезії було ще два «начальники» — завідувач редакції поезії молодий поет, прибулець із Запоріжжя Юрій Сердюк і заступник головного редактора, теж поет дещо старшого віку, вихованець Одеського університету з майже десятирічним (на той час) стажем та успішним кар'єрним рухом у видавництві Василь Грінчак.Та читаймо спогад Засенка, у щирості якого не сумніваюся, далі:«Хто не знав, що гра з упертою, брутальною силою — справа небезпечна! І все ж бажання видати нову книгу поезій Василя Симоненка перевершувало всякі побоювання.Ми, редактори різних відділів, сиділи в тринадцятій кімнаті, що вікнами виходила на бульвар Шевченка. Мій стіл стояв першим ліворуч від дверей. Ще кілька днів тому за цим столом сидів Іван Дзюба, та після звільнення (легко кажучи) його з видавництва (а це сталося в кінці вересня 1965 р. — В. Б.) начальство веліло мені зайняти його робоче місце. Якось у ледь прочинених дверях я помітив Дмитра Чередниченка— редактора відділу піонерської літератури, який по-змовницьки, жестом поманив мене. У коридорі поруч нього стояв кремезний юнак. Дмитро мовив: «Знайомся. Це — Микола Рачук, молодий поет із Черкас. Послухай, що він тобі скаже». Той відразу видав інформацію: у мами Василя Симоненка є архів, у якому зберігаються неопубліковані вірші поета. І їх там чимало...Я в душі порадів: сама доля підкидає мені цього юнака, аби здійснити намічену справу!У день похорону Василя мене знайомили з його мамою Ганною Федорівною Щербань. Та їй тоді хіба до мене було? Чи вона зможе довірити архів свого сина малознайомій людині? Микола Рачук запевнив, що Ганна Федорівна йому повністю довіряє і коли він відрекомендує мене, вона дозволить ознайомитися з творчою спадщиною свого сина.На роздуми й вагання часу не було. Тут, у видавничому коридорі, ми втрьох вирішили: мені з Миколою їхати в Черкаси. Негайно. Про оформлення відрядження не могло бути й мови, їхати інкогніто. Але як відлучитися з роботи?»«На світанні наступного дня ми з Миколою Рачуком мчали на крилатій ракеті дніпровою водою в бік Черкас».І далі:«Хочеш того чи не хочеш, а доводилося зважати на обставини часу і на те різноголосся суджень, яке буквально гуділо навколо імені по- 64



ТЕРНИСТИЙ Ш/ІЯХ ДО ЧИТАЧАета і його творчості. У дорозі до Черкас я не плекав особливої надії на успіх, та все ж мав переконатися в наявності досі невідомих творів у архіві такої цікавої особистості, як Василь Симоненко. Стояла золота осінь, і елегійні Черкаси на високому дніпровому березі милували око барвистими кольорами. У цьому місті, назва якого мені завжди нагадувала Василя Симоненка, Василя вже не було... Там жила його мама, яка породила поета і зараз була продовженням сина, який силою свого таланту обезсмертив і себе, і її, увіходив у міжзоряний простір українського духовного неба...Перш ніж навідатись за адресою до Ганни Федорівни, ми з Миколою Рачуком зайшли до готелю «Черкаси» — мені потрібно було мати пристанище для ночівлі. Ледве вблагали адміністратора — вона все- таки змилувалась і поселила мене на третьому поверсі у просторій кімнаті-гуртожитку ліжок на п'ятнадцять.Наближаючись до будинку під номером 345 на вулиці Шевченка, я чомусь уголос подумав: «Василеві — справді українському поетові — судилося долею і жити на землі Шевченка, і мешкати на вулиці його імені. Саме так!»На дзвінок двері відчинила сама Ганна Федорівна. Запросила до кімнати. Я не зволікав і тут же повідомив мету свого приїзду. Без тіні сумніву на лиці вона мовила: «Ну то й добре. Покажу вам усі папери, всі записи Васі. Я й сама вже думала, чи до Спілки письменників звернутися, аби роздивилися архів мого сина та направили куди треба».«Мама дістала з шухляди письмового столу дві грубезні папки. «Оце дивіться, вибирайте, що вам потрібне». Я розв'язав стрічки першої папки. Недопрацьовані вірші — буквально по кілька строф чи рядків на сторінці, записи на половинчастих аркушах паперу, замітки... Майже все написано від руки олівцем. Трапляються машинописні передруки. Варіанти рядків, за якими можна простежити робочий хід думок того чи іншого уже відомого вірша. Ось цілі сторінки чорнових начерків знаменитих «Лебедів материнства». Починалося якимись навіть примітивними банальними словосполученнями. А потім справжні муки творчості... Слова переставлялися, закреслювались... Ішло туго. Неймовірний опір матеріалу. А в результаті — шедевр!Натрапляю на невідомі вірші «Я юності не знав», «І знову сам воюю проти себе», «Не лицемірити, не чванитись пихато», «Про поезію». Всі тексти переписую на папір, що прихопив із собою. На пожовклій сторінці читаю відомий текст, але чимось він не збігається із уже знани
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАми рядками. Це вірш «0 земле з переораним чолом». Перша і останні строфи залишилися без зміни. Вчитуюся в другу і третю строфи оригіналу:
Вкраїнонько! Розтерзана на шмаття,
У смороді й тумані гнойовім,
Кричиш ти мені в мозок, мов прокляття 
І зайдам, і запроданцям твоїм.

Любове світла! Чорна моя муко!
І радосте безрадісна моя!
Бери мене! У материнські руки 
Бери моє маленьке гнівне Я!Оце справжній Симоненко. Той же варіант вірша, що друкувався в періодиці і в «Земному тяжінні», спотворено, там «погуляла» нечиста сила — з емоційно наснаженого болем за рідну землю твору залишився «стовп». (За побутуючим тоді видавничим анекдотом, що складався із запитання й відповіді: «Що таке стовп? Відповідь: відредаговане дерево»). Для порівняння наведу книжковий варіант:
Вкраїнонько! Гуде твоє багаття,
Убогість корчиться і дотліває в нім.
Кричиш ти мені в мозок, мов прокляття 
І зайдам, і запроданцям твоїм.

Любове грізна! Світла моя муко!
Комуністична радосте моя!Переписую вірш за Симоненком, хоч досвід підказує, що надрукувати його ніяк не вдасться, адже в цензури принципи непорушні — при перевиданні строго посилатись на текстовий варіант, нею ж (цензурою) раніше дозволений. І ніяких розмов!Натрапляю на невідомий прекрасний вірш «Я». Він за внутрішньою емоційно-психологічною силою ніби є продовженням знаного вірша «Ти знаєш, що ти — людина?», але з глибшим підтекстом. Добре знаючи «смаки» цензури, маю певність, що цілий ряд надзвичайно сильних, майстерно, на класичному рівні написаних поезій опублікувати не вдасться. І все ж я переписую «Некролог кукурудзяному качанові,
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАщо згнив на заготпункті», «Злодія», «Баладу про зайшлого чоловіка», «Курдському братові», «Суд», «Хор старійшин з поеми «Фікція», «Браму» і ще подібні, окремі з яких з'являлися у самвидаві. Радію, відкривши для себе, а відтак, здається, вдасться відкрити і для читачів поезії «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок», «Я», «Скільки в тебе очей», «Самотність». Навіть заради цих чотирьох творів варто було їхати в Черкаси.Другий день ходжу до Ганни Федорівни як на роботу. Ночую в готелі. Папку з переписаними віршами на ніч кладу під подушку, а вранці забираю з собою. У кімнаті залишається тільки чемоданчик із необхідними дорожними речами».«Подальша робота над вибраним Василя Симоненка в серії «Поезія» продовжилася моїм повідомленням головному редакторові і завідувачу редакції поезії та першої книжки про наявність у видавничому портфелі неопублікованих віршів поета. Сказати, що вони тим були дуже втішені, не можу. На запитання, де взялися поезії, я відповідав: «Привезено з Черкас».Щодо упорядкування майбутньої книги скористався звичайним принципом: до першого розділу увійдуть поезії з «Тиші і грому», до
З М І С Т

5 Не вернувся з плавання. Борис Олійник

ТИША І ГРІМ 
13 Жорне 
15 Піч 
17 Дід умер
19 Шум полія
20 Перший
32 Ми думаем про вес. В погожі літні ночі
24 Ровесникам
25 Русь
27 Вже день здасться сивим і безсилим 
20 Пучок суниць
30 Степ
31 Гнівні сонети
31 1. Погода
31 2. Без назви
33 Кривда. Н о в е л а  
35 Ошукана могила 
37 Тиша і грім
43 Море радості
44 Закохана
45 Он майнули білі коні
46 Берези, в снігу занімілі
48 В грудях набубнявіла тривога

ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ
51 Світ який —  мереживо казкове!
52 Лебеді материнстве
54 Скільки б не судилося стряждати

ЛИСТИ З ДОРОГИ

179 І знову сам воюю проти себе
180 Я юності не знее. Нудотно і похмуро
182 Не лицемірити, не чааиитнсь пихато
183 Я...
184 Догматики
185 Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок
186 Стільки в  тебе очей
188 Все було. Дорога закричала
189 Самотність
190 У маленьких очах відбивається світ
191 Маленькі сонця
192 Про поезію
193 Може, ти зі мною надто строга
194 у душі моТй —  місця немає туманам
196 Як хороша радіти без причини
197 Переспів з иародноТ
198 Зимовий вечір
199 Осінній вечір морозом дихав
200 Одурена
201 Заграє смерть іржавою трубою

Збірка «Поезії». 1966. Фрагменти змісту
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАдругого — із «Земного тяжіння», до третього «Казки», а до четвертого... Як же назвати четвертий розділ? У такому разі завжди радишся з автором... А тут як бути?.. Подумки «погомонів» із Василем Симонен- ком, і він «дав згоду» четвертий розділ назвати «Листи з дороги»...Тепер конкретно про вірші. Всього ж не подаси — обсяг книги в 5 аркушів не дозволяє. Отже, відбирати твори найкращі. У поезіях із збірки «Тиша і грім» уже нічого ні відняти, ні додати— працівники- цензори нічим не поступляться. Б'юся над віршем «Задивляюсь у твої зіниці». Під рукою маю повен текст цього знаменитого твору (привіз із Черкас) на вісім чотирирядкових строф. У «Земному тяжінні» він кастрований (мовою Симоненка) до чотирьох строф. Єдине, що приходить на думку: на місці викинутих строф поставити рядочки крапок — царська цензура колись таке дозволяла. Ці позначки слугували своєрідним дороговказом: майбутній досліднику, шукай і зможеш знайти втрачені в тексті місця. Знову ж — редакторське втручання тут зайве, адже текст «Задивляюсь у твої зіниці» цензорами вже «узаконено». І, певно, на їхню вимогу у фіналі віршаЯ проллюся крапелькою крові
На твоє священне знаменоепітет «священне» наповнився конкретною ідеологічною барвою — стало «червоне знамено». Відчуваю, як Василь Симоненко, стоячи в мене за плечима, мовчазним зболеним поглядом пробігає по рядках свого вірша, і вже не я, а він водить моєю рукою і відновлює останній*

І
НІ ВЕРНУВСЯ Э ПЛАВАННЯ...

N<*n mul:«. *n»t mutt um '

•'«»ний. ІІИ р.ЯЯ попи піищ*. мОярнм 
шлагбаумом перетин«« дорогу. Хтось 
баидум«« ямиу« йому; «Зячяяяя би. и »  
роало'однтьсяь. ВІН .я м о  м«хиу« ру
кою: « м а м ,  нічого — дійду, 
fcv« «іи • молодь •>  хлопець. Яо тисячі.

У нього ft у* СЬІ» річ народження — 
1*15-А. Місця ияроджамия— сяпо Ш«ці 
ия Полтміципі. П ри .„ще. ім'я уя гто

І Я МЯ.«, Імяиі мияуі
<«У ар«І«М

Гпь U чуду маяоі ЦиияяІ — 
-я .марі ДГМЯІ

Одно СЛОЯО, МИ буя тяямй же, ям і ми 
«сі. хто « 1*52/51 р  до 1*57/5* р. кия 
ия Солом'ямці і  у» аорсиюісьяому гур
тожитку. Принаймні тям хдяяяагас *, бо 
роябирятмся »ОДІ ия буяє коли біль
ма*« ть іа ия< (порояажм журналісти А фі-

1 Мобогото м  яілякіс’ ю, «ато богато 
»а «містом.

В арн е  О я і *  я я я

Збірка «Поезії». 1966. Початок і закінчення 

передмови Б. Олійника
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАрядок цієї пророчої поезії за оригіналом. Нечуване зухвальство (політичне!) з боку редактора. За таке по голівці не гладять. Але і в найор- ганізованіших людей колись та бувають промахи в роботі. На цей раз таке станеться і в цензурі — моєї правки не помітять. (Помітять уже після виходу книжки у світ). Разом із тим можна було подивуватися — до смислово гострих і прекрасних віршів, досі ще не публікованих «Я», «Скільки в тебе очей», «Догматики», «Самотність», не було жодної зауваги. Загальмувалося на вірші «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок». Спершу цензор наполягав, щоб зняти взагалі цю поезію. Довелося піти на компроміс — вилучалася третя строфа, на місці якої я поставив ряд крапок.Автором передмови до цього видання було запропоновано Бориса Олійника — як поета з іменем, як людину авторитетну, яка часто підставляла своє плече для захисту тієї чи тієї творчої особистості. Так було. До речі, передмовою, що називалася «Не вернувся з плавання...», також утверджувалася можливість виходу збірки Симоненка у серії «Поезія» (виділено мною. — В. Б.). До речі, Борис Олійник до своєї передмови узяв промовистий епіграф з латині: Non multa, sed multum, що означає: «Не багато за кількістю, зате багате значенням».
К о л и  працівник Головліту (у побуті — цензор) на верстці поставив штамп, наявність якого давала дозвіл на вихід у світ (поки що на друк. — В. Б.) книги, до мене підійшов завідувач відділу поезії та першої книги і заявив, що видання збірки В. Симоненка далі як редактор буде вести він сам. Мовляв, так вирішило начальство. За час роботи над книгою помінялося кілька головних редакторів у «Молоді». І коли мене гнатимуть із видавництва «Молодь», мотивуючи цей інцидент арештом моєї збірки поезій «Князівство трав», я, відстоюючи свої права, звернувся до тодішнього головного редактора (його було поставлено начебто для проведення зміцнення видавничих кадрів, а насправді його зусиллями було звільнено з роботи найкращих працівників), щоб він пояснив, у чому моя тяжка провина. Він мені скаже: «Тобі тут не працювати! Ми про тебе багато знаємо — антологію білоруської поезії ти як видавав? А Калинця? А Симоненка?!».Тепер я й розказую — ось так видавав Василя Симоненка.Я не став допитуватись, хто був автором тієї вказівки, відчуваючи, що зробив усе можливе, аби книжка вибраних поезій Симоненка побачила світ. Врешті, та вказівка могла народитись у тих службових
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАінстанціях, у які простому смертному не достукатись».До сказаного П. Засенком можу додати. Щодо зміни головних редакторів. Саме тоді, коли готувалася і виходила ця збірка В. Симоненка. Вона сталася в 1965 році: Віталія Возіанова у вересні взяли на роботу в апарат ЦК КПУ — консультантом у сектор видавництв ідеологічного відділу, а трохи пізніше головним редактором «Молоді» було затверджено Білля Гримича. А звільнили його ще до репресій Засенко- вої збірки «Князівство трав», — яку «торпедували» на початку 1970 р. (Хоча саме в ті місяці я у видавництві не працював, однак був добре обізнаний у тій справі: тож звернувшись до зав. сектором художньої літератури відділу культури ЦК КПУ Володимира Бровченка з проханням захистити книжку, яка не містить «ідеологічних вивертів», почув у відповідь: «Я теж такої думки, але то затія ЦК комсомолу — і ми в ту справу не втручаємось»).Саме тоді на зміну Юрію Єльченку, який виявляв дивовижну терпимість до «ідеологічних вивихів» у підвідомчих журналах і видавництві «Молодь» та всіляко підтримував творчу молодь (письменників, художників, артистів), першим секретарем ЦК ЛКСМУ поставили людину «нової» морально-етичної формації Олександра Капта. Він і затіяв чистку керівництва «Молоді». А вже за його дорученням гінець з апарату комсомольського ЦК і «роздобув» крамолу: «Князівство трав» ще й автора має не зі сторони, а видавничого редактора — тож і книжку було наказано знищити, і Богдана Чайковського з посади слідом за В. Гримичем прибрали. І П. Засенка — теж.Петра Засенка я знав ще зі студентських літ (він на два курси молодший) і наші приязні взаємини до цього часу лягають мені на душу щедрим теплом. Дмитра Чередниченка в кінці 50-х рр. спізнав у Каневі: уродженець Межирича, що на Росі, він, тоді вчитель Пшенишницької середньої школи, що в протилежному кінці району, на збори нашого районного літоб'єднання, заснованого при редакції газети «Дніпрова зірка», в якому я був головою, щоразу приїздив на велосипеді (а це десь понад 15 кілометрів) і привозив по двоє школяриків (одне — на рамі, друге — на багажнику), щоб «набиралися розуму» в дорослому поетичному товаристві. (До речі, оті паросточки й забуяли «Радосин- ню», яку ось уже багато літ плекає при Спілці письменників Дмитро Семенович). Тож мої зустрічі в «Молоді» з цими двома поетами і кваліфікованими редакторами були тільки в радість.Але про роботу над підготовкою книжки В. Симоненка я, тоді (во-
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАсени 1965-го) ще новообранець видавництва, дізнався, коли рукопис (чи верстка вже) з'явився на столі завідувача редакції поезії Юрія Сердюка. Наші столи стояли поруч. Я бачив, що Юрій Олександрович ретельно перечитував тексти. І чомусь мені врізалося в пам'ять його голосне цитування:
«Любове грізна! Світла моя муко!
Комуністична радосте моя!»А потім якийсь час я навіть думав, що саме він «уредагував» цю комуністичну радість. Але ж ні — вона з'явилася ще в «Земному тяжінні», до редагування якого не докладали рук ані П. Засенко, ані Ю. Сердюк.Отже, у новій книзі закріпилися 21  поезія із «Тиші і грому», 61 вірш, три поеми та низка епітафій під назвою «Мандрівка по цвинтарю» — вся збірка (за винятком одного, відверто слабкого вірша) із «Земного тяжіння», дві казки, які видавала «Веселка», та 20 (аж двадцять!) нових поезій, роздобутих завдяки тріумвірату (Д. Чередниченко, М. Ра- чук, П. Засенко), у якому блискуче впорався Петро Петрович із такою благородною місією. І книжка виросла на 22  сторінки.Виробничий цикл видання здолало благополучно: 15 грудня 1965 р. рукопис було подано на виробництво, 24 січня 1966 (зі схваленням цензурою) вже підписано до друку. На якій стадії в поезії «Є тисячі доріг...», написаній 17.05.1963 р. і вже не включеній у прижиттєвий рукопис «Земного тяжіння», вилучена, за оцінкою А. Ткачен- ка, «найсильніша строфа («Коли б я міг забуть убоге, рідне поле, / За шмат ції землі мені б усе дали. / До того ж і земля ніколи ніг не коле / Тим, хто взува холуйські постоли»), сьогодні говорити важко (П. П. замість неї поставив рядок крапок). Але якщо не в березні, то в першому півріччі напевне книжка вийшла в світ. І тираж... запаморочливий — як для поезії: 20  тисяч примірників!

«А МИ ДУЖЕ ЧЕКАЛИ НА ВАШУ КНИЖКУ...»Але торжествувати було б передчасно: книжку помітили у «великій хаті» на печерських пагорбах.Ось як згадує про подальший розвиток подій тодішній головний7і



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАредактор «Молоді» Білль Гримим (спогад досі не опублікований): «Це був 1966 рік, переддень 50-річчя Жовтневої революції. Наш внесок до цієї дати вийшов дещо «своєрідним». У видаваній з цього приводу бібліотечці молодої української поезії всі книжки планувалися однаковим форматом, оформленням, тиражем. Накладом 4.000—8.000 примірників вийшли книжки І. Драча, Б. Олійника, В. Коротича, В. Коломійця та ін. А збірку Василя Симоненка, за люб'язною домовленістю з розумною жінкою зав. плановим відділом С. Горбонос на порушення затвердженого плану, видали двадцятитисячним накладом, дуже рідкісним для поетичних книжок того часу.Невдовзі — виклик мене і зав. редакції поезії Ю. Сердюка до завідувача відділу пропаганди ЦК Компартії Г. Г. Шевеля. На запитання про тираж відповісти було неважко. Оскільки навколо імені Василя Симоненка, мовляв, створився певний ажіотаж, зумовлений частково незнанням його цілого доробку, ми винайшли можливість, не витрачаючи (з огляду на формат збірки) позапланового паперу, збільшити тираж, щоб ширше коло зацікавлених ознайомилося з творчістю поета не за переказами, а на власні очі. Друге запитання було складніше: «Як же так сталося, що у вашій збірці не виявилося дуже важливої в політичному аспекті поезії «Ні, не вмерла Україна!»? А ми дуже чекали на вашу книжку з цією поезією, щоб дати гідну відсіч націоналістичним крикунам, що спекулюють на імені В. Симоненка». На це запитання ні в мене, ні в Ю. Сердюка відповіді не було. Я, чесно кажучи, й не знав про існування такого вірша, написаного, очевидно, тяжкої хвилини, під тиском нестерпних обставин. Що ж до Ю. Сердюка... Редагував цю збірку, власне, від самого початку Петро Засенко, але на останньому етапі підготовки зав. редакції чомусь вирішив поставити своє прізвище як редактора книжки. Саме тому, мабуть, разом зі мною до ЦК покликали і його. Затамувавши подих, ми чекали, як нас зараз роздраконять. Але Г. Г. Шевель повівся надзвичайно інтелігентно: він ще раз висловив жаль, що так сталося, і на тому розпрощався з нами. Гадаю, поясненням такої толерантності могло бути тільки те, що йому не хотілося розпікати когось, хто кілька років поспіль працював у редакційному колективі журналу «Дніпро», де літературним редактором була його дружина Л. П. Шевель, і де панували демократичні, довірливі стосунки. Не знаю, як Ю. Сердюк, а я того ж дня, знайшовши й перечитавши той «загублений» вірш, подумки зрадів, що так сталося, і мало не відчув себе героєм».
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАЗнавши (хоча й віддаленіше, аніж В. Гримич) Ларису Павлівну Ше- вель, дружину Георгія Георгійовича, не маю сумнівів, що не вона «підклала свиню». Це швидше робота функціонерів ідеологічного відділу ЦК КПУ, можливо, й не без подачі «доброзичливців» із самого видавництва. Не виключаю, що Г. Г. Шевелю доручив з'ясувати ситуацію і сам секретар ЦК А. Д. Скаба. І саме тоді (через два роки), а не в процесі виробництва, до Скаби могла потрапити і технологічна верстка «Земного тяжіння» — як взірець пильності видавців (чиї підписи на верстці — «До друку») та цензури. Маю підстави і для такого припущення.А отим «когось», якого пощадив Г. Шевель, був саме Вілль Гримич. До переходу в «Молодь» він працював заступником головного редактора журналу «Дніпро», де разом із головним редактором Юрієм Мушкетиком утвердили такі стосунки.Таку атмосферу він прагнув зміцнити і в «Молоді».На підтвердження — і кадрова політика В. Гримича, яку підтримував і директор Б. Чайковський. Коли, нібито за велінням трудового колективу (сценарій згори), був звільнений Іван Дзюба, на його місце В. Гримич, щойно ставши головним редактором, привів Юрія Бадзя, уже виключеного з партії в інституті літератури та відрахованого одіозним М. Шамотою з тамтешньої аспірантури. Коли ж керівників «Молоді» змусили звільнити і Ю. Бадзя, на його місце було призначено Григора Тютюнника, першу (і на той час ще єдину) книжку якого «Зав'язь» редагував Іван Дзюба.Саме В. Гримич увів у практику через довірених співробітників давати можливість підзаробити якусь копійчину гнаним і переслідуваним з політичних мотивів. їм давали на внутрішнє (не для публікації) фахово-оціночне рецензування рукописи, дещо на переклади, юридично оформляючи на ще нібито благонадійних. Саме Вілль Григорович, будучи досвідченим і спостережливим керівником, у довірливих індивідуальних розмовах з новообранцями видавництва (і зі мною теж) застерігав, з ким треба бути обачнішим, щоб не потрапити на гачок донощиків. А всі удари, як і директор, відважно приймав на себе, розраховуючись навіть власним здоров'ям та, врешті-решт, і посадою, але не втрачаючи ні честі, ні гідності.Б. Чайковський і В. Гримич зуміли згуртувати навколо себе чимало талановитих і порядних фахівців, вливаючи у колектив і свіжі сили. Ті ж Петро Засенко і Дмитро Чередниченко, про яких ішлося вище, а
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДОЧИТАНАпотім Дмитро Онкович і Анатолій Камінчук, винятково толерантний Олексій Федосенко і вибуховий Сергій Плачинда, високоінтелігент- ні Леся Лєнік і Нонна Тихонова, Вікторія Тимукіна і Надія Мурченко, потужні творчі індивідуальності в особах Віктора Близнеця і Валерія Гужви, а ще Олександр Аврамчук і Олекса Довгий...Таким, може, аж завеликим відступом від теми хочу наголосити, що «прописка» Василя Симоненка у видавництві «Молодь» у 60-80-х роках була не випадковою. Хоча, м'яко кажучи, і не безхмарною.Ось деякі з двох десятків поезій В. Симоненка, які П. Засенко «виловив» у Василевому домашньому архіві та включив до збірки «Поезії», яку готував: Я
Не знаю, ким — дияволом чи Богом —
Дано мені покликання сумне:
Любити все прекрасне і земне 
І говорити правду всім бульдогам.
А часто хочеться закрити очі кляті,
Забути все і в затишку глухім

в а с и л Ьс и м о н е н к о
П О Е З І Ї

ОИДАОНИЦТВО ЦН ЛКСМУ « м о л о д ь .
КИІО 1йвв
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

Кубельце звити, завести свій дім, 
Щасливим бути, як дурак на святі.

Та тільки серце, серце ненавмисне 
Пекучим болем душу мені стисне 
І відчаєм її наповнить вщерть.

І шепче хтось (можливо, совість власна): — Не йди туди, дорога то нещасна,
То не життя, то смерть.
12.12.1955

ПЕРЕСПІВ З НАРОДНОЇ

Гей, у  лузі та й не перше літо 
Вигляда некошена трава.
Гей, у  полі та й не перше жито, 
Та й не перше жито дозріва.
Не повернуть козаки з походу, 
Не заграють сурми на зорі... 
Будуть вік стояти біля броду 
Посивілі верби-матері.
1955

*  *  *

Осінній вечір морозом дихав,
У  небі місяць, немов п'ятак... 
Вона пройшла непомітно, тихо, 
Голівку мило схиливши так. 
Вона пройшла — імені ні слова, 
Лиш на хвилину звела брову...
І сіяв вечір густу полову 
На пережовклу суху траву.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧА* * *
Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів, але один лиш мій.
І що мені робить, коли малий зажинок 
Судилося почать на ниві нерясній?

Чи викинути серп і йти байдикувати,
Чи долю проклясти за лютий недорід / до сусід пристать наймитувати 
За пару постолів і шкварку на обід?

Коли б я міг забуть убоге рідне поле,
За шмат ції землі мені б усе дали...
До того ж і стерня ніколи ніг не коле 
Тим, хто взува холуйські постоли.

Та мушу я іти на рідне поле босим,
І мучити себе й ледачого серпа,
І падати з утоми на покоси,
І спать, обнявши власного снопа.

Бо нива — це моя! Тут я почну зажинок,
Бо кращий урожай не жде мене ніде,
Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 
Мене на ниву батьківську веде...
17.05.1963Примітка. У публікації цього вірша 1966 року третя строфа замінена рядком крапок, про що згадує П. Засенко.
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«ОДНАЖДЫ УСЛЫХАВ, МЫ НАВСЕГДА 
ПОЛЮБИЛИ ЕГО ЧИСТЫЙ ГОЛОС»

Чим більшого розголосу набувало ім'я Василя Симоненка серед зарубіжного українства, тим щільнішою ставала завіса перед співвітчизниками в Україні. З кожною новою публікацією його творів за кордоном чи навіть згадкою там Василевого прізвища, у нас посилювала свої потуги т. зв. контрпропаганда. Осердям таких дій була заборона. Опубліковане за рубежем доходило в Україну і ставало доступним (звичайно ж, як нелегальна література) одиницям, хай навіть кільком сотням. Тож особливо важливим було утримати «на плаву» хоча б ім'я Симоненка, інтерес до нього, а водночас зміцнити позиції видавців, щоб і твори поета зробити доступними.Й Україна в особі Бориса Олійника апелює... до Москви.Не дивуймось. У Москві в 60—70-х рр. рятувався від арешту голова Київського клубу творчої молоді молодий режисер Лесь Танюк. Тікати до Москви від переслідувань радив Борис Олійник молодому тоді поетові Володимиру Рутківському з Одеси... Завдяки близькому знайомству з Борисом Олійником та його ініціативі московський поет Лев Смирнов береться за переклади поезій і Василя Симоненка.І якщо офіційна Україна пильно прислухалася до Москви, то Москва не завжди зважала на запобігливість чинів з підвідомчих територій. Так 1968 року у Москві комсомольське видавництво «Молодая гвардия» випустило невеличку — всього на 32 сторінки — книжечку, яка не мала навіть назви, лише прізвище автора: Василь Симоненко. Імена поетів об'єднувала назва серії — «Библиотека избранной лирики». Ім'я Симоненка збережено в українському варіанті — Василь, а не Василий.Усього 33 вірші. Але ж які поезії! «Перший», «Жорна», «Дід умер», «Перехожий» та ін. І поезії, які Петро Засенко ввів у книжку «Молоді» з авторських архівів, — «Я», «Як хороше радіти без причини», «Одурена», «Я юності не знав...», «Переспів з народної», «Все було. Дорога закричала»...І тираж, як для поетичної книжки, — запаморочливий: 125 тисяч примірників!А передмова — найавторитетнішого російського поета, який жив і творив в Україні, Миколи Ушакова. Людина високої інтелігентності і
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ВАСИЛЬ СИМ ОНЕНКО  
(19.15— 1963)

Военный 194! год настал его шестилетия, маль
чиком. В . Симоненко не было и тридцати, когда 
страшная болезнь лишила украинскую поэзию и со
ветскую литературу в целом лирика вдумчивого и ма
стера надежного.

Однажды услыхав, мы навсегда полюбили его чи
стый голос. При первом же знакомстве оценили 
позтическую энергию его стиха.

Он дебютировал книгой лТишина и гром» 
(1962) — небольшой и выпущенной в малом количе
стве экземпляров, но ее выход следует считать лите
ратурным событием.

В  годы увлечения формальными поисками и опы
тами он вернул молодой украинской позли и не затем
ненную орнаментом последовательную мысль, и чи
татель полюбил его стихотворения за их цельность и 
целеустремленность.

Он писал о доблести и славе незаметного героя.
Помните у  Горация: *Я  воздвиг себе памятник 

прочнее меди и выше царских пирамид. Его не раз
рушить ни дождям, ни ветром, ни самому времени ..»7

Помните у Пуш кина: * Нет» весь я не умру — душа 
в заветной лире мой прах переживет и тленья 
убежит...»? 9

3

Старая традиция получает у Симоненко новое на- 1 
правление. I

Бессмертны не. только великие имена. |
О  тех, кто веками ходил за сохой. — разве мало | 

для истории подобных заслуг? —• поэт говорит ело- ' $ 
вами Горация и Пуш кина: 1

Я  воздвиг бы, именно воздвиг, а ее поставил, | 
памятник бабке Анисье, пусть знают счастливые по* | колена*, что она приняла ни слабые плечи их бол» § 
и горе. *

Нет, весь он не умрет. — пишет Симоненко О веч- ? 
ном труженике — старике селянине, — Его думы до- 1
думают внуки, ведь внукам завещал он печаль и ра
дость, страсть и гнев столетий.

Вначале бы.4 не бог и не гений, а простой человек.
Он ходил по зеленой земле, но в постоянных трудах 
не успел выправить патент на славу. Он не заработал 
бронзы, но нерукотворный памятник ему — в делах и 
творчестве новых дней.

Спасибо родной земле, что не кончилась дедов
ским наделом, а устремилась вдаль тысячами дорог.

Слова  д о р о г а ,  п р а в д а ,  ч е л о в е к  Симонен
ко не пишет с большой буквы, символ и аллегория 
ему чижды. но в стихах у  него тот. кто сеет. — сея
тель доброго и пастух — пастырь добрый.

Поэт рано ушел он нас — его современников и 
почитателей. Он мое бы заметить многое, не замечен
ное поэтами, и сказать о многом, о чем поэзия еще 
не говорила. * Н и к о л а  Л у пт я к о  в

tWf\
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИ ТАЧАпорядності, оминаючи будь-які перестороги місцевої влади, розкриває велику значимість рано згаслого поета: «В. Симоненко не было и тридцати, когда страшная болезнь лишила украинскую поэзию и советскую литературу в целом лирика вдумчивого и мастера надежного. Однажды услыхав, мы навсегда полюбили его чистый голос». «Он писал о доблести и славе незаметного героя». «Поэт рано ушел от нас — его современников и почитателей. Он мог бы заметить многое, не замеченное поэтами, и сказать о многом, о чем поэзия еще не говорила», — так рекомендував читачам російськомовного видання Микола Ушаков. І жодного словечка, на відміну від українських видань, про партію, комуністичні ідеали, інтернаціоналізм, набором яких доводилося пробивати дорогу В. Симоненкові до українського читача. Адже це всього-на-всього «Библиотека избранной лирики».Це мініатюрне (за обсягом) видання мало би стати містком над прірвою заборон, по якому можна перейти до здійснення власних проектів в Україні.Але українські видавці — колеги «молодогвардійців» того часу навіть уявлення не мали, які ще загати чекають на шляху цього поета до читача. Це особливої потворності набуло, коли видавництво «Молодь», ще за проектами Б. Чайковського і В. Гримича, заходиться лаштувати випуск якнайповнішої книжки В. Симоненка під назвою «Лебеді материнства», заручившись підтримкою Олеся Гончара як автора передмови.
Цією поезією з першої збірки 
«Тиша і грім» відкривається
«молодогвардійське» видання первым был не господь

Г  и не гений,
лірики В. Симоненка 1968 року первым был

человек простой.Он ходил 
по земле весенней.Пек хлеба пополам с травой.Не возвел себем онументаэтот франк,
п быть может, дулеб,
и не еыкринл ОНмомента,чтоб патент заявить на хлеб.Он страдал, умирэл от жажды и богов проклинал не раз. Хлебомгений живился каждый,
чтобы разум его не погас. Среди таинств нашего века,
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Василь
С и м о н е н к о

[Ол
Л е б е д і

м а т Е г и н с т в я

ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА

Мріють крилами з туману лебеді ролеві. 
Сиплють мочі у лимани зорі сургучеві.

Заглядав в шибу ка.іка сивими очима. 
Материнська добра ласка в неї за плечима.

Од біжи. біжи, досадо, не вертай до жити. 
Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії. 
Опустіться, тихі йорі, синові під в(і.

Темряву тривожили криками півні. 
Танцювали лебеді в хаті на стіні.

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, 
Лоскотали марево золотим сузір'ям.

Виростеш ги, сину, вирушиш в дорогу, 
Виростуть з тобою приспані тривоги.

У  хмільні смеркання мавки чорноброві 
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

Будуть тебе кликать у сади зелені 
Хлопців чорночубих диво-нарвчеш.

Можеш вибирати друзів і дружину. 
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

П

ОТЖЕ: ЧЕТВЕРТА ЗБІРКА ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА —  
«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА»

Ця книжка вийшла рівно через 15 років після попередньої — «Поезії», випущеної в світ тим же видавництвом. Півтора десятиліття, з точки зору вічності, — мить. А в реальному бутті оті двадцятилітні, яким не дісталася книжка 1966 року, ввійшли у доросле життя, цілком ставши на самостійний шлях, без Василя Симоненка. Щастя, хоч не відлучили їх від Тараса Шевченка. Не по силі було навіть таким ідеологам-україножерам, як В. Маланчук, чорна печать якого позначилась на духовному стані України впродовж 70-х рр. XX століття. Хоча політичні репресії середини 60-х рр. з новою хвилею на початку 70-х переконливо переводять стрілки з особитісного реєстру на сутність режиму, власне, системи, в яку вмонтовано було все суспільство, в якому ми жили. За таких умов «розстрільна» доля випала і вже по-
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИТАЧА

Василь
с И М  О Н Е Н К О

Л е б е д і
матЕРинства

київВИДАВНИЦТВО ЦХ яксм> •молодь»
ті

мерлому на той час Василеві Симоненкові: ім'я витязя молодої української поезії і його твори за велінням влади мали бути викреслені з ужитку, з історії і з пам'яті українського народу.Книжка «Лебеді материнства», як найповніше видання поезій і прози Симоненка, планувалася до випуску 1972 року. Олесь Гончар написав передмову «Витязь молодої української поезії» (наголошую ще раз: це було негласним правилом нормальних видавців — рукописи, які могли викликати ідеологічну сумнівність у «верхах», давалися на рецензії та підсилювалися передмовами авторитетних письменників).«З глибин народного життя вийшла поезія Василя Симоненка. З мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби виспівалась вона. Звідси той дух непоборний, яким вона пройнята, звідси та розпашіла пристрасть, яка буяє в ній. Вітер часу не остудив Симонен- кових поезій, вогнем душі жаріють вони й сьогодні, як і тоді, коли вперше так жагучо й неповторно вибухнулись в нашому красному письменстві».
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИ ТАЧАОлесь Гончар відзначає в Симоненка «ту ж енергію вірша, той же могутній вибух пристрасті, гніву, дух патріотичної самопожертви і непокори, що й у молодих поетів-фронтовиків». «Україна, соціалістична земля, для нього — мати, святиня, вона дає йому крила й снагу, глибінь роздумів і художні барви, у відданості їй для поета — синівське щастя його, і сила, і честь».«Він з того покоління радянської молоді, що увібрало в себе величезний історичний досвід епохи і прагне з високими критеріями 
ставитись до всього навколишнього, він із тих молодечих завзя
тих натур, що не дають прощення нічому фальшивому, тупому, 
потворному, здатному хіба що нівечити буйно-зелені паростки 
життя. (Зауважмо, це пише вже той Олесь Гончар, у творчому досвіді якого знаменитий роман «Собор» і люте цькування письменника з боку партноменклатури. — В. Б.). Тому громадянський пафос по
ета, його патріотична гордість так природно поєднуються з гнів
ною інвективою, сатиричним викриттям, що раз у раз сусідить у 
нього з найінтимнішою лірикою».Олесь Гончар відносить В. Симоненка, який не дожив і до повних 29, до тих літераторів, «що стають виразниками свого часу, живими нервами його драм і борінь, відтворюють у собі самий дух епохи, — її кровообіг проходить крізь них. Є такі, чия творчість стає мовби часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаєм, і тих ландшафтів, що нас чарують, і помислів, що ними ми живем. Симоненко такого типу поет. По таких читач вивіряє свої емоції, свої заповітні думи».«Перед нами молода людина, яка до важливих життєвих істин здобувалась сама, жила своїм розумом, непозиченими уявленнями; перед нами образ людини, для якої етичною нормою стала сувора, майже аскетична вимогливість до себе, прагнення самовдосконалюватись, готовність взяти будь-який труд, будь-який випроб на себе ради щастя народу, Батьківщини, людства».«Він висловив характерне для багатьох, спраглими вустами виспівав юність свого покоління, став чистим, непідкупним сумлінням своїх ровесників, і в цьому особлива сила і зваба його поезій».«Його творчість живе, їй відкритий шлях до юнацьких сердець, до народу, до України, яка навіки увінчала поета своєю любов'ю. Справ- 
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИ ТАЧА

тт

ЯШ  : вИТЯЗЬ М О Л О ЛО ! 
УКРАЇНСЬКО! ПОН ЗІ!

какга укрвиягки« сен ти м о  поэта Вчкав Ся- мом««ко «Ле?ел* маїсркіктна» составлен» по те шъгчклим' аряициїту В не» косая ппля>«еш ц аршапсскне «(хжзмдеямк, кіг. .»рас печаткджсі. » «Тииімка а грсее» (19*3*. «Зсмт* «ірити жчвйо» (1964), «Віщо нз /**> (1963). «Пснтии* (1966), я т* ч»сть творчсск-о »«і.н-дяи. ксгтгра* публиковалась я мсрнодхке. Иаданне откуьж»«.’ 
ся асгушпельяоА статьей ахадгняка At I YC.CP, Геро»* Сош»алиеїнч«ского Груд» Олсс* Гончара.

Книжка українського pw.nuci.xoro поет* 8а ем» Сляоиенк» «Лебеді »итеркисгаа» укладене *« тематичним иркицяііои Яо иеї умйшлн по* ткчяі та прозо*) тнори, що друкувались у абіраах «Тайга І грій» (1962). «Зсмпе тяжі«™*» (1964). «Виио a троянд» (іМіЗ). «Поезії» (І%6). 1 та частий* творчого доробку, г*» публікувалася * періодиці Вндечмч відкряваетьса *«-тушмг> статте» tea де« la* All VPCP. Гсрое Сотлі.тмч- ної Пряні О ж і  І'огмра

с555ІЙГ-єім'4:

:ІЖ

«дсмсдх
£) Вкдемеатм <Члїйд»«, 1«!

f щ

З і .п й а  народного жнтте »пішла я т і «  Ва- «моя Сштіепха 3 яужносгі «»ролу, а гора Лото і •аго ваптки«»; борт*6е ниеяіаїлась вояа. Ізідея тоб дух аттоборакА иким шжа проіаата, »»ідея та роаяяюіда крмстрасть, іка буае а ні*. Вітер тесу не Осгудка Симоаеяковнх поезій, »сіяєм душі жаріють вони ft сьогодні, се і тоді. е<\ін «перше гак жагучо ft тепоптерно вибуранулксь а нашому красному письменствіИаЛшоа пін а того днтимстаа. «до його а самій і* няаі осадила Biftsa саоіяп тернина >р»ган*мн, алід- тм з аввзсь. де гуля жорна онуп»Д'8иі. ті нглчивскі жорна біля, шо h  «Ь кан атно піку на танка« вар- а»ри a fcupciHf. лрнтдди» Лиінмсгво fto-.o чуло рм- дайм матерів, «•> безуміла аід гора ядд фронтовими лохорокхдми. зон-. Срел» де . амн скоромі* повоєнні пола, тяжко добумтя хліб насущкхД Скупа яа ляску було німам* т» сяараддмн бачилось Рото даткяггеї. ката аід гашпілях аябукі» десь біда волинця ст**> асто інаалідамя ft дії* стягали, ці найменші боне які 
ш солдат варену.Будь хлопе» сгаршяі па кілька літ. легко було 6 >»»ити ftoev серед Кошоая* та Грет.тнвт. серед модо- догаард:ідіа та їхніх чяслекиял. шяодмре нього піку слодаижккхія. що по acift Україні, услід а* батьками і  старшино браг&яи. виставляв* проти аирога .-»ста нескорену, волелюбну юнь.Читаючи поезії Оасяля Сямоисаха. ялоя-тсеш їхню аяу грішиш сітоідчаШсть а таорамя шт молодих на адх ж*-гід, чяа юиіств »«миля » шинелях. тх: го.-ссифронтах «а кі «слоні оАіргані фамиьстгькоао яу.нмп чя снарядом Згідутть » йудакмао. шаду»;ься такь як пін. Та ж енергія вірша, той же могутті аябух прхсгресіі. гміау. дуі патріотично) самопожертв» і не

Збірка «Лебеді материнства». 1981. 
Початок і закінчення передмови О. Гончара

cm *» любов'ю С.пр»кдІ. як молодні аитхзу. з»І*са він у плшік поеаії. і » м  виразно чуємо Його свіжий, «»жоримй, юийці.-кк бальорні голт.«с, «ким він і сьогодні вітає жигт»:Здраогуі. сонг.е. І адресту». «іере! ЗдрасіуІ, саіжікіе пив'Я воскрес, щоб І» вами жити Під шалене:вом вескаккх лля*.
ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ді, як молодий витязь, звівся він у нашій поезії, і так виразно чуємо його свіжий, мажорний, юнацький бадьорий голос, яким він і сьогодні вітає життя:
Здрастуй, сонце; і здрастуй, вітре!
Здрастуй, свіжосте нив!
Я воскрес, щоб із вами жити 
Під шаленством весняних злив. Олесь Гончар».
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАРукопис «Лебедів...», схвалений головним редактором і директором, подали в друкарню. Одержали верстку... І почалося. Ставить загату цензура. Та це лиш формально, за нею — позиція КДБ і ЦК Компартії: не видавати. Але крайні — перед автором передмови і читачами — видавці, серед них і я, головний редактор «Молоді» в 1970—1980 рр.Й ось десь під 20 серпня 1973 р. у період бездиректорства (а це тривало з червня по жовтень 1973 р.) телефонує мені Олесь Терен- тійович: «Чому гальмується видання Симоненка?», «Олесю Теренті- йовичу, нам забороняють посилатися на будь-яку інституцію, але ви — член ЦК, тому кажу вам відкрито: забороняє ЦК».Що було далі, Олесь Гончар не казав, але... «заворушилася пустиня». Через кілька днів дзвінок із ЦК: принесіть верстку. Якийсь час була імітація стурбованості і знову — тиша. Василь Симоненко — під забороною.Деяку завісу відкривають щоденникові нотатки Гончара. Зокрема — 22.08.[19]73. (Наводжу запис повністю, аби не обізнаний у тодішніх реаліях читач міг уявити, в якому контексті забороняли Симоненка).«Був у Маланчука.Йшлося про поїздку в ООН (уже нібито є рішення), про виступ на відкритті пам'ятника Лесі Українки.
Ну і, звичайно, «милость к падшим призывал...» Просив за 

книжку В. Симоненка, яка вже півроку лежить готова в «Молоді» 
з моєю передмовою, а вийти ніяк не може, бо хтось порадив «при
тримати»... Чого? Який у цьому глузд? Сто разів її рецензовано, 
ціджено й переціджено... (виділено мною. — В. Б.).Ще просив трудовлаштувати Лукаша. Бо вже вечорами невідомі хапають його на вулиці, крутять руки, «ви п'яний, пристаєте до перехожих...» (ніяких перехожих і духу нема), тягнуть у відділення, складають акт...Знайомий почерк свавільників, тих, що вже тягали Гуцала та Б. Олійника...Маланчук обіцяв втрутитися. Каже, нічого йому про це невідомо».Те, що пропонували Олесеві Терентійовичу, збулося 03.09.1973. Запис у щоденнику: «У Києві свято: відкриття пам'ятника Лесі Українці. Після Щербицького довелось виступати мені. Хвилювався більше, здається, ніж будь-коли. Та й було чого. День — історичний».До речі, це був перший публічний виступ О. Г. у високому офіційному дійстві після усунення його від керівництва Спілкою письменників.
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ТЕРНИСТИЙ Ш/ІЯХ ДО ЧИТАЧА08.09.73. Ще запис: «За кілька днів виїздимо. Як на фронт... Невже Нью-Йорк — це таки Мангишлак?» А те, про що просив О. Гончар, — як вода в пісок: лицемірство україножера В. Маланчука було добре відоме вже тоді.У чому ще була мужність і принципова послідовність О. Гончара стосовно В. Симоненка? Він у всіх своїх виданнях 70-х рр., в т. ч. в українському збірнику публіцистики «Про наше письменство» і московському «О тех, кто дорог», а також у зібранні творів у шести томах, вміщав статтю «Витязь молодої української поезії», супроводжуючи приміткою «Передмова до книжки В. Симоненка «Лебеді материнства». Вид-во «Молодь», 1971». У такий спосіб тримаючи «на плаву» ім'я і характеристику його місця в українській літературі та виборюючи вихід книжки.Тож твердження автора статті «Поезія Василя Симоненка як символ епохи шістдесятництва» Михайла Косіва (див. «Літературну Україну», № 1, 2015 р.): «Видання стали можливими тільки завдяки принциповій, непоступливій позиції голови СПУ Олеся Гончара» — великою мірою справедливе. Але не зовсім точне. По-перше, 21 травня 1971 р. О. Гончар перестав бути головою СПУ (запис у щоденнику 22.05.1971; «Сьогодні Тарасів день [...]... А вчора, 21-го, розпрощався зі Спілкою»). Інша справа, що він залишався моральним авторитетом і провідником українського письменства і навіть ширше (згадаймо, що саме він уже в кінці 80-х рр. відкривав перші, установчі з'їзди НРУ, Товариства української мови, партії зелених, він очолив акцію за відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві і т. ін.).А по-друге, оте «тільки», виділене мною в цитаті, викреслює з процесу боротьби за повернення В. Симоненка українському народові в умовах тоталітарного режиму (60—80-х рр. XX ст.) ще одного мужнього і принципово послідовного захисника. А це — Борис Олійник.Збірку «Лебеді материнства» ми, тодішні видавці, впродовж 70-х рр. (за директорування Вадима Скомаровського, а це — до червня 1973 р., і Володимира Прокопенка — а він заступив на пост у жовтні 1973 р.) раз за разом ставили до річних тематичних планів. І щоразу, тільки- но плани потрапляли на контроль до ЦК КПУ, було категоричне (але вже з державної інституції — Комітету у справах видавництв): з плану зняти дві позиції — В. Симоненко і Ліна Костенко. Не знімеш — план не буде затверджений, а отже, видавництво не зможе випустити жодної книжки.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАТака була жорстка система.Й ось, коли зміцнилися в Спілці письменників позиції Бориса Олійника (його там обрали секретарем парткому), важку місію — «пробити» стіну заборон двох поетів — узяв на себе Борис Ілліч. Я був у незмінному контакті з ним і достеменно знаю, скільки він попоходив у «велику хату» (так ЦК КПУ іменували серед письменства і видавців), аж доки пробився до Щербицького і зумів переконати, що поезії Василя Симоненка і Ліни Костенко повинні бути видані в «Молоді». Однак ще й після цього високопоставлені «клерки» апарату грали з Б. Олійником у піжмурки, аби не взяти на себе відкриту місію виконавця велінь першої особи, — боялися секретаря ЦК КПУ з ідеологічних питань В. Маланчука, який перебував під безпосередньою опікою московського ідеолога ще сталінського «виробництва» М. Суслова. У мою пам'ять упеклися тодішні коментарі з цього приводу і першого помічника Щербицького Віталія Врублевського, які я не раз чув від нього особисто у, як здавалося мені, довірливих репліках. У тому числі і того дня, коли десь через годину чи дві після моїх, услід за Б. Олійником, відвідин і телефонної — з ліфта — розмови з В. Врублевським, пролунав дзвінок від першого заступника завідувача відділу культури ЦК В. Скомаровського: «Володю, дві позиції у вашому тематичному плані відновлено. Іди в Держкомвидав — посилайся на керівництво відділу». Не встиг оговтатись, як дзвінок від керівника главку Держкомвидаву Тараса Сергійчука: «Іди забирай план — перший заступник Голови Дмитро Гнатович Цмо- каленко його підписав».Маю зауважити, що в цій багаторічній катавасії незрадливим уболівальником Василевого слова залишався творчий колектив видавництва «Молодь». Активними борцями за легалізацію його творчості незмінно виступали заступники головного редактора в ті роки і чудові поети Валерій Гужва та Олексій Довгий, завідувач редакції поезії і теж поет Станіслав Зінчук. Упродовж тих довгих семи років, глибоко вірячи в перемогу справедливості, несхитно оберігав матриці майбутньої книги заступник директора видавництва з виробничих питань, фронтовик війни з гітлерівцями Микола Тимофійович Дрозд.Без найменших вагань визначив свою позицію, ставши директором видавництва, хоча й прийшов з апарату ЦК КПУ, і Володимир Павлович Прокопенко. А додавала йому снаги його ж близька родичка Лілія Павлівна Шитова, яка працювала разом з Василем у «Молоді Чер- 86



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАкащини» і багато робила в Черкасах для збереження Симоненкової пам'яті і утвердження його поетичного слова серед людей.Тим часом, уже під 80-і роки, у видавництво влилися нові молоді сили, а серед них Василь Герасим'юк, Любов Голота, Василь Клічак, для яких, кажучи словами В. Стуса, «Симоненко став явищем, більшим за його власний доробок».Боріння за повернення українському читачеві імені і творів В. Си- моненка було під пильною увагою Василевих друзів, відлунювалося гострим болем і в материнському серці.«Добрий день, милий Сомику! — пише Ганна Федорівна до Миколи Сома в травні 1979 р. — Ти написав мені про Васину книжечку, що незабаром вийде. Знову нічого не чути. Чи ще не вийшла? Коли вийде? Пиши правду, яка є». Непокоїть Василеву маму і гонорар: «А як будеш в УЗАПі, щоб ти довідався, як вийде книжка, чи нам положено хоч трохи копійок. Будь ласка, якщо тобі не трудно».Однак «високий» дозвіл залишити в тематичному плані «Лебедів материнства» ще не означав, що вже завтра читачі одержать довгоочікувану книжку, а поетова мама — гонорар. Ми розуміли з гіркого досвіду, що такий значимий жест — ще не гарантія на випуск у світ. Ще будуть складні процедури редакційної підготовки, виробничі процеси, тяжкі взаємини з цензурою. Адже цензура пильно відсте- жувала не тільки тексти, які потрапляли до неї, а й надуважно приглядалася до внутрівидавничих процесів, ретельно вивчала кадрові призначення.5 квітня 1979 р. начальник Головного управління по охороні державних таємниць у пресі при Раді Міністрів Української PCP, іменованого ще Головлітом УРСР, Л. Д. Солодовник під грифом «секретно» надсилає до ЦК КПУ донос — як цинічний поклик до кари видавців: 
«издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», несмотря на неоднократные 
замечания, продолжает готовить к печати материалы, в которых 
содержатся различного рода недостатки политико-идеологического 
характера». Й окрім інших «гріхів», окремим абзацом значилося й таке: «Иной раз неоправданно большое внимание уделяется переизда
нию книг авторов, в творчестве которых обнаружены определенные 
идейные слабости. С 1972 г. по март 1979 года в издательстве храни
лись матрицы сборника стихов В. Симоненко, хотя по многим из них в 
свое время были сделаны серьезные замечания».Зауважмо: яка крамола! Зберігаються матриці «Лебедів материн-

87



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА
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ШИ иФГІТ МИНИСТРОВ 

УПРАИІН КОВ ССР
ИКР)

п. м , ікпииГш З Д ш і-л».» 1 І
г ЗКТУАгМОЮ КАЛІЇ»Хі*игН*СГГЯІЕіС*С1 ПАРТІЯ УКТАЛШГзхггз* угрйАдиив* во с хрене гасудароуеманх т я в  в з«- чотв яря Совете а «а «строг З Х г  ячфо?м«р*вт и««трвікгзї гокх-тет Коипарпн їкреми о то«, что а х х з т л г м с  ЮС ІЛ Л І  " Иов о м " ,  аесаиітри ач ачохн»*?атшз м м ечеим , зродогмат готоги ті. я почата мтепавям, г котрих оохарвагся раиачжого роде геихггатяж лздятвхо-жхвоеогвччваого хлрлктяра.В »мага і:.Гогсмтого "Рваочаромявв. ііагхвяам. Иэяох" аатрдаагама мз&хіеввсчяа не Лив уазазии иг.н хотя См под- »»ігиутч *; итичло*сиу «назва» отатхстачоохве с а ш е  сои и -  теиаото свойства о аяом  яюоком ию «м та детей раГОчмх, оПтчамшгя а яузах СЕА. Я рчзуя&мтп у чгтатеаа могао о л -  хвться изксриоа оредгтеааенае о той, что труяяааося Аиеоихв зуатс би »«ходагся а тчсьаа эгагоираятвых усаогиях в оииоя» получіавя аксаего оОркиогзния. йа пятатисячяого тираже м а га Є .Головатого аемтедесиі? дкаассі ооОрать в уиачтомгге товмо 21 Ъг »кэемлмре.

&е разреаеао стахотаоредм "АІдІ" в іювлнвскші сворваае С.Ехичухв аСуеіраа* /І97У г . / .  і  в «  спааххвавасі т а м и  »ох* клааанм -  ааавР зо»р<меашцв, хазяї гетеро А, ж яжевха автора, яе о л си а а гі потоку, что оаа -  »та жеяажвз, гст у м  хясгаа годи, оасскехас труаатоа » гоїхсзе ге акрааквзвах а уосрхе еге*я*,Устааоїдажи аеедааагвне факт*, гогда х апрсгашв рукоаа- оей, » которых могут Ситі допукеаи эсавтаяс-адасаорачеога« вростати, аадзтззісгес ят држвам&чт с л а г а л  апчшюгястоа ,уче- п л .  Л я ,  яяпраиер, езпзжраіекЕо ял в із  пргреичкакрпзчн аотг- рвчзствЯ роми» Р . іум&ва "ЬагвавЯ Аура /1979 г ./ ,  хотория по аааеку таечввав аааатсдіство ьовавде ва ренавах» > кветхтут «ст р ав  АИ і  ССР у м  после того, хм  ов _еил аодааоав в вечатм.КіюЯ рае «аспраздавхс » х іа е е  ах манне удеяялта порваа- дадав кая? авторов, і  творчеств« гсторте овм р у м аа оартделев-аме ядеЯкив слзЗоояг. С 1972 г . ж  карт 1979 года в агнатам-"' стає храшияс* хьтркць сОореякп отхгов Я .См ояеяхо, хотя по авогім на них в своє враап снах одяваь» оервезмие аамечавма.Не мав взгляд, оеречасззмвие недсстатвя явхдясі севулі- гатоя Савитватстзеваиго эшомкма ряда раОотямяоз вадатеастаа аЯоводіа я иодготоазе редактаруаша ветвряддов, яеуаепяя датіправцшааліаух» иодятачасхуи оценку ах сожерваахо.

В 197А г. явитеаіство змнхровазо вьпуотать поеепті 
Р.Тесім«ня »Гуягорвя Хуммнко - Кудв-аев",  аа ммогіа стра- 
нхір-х чоторсі авто? яонамвоз, что катейци горячо дюсат оо- 
аетекм гидчй, одагоот о як/ пеоха, глуОово чтят заметі о 
погяома советехкх вохясх, ооорукгвт пиаятіиіки в чеета оо- 
«ерміїмл Аія содвхгов. С учетов ііИісміего вятаооаетсворо 
куров цок «некого рїховодств*, вигод к ;*ет іірокеаадония та-

шщу•-••• і; ^ Фрагменти доповідної Головліту в ЦК  

5 квітня 1979 р.

ства» в надії, що їх таки вдасться видати. Зберігаються сім років (вони зберігалися й на час написання доносу). Це був удар на випередження, аби, окрім багато чого іншого, не допустити випуску і творів В. Симоненка.То що вже скажеш про пильність тих вартових до кожного вірша, кожного рядка видатного українського поета.Видавці, щойно настав рік, на який у ЦК КПУ дозволено видати Василя Симоненка, старалися не згаяти жодного дня, поки нагорі не передумали: 6 січня 1981-го здали до набору (виготовлення відбитків з матриць), а через 16 календарних днів (з урахуванням і цензурного контролю) підписали до друку.На цьому етапі, враховуючи складність ситуації і величезну відповідальність видавництва перед пам'яттю поета і перед читачами, редактором видання було призначено талановитого поета, висококваліфікованого фахівця Володимира Затуливітра (це зазначено й у вихідних даних до збірки).
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ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧАТа все ж випуск цієї стражденної книжки став святом для української інтелігенції: відкрився доступ масового читача до поезій і прози В. Симоненка. Україні було повернуте його ім'я, відбулася легалізація поета на Батьківщині. Загляньмо в бібліографію (хай і неповну), яка наведена у виданні «Смолоскипа». У 70-х рр. — згадки про Симоненка тільки в зарубіжних виданнях (Торонто, Мюнхен, Варшава, Париж, Лондон і ін.). Відлуння «Лебедів материнства» «Молоді» 1981 р. — у молодіжних газетах столиці й областей, у журналах, навіть у книжкових виданнях, а так само й за рубежем.Отже, повернення В. Симоненка в рідну Україну стало незворотним. Адже і самого поета тримало на світі і надавало сили й натхнення
25 І  Себе ж не видно
251 Два журні
252 Як« аухаальсгно!.
252 Мудра Сом
753 Галасливому менторові
254 Одному сатирикові
255 Герострат
256 Балада про ааДшлото чоловіка
255 Ті на
259 Лист читачів поету
260 Заячий дріб
266 Мандрівка по цвинтарю
КАЗКИ
272 Ц .р  Плаксій те Лоскотом 
279 Подорож у країну Навпаки
ВИНО З ТРОЯНД нояжли та гуморески
256 Вино а троянд
290 Кукурікали півні на рушниках .
27.1 Чоряа підкова
295 Вій хааажаа і* спати
295 Весілля Оплився Крокви
300 Дума про діда
304 Посмішив нікого мг ображають
307 Сірий пакет
310 Психологічний поєдинок
313 Неймовірне інтерв'ю
315 ВілІ привиди
319 Бенкет на току
323 Наївне дівчисько
ПУ6Л/ЦМСТМКЛ

327 Наша рід па Вітчизна
331 Декорації І живі дерева

П
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Фрагменти книжки «Лебеді материнства». 1981.

земне тяжіння. («Рідна земле!» — виривалося з глибини його серця). І писав він не для одиниць, а перш за все для народу, аби просвітити його правдою, збудити й згуртувати для борні за власну гідність і справедливість. Згадаймо у цьому зв'язку Василеву «арифметику»:
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА«...для кого писати — для 999, яким чхать на мене, чи для дивака, котрий хоч із звичайнісінької цікавості перегорне кілька сторінок моєї душі? Все ж хочеться писати для 999, хоч це й не скромно».Тож ще раз наголосимо: оце поетове жадання — писати, щоб читав народ, — усі роки, і вже як особисте кредо, як свою творчу і громадянську, а стосовно Василя і побратимську позицію, сповідував і утверджував Борис Олійник. І саме завдяки його зусиллям з притаманною йому українською затятістю і вірою («хто стукає — тому відчинять») було відкрито завісу для видання вкрай мульких владі авторів — Василя Симоненка і Ліни Костенко.Тому коли йдеться про вихід «Лебедів материнства» у «Молоді» 1981 року, поруч з іменем Олеся Гончара має стояти й ім'я Бориса Олійника. «Борис Олійник, — засвідчує також професор Василь Яременко, — чи не єдиний послідовно, в усі часи відстоював поетичну спадщину свого побратима і земляка-полтавця».Свою радість з нагоди визволення з-під 10-літнього арешту збірки «Лебеді материнства» і виходу її в світ Борис Ілліч виповів на сторінках газети «Літературна Україна» за 4 серпня 1981 року:«І ось видавництво «Молодь», де Василь Симоненко був завжди бажаним гостем і де й понині, як добрий спадок, живе особливо ніжне ставлення до нього, благословило у світ найповніше видання творів поета, дбайливо зібравши під одним дахом уже відомі, ще мало відомі і зовсім не відомі широкому читачеві поезії, вірші, казки для дітей, оповідання й новели, окремі статті з журналістської робітні».А що випуск нового видання творів В. Симоненка став довгоочікуваною подією, засвідчує і «пробудження» в пресі. Поспішає з доброю вісткою Василь Яременко (газета «Молода гвардія» 31.05.1981). Про радісну подію повідали Симоненковим землякам обласні газети «Комсомолець Полтавщини» (10.12.1981) та «Зоря Полтавщини» (31.01.1982). Надали гласності стражденній книжці також журнал «Дніпро» (№ 4 за 1982 р.) та щорічник «Наука і культура. Украї- на-1981», що вийшов у 1982 р.Та відчутне було і зачаєне очікування: а що скаже партія, чи відгукнуться друковані органи ЦК КПУ, як те було з реакцією на першу збірку поета? Поступившись перед натиском Олеся Гончара і Бориса Олійника, дозволивши випуск «Лебедів материнства», партія, однак, тримала курс, найцинічніше означений ще в 1974 році академіком- геростратом М. Шамотою, коли той був директором Інституту літе- 90



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАратури АН УРСР. Очистивши до того свою вотчину від непокірних Василя Стуса і Юрія Бадзя, створивши атмосферу морального терору стосовно Михайлини Коцюбинської та Зіновії Франко (від арештів їх рятували прізвища класиків), Шамота забив свої цвяхи і в творчість та особу Василя Симоненка. Водночас по суті затаврувавши оцінки, дані молодому поетові Олесем Гончарем та Борисом Олійником.Ось вирок академіка Василеві Симоненку:«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».У такій атмосфері напівлегально відзначалося 20-річчя від дня смерті поета. Без переможних фанфар ішлося до 50-річчя від дня його народження. Важливо було наполегливо і невідступно боротися за зміцнення позицій, відвойованих у геростратів.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

П'ЯТА ЗБІРКА В. СИМОНЕНКА

Василь Симоненко. Поезії. Серія «Бібліотека поета». 
К., «Радянський письменник», 1984.148 с.

Є всі підстави стверджувати, що й подальшим зміцненням позицій В. Симоненка на материковій Україні 1980-х рр. великою мірою маємо завдячувати Борисові Олійнику. Наближалося 50-річчя від дня народження Василя. Борис Ілліч завчасно буквально з кількох осіб створив робочий оргкомітет. Я мав честь належати до цього товариства.На той час Борис Ілліч був і секретарем парткому Спілки письменників. Але диво-дивне: ми ні разу не збиралися в кімнаті парткому Тулилися десь по закутках, коло підвіконня, домовлялися, що маємо зробити, і розходилися. Чому так? Б. Олійник пояснював просто: «стукачі завалять усе». А гіркий досвід з виданням збірки «Лебеді материнства» у «Молоді» та багаторічну заборону на публікації В. Симоненка навіть у колективних збірниках ми засвоїли не з переказів.

ВАСИЛЬ
СИМОНЕНКО

Сяховежго В. А.
Ç37 Поезії / Упоряд. та нриміт. В. В. Віден

ка; Вступ, стаття О. Т. Гончяра; Редкол. 
О. €. Засеако та Ін.— К.: Рад. письменник, 
1Я84— 246 с. І л. портр,— (Б-ка поата).До т я ж к а  аиврамгг творів відомого укрвТяоового поем В •«•ял* Акдрійооя'іа С*моя««х» ц е й — t * J )  ввійшла яайї ращі ліричні. ■ темпи сатяр я ті » г у и а -  рнстячяі вірші, інммж І мавмі для дітв*.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

л*т»«РАДЯНСЬКИЙ
пигьмокняк»І9М

Саме так з'явилася й ідея видати своєрідне «Вибране» у письменницькому видавництві, де я, ще за кілька місяців до того (до вересня 1983 р.) працював директором, маючи вже десятирічну науку (як головний редактор «Молоді») виборювання Василя Симоненка для широкого українського читача. Мені було доручено упорядкування та підготовку приміток нового, ювілейного видання.Нову позицію в тематичному плані «Р. п.» було затверджено додатково секретаріатом правління СПУ. Оскільки на той час анотований тематичний план видань на 1984 рік уже здійснив свою місію — замовлення на тиражі зібрані, книжку В. Симоненка, як додаткове видання, прорекламували в «Інформаційному бланку» під номером 191. Це був своєрідний бюлетень, куди заносилися «новонароджувані» видання всіх видавництв України — і збирали по них, як правило, тиражі нижчі, аніж за анотованими тематичними планами, які сукупно відображали індивідуальне творче обличчя кожного видавництва.(Нагадаю: у такий спосіб збирали замовлення на тираж і першої Василевої збірки «Тиша і грім» та «Лебедів материнства», що вийшла 1981 року).
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧААле на збірку В. Симоненка замовлення сягнуло 28 тисяч примірників. І це на книжку поезій і всього лише через три роки після з'яви 20-тисячного тиражу «Лебедів материнства» у «Молоді». Материкова Україна прагла Симоненкового слова — і книжкова торгівля (і міських, і сільських мереж) своїм комерційним нервом чутливо відреагу- вала на цю потребу.Не було проблем і з підготовкою рукопису до видання. Редактор книжки Олесь Лупій був і сумлінним виконавцем означеної посадою функції, і творчою особистістю (як поет і прозаїк), до того добряче обізнаний зі спадком В. Симоненка у ширшому обсязі, ніж це можливо було відтворити у книжці, яка будь-що мала вийти до ювілею поета.Я з вдячністю згадую великообсяжну, напружену роботу Олеся Васильовича, який в екстремальних умовах підготовки видання був по суті і співупорядником книжки.Ризикувати, експериментувати (мовляв, може, пройде он те чи оте, що досі цензурою вилучалося?) ми не могли собі дозволити: за півроку книжка будь-що має пройти весь виробничий (включаючи й цензуру) цикл і побачити світ до ювілею. (Наголошую на цьому ще раз зумисне). Тому нову книжку сформували ми з Олесем Лупієм на базі тих видань, які доти вийшли в світ. Передмову взяли з «Лебедів материнства» — «Витязь молодої української поезії» Олеся Гончара. Підстрахувалися редколегією, в складі якої були авторитетні Леонід Новиченко й Борис Олійник, місію офіційного рецензента поклали на Миколу Жулинського (тоді ще не академіка й не директора інституту літератури, але тямковитого й авторитетного критика).Однак проскочити повз надпильну увагу ідеологів і цензорів у нашій з 0. Лупієм книжці, як і В. Затуливітру в «Лебедях материнства» 1981 р., було зась.В. Симоненка можливо було видати тільки в тій редакції, в якій його вірші вже виходили, і тільки з одіозним віршем «Ні, не вмерла Україна». Це мав бути тільки «радянський», тільки «відданий комуністичним ідеалам» поет. А хто вже з читацького загалу як умів читати, маючи таку книжку, то питання духовних потреб і моральної культури спраглих до свіжого слова самих читачів. Тиражі, якими видавалися ці книжки, — 20 (1966), 20 (1981) і 28 (1984) тис. прим., — однозначне підтвердження позиції видавців: краще так, аніж ніяк. Активна присутність Симоненка в українському суспільстві в останнє 10-ліття (80-і рр.), в часи брежнєвщини-андроповщини-сусловщини,
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАбезсумнівно, сприяла національному і політичному загалом прозрінню, яке увінчалося проголошенням України незалежною державою. У тоталітарних умовах народ навчився читати в рядках і між рядків, розуміти місію щирих і вимушених «обґрунтувань», що містилися в передмовах, післямовах і коментарях. І такі знакові редактори, як Петро Засенко («Поезії», «Молодь», 1966), Володимир Затуливітер («Лебеді материнства», «Молодь», 1981) та Олесь Лупій («Поезії», «Радянський письменник.», 1984) прекрасно розуміли, що вони роблять, благословляючи В. Симоненка «в люди» краще так, аніж ніяк.У своєму ж коментарі я просто пояснив принцип формування книжки в хронологічному аспекті, не забувши додати: «Особливо важливо, що в багатьох із тих творів поет оспівує нашу соціалістичну Вітчизну, Комуністичну партію, дружбу радянських народів, звертається до образу Леніна і чітко та недвозначно виявляє свою громадянську позицію». Я розумію реакцію сьогоднішніх читачів — і молодих, і декого з моїх ровесників — на такий пасаж. Але я прекрасно розумів, що тільки таким «козирем» можна здолати потенційних побивачів Василе- вого імені, з волі яких могло з'явитися «вето» і на цій збірці.І така тирада — як захисний щит для книжки — не була моїм індивідуальним винаходом. У післямові до першої збірки Василя Симоненка «Тиша і грім» доктор наук і професор, він же критик і поет Степан Крижанівський, зауваживши «філософічність молодої поезії» і розгледівши «в цьому — знамення часу і торжество революційного вчення марксизму-ленінізму», висловився категорично про «наявність у поетичному обличчі Василя Симоненка таких рис, як риса громадянської мужності, уміння думати і говорити про головне, не обминаючи насущних проблем часу, всього того, чим живе і боліє наше суспільство. Його відомі [перелік. — В. Б.] пройняті прагненням щастя і миру, гордістю за свій народ, партійною пристрастю в обстоюванні комуністичних ідеалів». Це — 1962 рік і Василя ще не треба було захищати від посягань на нього «буржуазного Заходу». «Василь Симоненко — комуніст, людина і справжній поет, таким він жив і житиме серед нас», — читаємо в передньому слові на той час безпартійного Миколи Сома до другої збірки поета «Земне тяжіння», уже в 1964, після смерті поета. «Василь Симоненко — поет громадянського звучання, з гострим зором, глибокий, безкомпромісний, сміливий, одвертий, ніжний і гнівний», — стверджував Борис Олійник у передньому слові до третьої поетичної книжки побратима по
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАперу, яка побачила світ у 1966.1 розшифрував його сутність. «Він був комуністом того ґатунку, котрому була справа до всього, котрий болів болями народу, не боявся вступити в двобій з несправедливістю, якщо вона навіть займала високу посаду, він хотів бачити і зробити кращою свою країну, він йшов у бій за правду без забрала, з оголеними нервами, на межі найвищої напруги». «Його любов до України— це любов молодого радянського патріота», — наголошує Олесь Гончар 1971 р. у знаменитій передмові до четвертої книжки поезій— «Лебеді материнства», яка прийде до читача аж через десять літ. «Симоненко — митець світогляду ленінського, він бачить народ свій під прапорами братерства...». «Глибинне патріотичне почуття живило бентежну душу поета, пристрасть справжнього комуніста щодень вела його в життя, як на подвиг». «Високе розуміння патріотичного обов'язку, щира внутрішня переконаність і віра в комуністичні ідеали — саме це дає поетові моральне право бути суворим, нещадливо вимогливим до себе й до інших, бути тим, чиє слово може судити й висміювати, обурюватись і таврувати. Натурою він боєць [...], де фронти нерідко пролягають через душі людські, де від людини не менше ніж будь-коли вимагається мужності, й гніву, й любові».Це був рятунок — безвідносно до того, яку питому вагу і з якими відтінками мали в поетичних збірках ідеологічно заангажовані вірші чи хоча би рядки. Отаким пасажам у передмовах, післямовах чи коментарях відводилася роль «ідеологічних паровозів», котрі мали «провести» поетичний состав крізь тумани сумнівів у «радянськості» поета, підозр щодо його «позачасовості», «позакласовості», «позапартійнос- ті», а то й «ворожості». Слушно з цього приводу, правда, лише стосовно «паровозиків» у самих авторів книжок, зокрема й В. Симоненка, зауважує Михайло Косів у статті «Поезія Василя Симоненка як символ епохи шістдесятників» («Література Україна» № 1-2,1-8 січня 2015 р.):«Що ж, без ідеологічного «паровоза» (так називали оті «домішки») поетична книжка не могла (абсолютно ніяк) побачити світ. А поезія Василя Симоненка мусила дійти до читача» (виділено тут і далі мною. — В. Б.). Це розуміли всі, хто прагнув не дати супостатам убити душу народу».Саме так, як Степан Крижанівський, як Микола Сом, можливо було допомогти Василеві Симоненку вийти зі своїм поетичним словом у люди, щоб здобути перші визнання і засвідчити свою потрібність українській громаді.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАСаме так, як Борис Олійник, як Олесь Гончар, можна було пробити мури заборон і повернути слово Василя Симоненка рідному народові, щоб воно, як і слово Тараса Шевченка, плекало в молодого покоління ідеали, допомагало прозрінню, надавало відваги і кликало до боротьби. У тих конкретних, реальних умовах політичної структури однопартійного суспільства.Тут маю застерегти молодших читачів: серед членів КПРС було багато й чесних, високоморальних і патріотичних людей, у тому числі й письменників, учених, як і звичайнісіньких трударів, яких у народі називали справжніми комуністами. Й та інтелектуальна і матеріальна база, що дісталася в спадок незалежній Україні (інша справа: де все те ділося і чиїми стараннями?}, була створена саме такими людьми. Тож і в оцінках творчості, постаті В.Симоненка він і постає не як пропагандист комуністичних гасел, а як борець за справедливість у найвищих і найрізноманітніших її виявах. Вчитаймося особливо в судження Олеся Гончара і Бориса Олійника. Бо й самі вони були такими.Тож збірка, і цього разу (як і «Земне тяжіння») виготовлена у Львові, успішно здолала всі бар’єри і в передноворіччя побачила світ. А на Різдво, 7 січня 1985 року кілька Ті примірників ми з Олесем Лупієм везли в рейсовому автобусі до Черкас і в дорозі із домашніх заготовок завбачливого Олеся Васильовича легенько відсвяткували наш спільний успіх і Різдво Василевого поетичного слова. А наступного дня — 8 січня святкували 50-річчя Симоненка у прекрасній залі при велелюдному зібранні. Були офіційні промови і зворушливі спогади, був чудесний концерт у постановці Юрія Смолянського зі співом Раїси Кириченко. І я мав щастя сидіти у президії цього дійства поруч із мамою Василя Симоненка (з Ганною Федорівною я знався раніше), вручити урочисто книжку її сина та сказати своє щире слово про Василя.Ювілейного — 1985 — року вийдуть поезії Василя Симоненка і в Москві — авторитетом, стараннями і зусиллями Бориса Олійника (він же і автор передмови) у всесоюзному видавництві «Советский писатель». Цим фактом надійно закріплювалося українське, на материковій землі, поетичне громадянство Василя Симоненка.Всі наступні видання творів В. Симоненка на хвилі «гласності» й «перебудови» даватимуться набагато легше — за відсутності ідеологічного сита і цензурних загат. Тільки невпинно танутимуть, аж до мізерії, тиражі Василевих книг.І буде боляче згадувати Василеву мрію, висловлену ще навесні
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Мама В. Симоненка Ганна Федорівна Щербань з новою книжкою Василя 
та Володимир Біленко. Черкаси, 8 січня 1985 року. Фото Григорія Білоуса

1962 року в листі до Анатолія Перепаді і вже цитовану в цих моїх нотатках:«...для кого писати — для 999, яким чхать на мене, чи для дивака, котрий хоч із звичайнісінької цікавості перегорне кілька сторінок моєї душі? Все ж хочеться писати для 999, хоч це й нескромно».Книги, якими я користуюся тепер: видання «Смолоскипу», 2010 р., чудесне — 2000 прим., «Зажинок» в Черкасах, 2011, прекрасне — 1000 прим.; перед ним у тих же Черкасах 2004 року двотомник — 3000 прим.На всеньку Україну. Ім'я тримається на ентузіазмі подвижників. Якщо за високими мірками: не по-материнськи дбає держава Україна про такого прекрасного сина, людину високого громадянського регістру і драматичної долі.Та повернімося до тих, тепер уже далеких часів — січня 1985 року.Прямо з Черкас, крізь завії і заметілі, 9 січня ми прибули до столичного Будинку художника (разом їхали і Раїса та Микола Кириченки, Юрій Смолянський, Микола Негода — для участі у святковому дійстві). У мене збереглося запрошення: «Головує Борис Олійник. Виступи письменників. Концерт майстрів мистецтв».Відлуння тих святкувань озвалося і в серці Олеся Гончара. 10 січня
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ ДО ЧИТАЧА1985 р. він записує в «Щоденник»: «Україна вшановує Василя Симо- ненка (50 років). Був вечір у Черкасах, учора — в Києві. Від нас участь у вечорі взяли Ліля і Леся (дочка й онука. — В. Б.). Прийшли у захваті. Зал (Будинок художника) переповнений, виступи (Олійник, Драч, Сом, Тамара Коломієць, земляки) і концерт чудові. І далі: «Радує мене те, як дружно стоять за свого товариша його, Симоненкові, ровесники, однокашники по Київському університету. І загалом те, що сталось, дуже значне. Не просто утвердження поета сталось, це ствердив себе дух народний, здобула перемогу сама справедливість» ( виділено мною. — В. Б.).Олесь Гончар, як мало хто, зрозумів суспільну значимість цього легального дійства. І ціну такій перемозі справедливості — як учасник і очільник багатолітніх борінь за неї.А я сидів на тому вечорі скраєчку в президії, слухав виступи — як весняна повінь, що прорвала греблю ще недавніх заборон. І час від часу зринав сумний коментар: а де ж ви, хлопці, були, коли цю загату пробивав Борис?! Перебираючи на себе всю повноту відповідальності перед пам'яттю Василя, перед співвітчизниками.Таку драматичну діалектику підтвердив і Євген Сверстюк, згадуючи, за його ж словами, «густу атмосферу битви за Симоненка».«А битва була, і то відразу після його смерті, — викладав, спогадуючи, свій погляд на ті події Є. Сверстюк у 1994 році. — Копії рукописів

Запрошення на урочисте зібрання з нагоди 50-річчя В. Симоненка. 1985 рік
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАпоета полетіли за кордон разом із чарівницею американської книжкової виставки Оксаною Смішкевич. Величезна популярність поетового імені насторожила партію і комсомол...».І тут же пан Євген свій удар спрямував чомусь на Бориса Олійника, перекресливши, а якщо точніше — спотворивши величезні зусилля Бориса Ілліча, яких він докладав, щоб відвоювати у влади право для Симоненка бути видаваним і читаним на рідній землі. І не одиницями, а отими 999-ма з кожної тисячі, для яких він писав.«Маючи таких радників, як Борис Олійник, — стверджує критик, — вони (себто партія і комсомол. — В. Б.) розумно вирішили зней- тралізувати енергію цього імені, адаптувавши гостріші його твори методом скорочення і пустивши випробуваний метод вихваляння і звеличування при неодмінному підкреслюванні «бувший чл. КПРС, чл. СПУ». Це діяло як бром. Мистецтво фальшу було найбільш розробленим і найбільш цінованим». У цьому ключі Є. Сверстюк називає також «випробуваний спосіб нейтралізації енергії вірша — пропуск ключових рядків».Не знаю, на підставі чого поважний критик і громадський діяч зробив такий висновок. Принаймні, за свідченнями, наданими М. Холодним у КДБ, Борис Олійник у ставленні до Євгена Сверстюка виявляв досить таки ризиковану толерантність. «Під псевдонімом, вірніше, під прізвищем свого знайомого «Швидкий» або просто «Швид»... Сверстюк при сприянні Бориса Олійника публікував у журналі «Дніпро», де працював Олійник (а це друга половина 60-х рр. XX ст., коли на кон історії були явлені нові політичні репресії. — В. Б.), свої статті», — наводить прямий текст доносу М. Х о л о д н о г о  з  й о г о  карної справи, заведеної в КДБ, журналіст Іван Малюта, який ось тепер проштудіював усі вісім томів щодо горе-дисидента і провокатора. І цитує ще одне твердження «героя» справи: «У моїй присутності справді Сверстюк домовлявся з Олійником про надрукування статей не під своїм прізвищем».Та, зрештою, кожен обирав свій спосіб самоутвердження осібно. Спираючись на особисті спостереження з досить таки близької відстані та на належний ряд фактів, мушу розчарувати прихильників Сверстюкової версії стосовно Бориса Олійника. Борис Ілліч жодним чином ні в 60-х, ні в 70-х, а тим паче у 80-х рр. не був причетним до редагування чи добору віршів, коли готувались і виходили книжки В. Симоненка, про які йшлося вище. Борис Олійник не брався і не був радником ні в цензорів, ні в партійних та комсомольських керівників 
100



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАі функціонерів. І в своїй передмові до «Поезій» 1966 року («Молодь»), як і в різних публікаціях і доповідях пізнішого часу, не підказував подібних порад, навіть натяку такого не допускав. Він глибоко розумів та щиро шанував і особистість Василя Симоненка, і його творчість. І чи не найоб'єктивніше оцінив його — як великого Поета і великого Українця. І якби в нашій культурі знайшлися щирі та сумлінні дбайливці, щоб зібрати Олійникові спічі на радіо, в телефільмах, у періодиці та інші судження і згадки, для майбутніх поколінь це був би добрий посібник — як треба розуміти, шанувати й цінувати Василя Симоненка на рідній землі. На жаль, Борис Ілліч через одвічну універсальну зайнятість навряд чи зробить таке самотужки.А для нього ж, як і для Олеся Терентійовича, Василь Симоненко — ім'я святе, знакове.До сказаного маю додати прикметну деталь. Перший вихід Василя Симоненка на всеукраїнську орбіту благословив Борис Олійник, опублікувавши влітку 1959 року Василеві поезії в газеті «Молодь України», де Борис завідував відділом літератури. Про це згадує як очевидець Петро Засенко: «А то якось, зайшовши в редакцію газети «Молодь України», де тоді працював Борис Олійник, я помітив у нього на столі рукопис кількох віршів В. Симоненка. Один із них називався «Дід умер». Я перебіг очима текст. Подумалося: значить Симоненко не облишив писати вірші. Запам'яталося: «От і все. Поховали старезного діда». На моє запитання, чи будете публікувати ці поезії, Борис Олійник відповів, що він не проти, але начальство, досить пильно вивчаючи написане, дещо вагається. Невдовзі вірш «Дід умер» (і ще якісь вірші) з'явилися на сторінках «Молоді України».Запам'ятався цей епізод як знакова подія і самому Б. Олійникові: «Я знав його по університетській літстудії не один рік. Василь читав свої вірші неголосно, якось ніби млявувато. Вірші — як вірші.Та раптом натрапив серед надісланих (я вже працював у «Молоді України») на його вірш «Дід умер...», який особливим спалахом по- новому освітив Василя Симоненка. З перших же рядків перехопило подих. Ця поезія, опублікована в «молодіжці», і нині, як і півстоліття тому, так само стискає серце якоюсь глибинною, світлою печаллю по неминучому відходу за вічну межу великих у своїй скромності трударів: «От і все. Поховали старезного діда...».Ось цей вірш:
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ДІД УМЕР 
От і все.
Поховали старезного діда, 
закопали навіки у  землю святу.
Він тепер вже не встане 
і ранком не піде 
із косою під гору круту.
І не стане мантачкою тишу будити, 
задивлятися в небо, як гаснуть зірки. 
Лиш росою по нім буде плакати жито 
і пливтимуть над ним непомітно віки. 
От і все.
Поховали хорошу людину, 
повернули навіки у  лоно землі.
Та невже ж
помістились в тісну домовину 
всі турботи його, 
всі надії, 
жалі!
Та невже ж то
йому все віднині байдуже —
чи світитиме сонце,
чи ніч напливе!
Біль у  душу мою закрадається вужем, 
відчай груди мені розпанахує, рве.
Я готовий
повірити в царство небесне, 
бо не хочу,
щоб в землю ішли без сліда
безіменні,
святі,
незрівнянно чудесні, 
горді діти землі, 
вірні діти труда.
Хай шалені гудуть 
над планетою весни, 
хай трава пнеться вгору
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крізь листя старе...
Я не вірю,
що дід із могили воскресне, 
але вірю, 
що ні —
він увесь не умре.
Його думи нехитрі 
додумають внуки,
і з очей ще віки пломенітимуть в них
його пристрасть і гнів,
його радощі й муки,
що, вмираючи,
він передав для живих.
09.06.1959Цілком природно, що В. Симоненко не міг не цінувати такого доброго дійства свого колеги з початкуючого поетичного цеху, до того ж ровесника і земляка-полтавця, з яким знався ще в студентські роки.Згадує Петро Жук, теж випускник Шевченкового університету, який у 1960—1963 рр. завідував відділом у «Молоді Черкащини».«Як дитя радів успіхам друзів-поетів.— Я ж вам казав, що Борис Олійник справжній поет, — торжествував, коли читав у газетах, журналах нові його вірші, схвальні рецензії на творчість однокурсника». (Олійник був на курс молодшим. — В. Б.).А це ось свідчення Лілії Шитової (відповідальний секретар тієї ж, часів Симоненка, «Молоді Черкащини»):«Тепло й по-доброму він зустрічав кожну нову публікацію Бориса Олійника, вірив у те, що Борис внесе вагомий вклад в літературу високого громадянського звучання. Василя вже не було на світі, але кожну нову Борисову книгу ми читали і його очима, раділи, що сподівання його справджуються.Не судіть нас за це. Ми так палко обговорювали тоді творчість сучасників, жили нею, а Василь, він назавжди залишився серед нас. Живим».«Борис Олійник видрукував у журналі «Дніпро» поему «Дорога» з присвятою Василеві Симоненкові», — нагадує знову ж таки Петро За- сенко. Це ту «Дорогу», за яку розпинали і головного редактора «Дніпра» Юрія Мушкетика, і його заступника (він же автор поеми) Бориса Олійника. юз
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«А ЖИТИ, /ІЬОШО, ХОЧЕТЬСЯ СТРАШНО»

ЗА ЩО БИЛИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Не можу не висловити власного погляду на коментування в різних публікаціях факту побиття В. Симоненка міліцією влітку 1962 року. Перше свідчення з цього приводу написав черкаський журналіст Віктор Онойко, який, молодший на один курс, знав Василя ще із студентських літ, а потім працював разом із ним у «Молоді Черкащини». Та головне — разом з Петром Жуком та Миколою Негодою він забирав В. Симоненка з міліцейської буцегарні на залізничній станції ім. Т. Г. Шевченка поблизу міста Сміла. Його спогад був написаний на мій поклик до черкаських журналістів надіслати згадки про Василя — для книги його пам'яті. Відтворюю за машинописом, що зберігається в мене, текст, який стосується саме цього епізоду.Віктор Онойко своїми розмірковуваннями, викладеними в 1991 році, після опису події, підводить до версії, що побиття В. Симоненка було передбачуваним — за Василем стежили, він був «під ковпаком»: «Мушу сказати, що особою В. Симоненка у свій час дуже зацікавилися

Навколо причин смерті В,Симоненка ходять всілякі чутки, 
обростають міфами* Офіційна версія, що в нього був рак, не 
спростовується. Цей же діагноз підтвердив Віталії Коротич, 
за фахом лікар, .редактор пОгонька*  ̂ Він приїздив у

/ і- в  т о  р
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Черкаси після смерті Василя 1 мав можливість ознайомитися 
З' Історією хвороби.

У колишньому ліксанупрі, куди його поклали, довго не мог
ли визначити діагноз. Викликали 1 якес$ь світило з Києва. 
Робили пункцію спинного мозку, Інші маніпуляції. Йому не 
говорили, чим він хворий, ми, його друзі Йсолеги, часто 
навідувалися до нього. Симоненко, як завжди, був у доброму 
гуморі, жартував з приводу лікарняних клопотів, з того що 
медики не знають від чого лікують. А за кілька днів до 
смерті радісно повідомив, що йому легше. Хоча лист, адресо
ваний Спілій письменників України,свідчить про те, що поет 
чекав свого кінця...

Так, важко гадати, чи була ця трагедія невідворотною 1 
назрівала давно, чи спричинена чимось. Звинувачувати когось - 
то великий ризик. 1 все ж хочеться повідати про одну Історію, 
котра трапилася з Василем у середині 1962 року.

Того дня зранку всі бачили його на роботі 1 не звернули 
уваги, коли зник. А на другий день хтось повідомив: Симонен
ко в міліції. Причому аж у Спілі. Як? Чому? За що? На ці 
питання ніхто не міг дати відповіді. Але треба щось робити. 
Звиязалися з обкомом партії. Звідти позвонили в Шевченків
ський відділок залізниці, лінійну міліцію* Там підтвердили 
звістку: є такий у них. Але звільнити відмовилися. Не під
корилися секретарю обкому О.Стешенку. 1, здається/після

«% 4фТІ'*того, як втрутився секретар Смілянського міськкому*; дозво
лили приїхати за ним.

Поїхало нас. троє: крім мене, письменник Микола Негода та 
Петро йук. Микола, з дасть ся у був добре знайомий Із̂ секрета- 
рем Смілі}. 1 ми спочатку поїхали до нього за запискою, та 
розпитали, як нам знайти міліцейсьне відділення. За муром
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біля залізничних келій, неподалік від йівденного вокзалу 
станції Імені Тараса Шевченка знайшли невелику цегляну 
споруду з загратованими вікнами.

Вона була розділена на дві половини. В одній сиділи 
міліціонери. Микола передав записку старшому за званням. 
Той прочитав ЇІ 1 розпорядився відчинити двері до другої 
кімнати, що швидше нагадувала карцер. Звідти й вивели 
Василя.

Побачивши мене він одразу попросив закурити /знав що 
серед трьох тільки я валю/. Я перед самим в1д"1здом купив 
пачку 1 віддав ЇІ. Він жадібно накинувся на цигарку.

-Більше доби не палив,-пояснив,поки прямували до нашо
го червоного "москвича”. 1 додав; не їв 1 не спав.

Коли сів на переднє сидіння поруч з шофером, повернув
ся до нас 1 закотив рукави сорочки.

- Ось, подивіться...
Ми жахнулися; всі руки були в синцях.
-А на тілі, здається, ніяких слідів. Хоча били. Чим 

били, не знаю. Якісь товсті палиці, шкіряні 1 з піском, 
чи що. Обробили професійно. 1 цілили не по м"якому місцю, 
а по спині, попереку.

-За що? - вихопилося у нас.
-Я, бачите, не сподобався їм. Коли везли туди, погро

жували: ну, почекай, ти ще будеш проситися, на колінах 
повзатимеш. Я ж їх поліцаями обізвав 1 ще... Він няз̂ ав 
щ два слова. -Вони затятими виявилися. Як же - потрапила 
в руки така птиця. Та, мабуть, 1 звикли ставитися до лю
дей, як до бидла. А ще кортить владу свою показати. Ви 
думаєте, хто оту форму на себе над"яв?-василь вилаявся 1 
викинув за дверці ще один?бичок".
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- 14 -
Потім додав: *
• У тому*..казематі мене зачинили. Я почав грюкати у 

двері. Довго не відчиняли. Я ще дужче. 3 " Я В И В С Я  один здоро
вило, як лещатами скрутив за спину руки, на заіГястя наче 
зашморг накинув, штовхнув обличчям донизу на дерев"яний 
лежак й прив"язав до нього поясами, що там Сули. Тепер я 
вже не міг 1 ворухнутися. Руки пекло, як у вогні. Каку: 
що ж ти робиш, гад. Отоді він 1 почав мене лупцювати.
1 зараз відчуваю ніби щось там обірвалось всередині...

лій почали допитуватися, як він потрапив у таку халепу.
1 ось що розповів Василь.

Приїхав до нього хлопець з рідного села Ьіівців, що на 
Полтавщині. Здається, родич. Вони посиділи у "Голубому 
Дунаї", як сам Василь назвав один павільйон, де торгува
ли ̂ияом. Звісно̂ /не будемо ханжами/,випили. А була спе
ка, розморило обох. Та все ж вирішив провести хлопця на 
залізничну станцію, той мав в1д"1жджати. Посадив його у 
поїзд 1 тут згадав, що закінчилося курево. У старому при
міщенні черкаського вокзалу був ресторан з великим буфетом. 
Та двері виявилися зачиненими. На вивісці Василь прочитав, 
що перерва на обід з 1Ь до 16 години, а було ще десь без 
двадцяти пиятнадцять. Постукав, жінка крізь прочинені двері 
заявила, що нічого відпускати не будуть, та він відштовхнув 
її 1 зайшов до ресторану, "мені тільки цигарок купити,-за
спокоїв. - Це ж секунда діла". Але яйнка зчинила гвалт.

Через якусь мить з"явилися двое у міліцейській формі 
1 до Василя: " Ви чому порушуєте?” жінка 1 собі верещить:

. " П”яний хуліган! У двері ломився, на мене накинувся".
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п Хто такий? - де знову міліція,- Ваші документи?". Витяг 
редакційне посвідчення, подав.

Ось тут, мабуть, 1 припустився великої помилки. Та хіба 
був час подумати‘про наслідки. Якби знав, де впадеш... 
Зробив це просто машинально, сподіваючись на порядність 
людей з органів. А зрештою він же ні в чому не винен.

и Ага4 - багатозначно мовив офіцер 1 поклав документи у 
свою кишеню. "Ви що? Віддайте, ми так не домовлялися".
" Нічого, розберемося,- 1 обоє взяли Василя під руки. - Ану, 
пройдемо..." Як не пручався, учепилися мертвою хваткою.
Це вже було занадто, отож 1 вибухнув хлопець лайкою. Обі
звав своїх кривдників. А ті потягли його кудись...

Завели в кімнату тут же, в приміщенні вокзалу. Один мі
ліціонер раптом зник, а другий посадив Василя в кутку на 
стільці 1 відрізав шлях до втечі. Ніби той збирався тікати. 
Він чекав, що зараз усе зіпсується, просив дозволити зате
лефонувати, та йому було брутально відмовлено. Все гидкіше 
ставало на душі, клекотала безсила злість 1 образа, хотіло
ся курити. Не стямився;як його знову підхопили під руки, 
повели. Неподалік стояла машина, схожа на ті, що називають
ся "воронками". Відчинили двері фургону 1 заштовхнули туди 
Василя. Він, щоправда, вже не супр от явився. 7 машина довго 
їхала невідомо куди. 1 знову обурювався бранець, лаяв своїх 
конвоїрів, звертався до їх совісті. Все марно. Тільки ще 
більше розлютив. 1 опинився в отій кутузці, з якої ми його 
визволили.. •

Ось таку Історію повідав Василь Симоненко.
Було це дуже давно, майже тридцять років тому. Зараа 

важко відновити в пам"ят1 деталі. 1 може не все я передав 
точно, то хай вже простять мене ті, хто теж чув це свідчен-
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Зліва направо: Віктор Онойко, Василь Симоненко та Микола Сніжкой органи держбезпеки». Аргументи ж наводить значно пізнішого періоду, коли Василя вже не стало.Після публікації в «Л. У.» спогаду В. Онойка не забарився з гнівними пасажами на адресу репресантів Олекса Мусієнко, базуючись на свідченні В. Онойка, але не посилаючись на нього. І пішло-поїхало. І чим далі (в часі) від події, тим упевненішим утверджувалася ця версія. І така еволюція цілком зрозуміла: на відстані трьох, чотирьох, а то й п'яти десятиліть події одного-двох-трьох років спресовуються, грані між ними стираються, й правдиві акценти з наступних кількох років легко переміщаються й на попередні.Тим часом масштабна офіційна кампанія на українських теренах проти В. Симоненка розпочалася з кінця 1964 — початку 1965 рр. — після славнозвісного вечора в Київському будинку літераторів із словом Івана Дзюби та розлогих публікацій за рубежем. Порівняймо у зв'язку з цим характеристики Симоненка як поета секретарем ЦК КПУ Скабою А. Д. у квітні 1963 року (crop. 33 цього видання) — через 8-9 місяців після жорсткої фізичної розправи, вчиненої міліціянтами, і в березні 1965-го, через півтора-два місяці після «озвучення» імені й творів поета в зарубіжжі (crop. 60).Я не маю ані найменшого сумніву, що вже у 1962, а тим паче в 1963
109



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАна Василя накинули оком із КДБ. Але ще не в такій мірі, щоб благословляти, підловлювати чи й підлаштовувати фізичну розправу, як таке чинилося щодо «неблагонадійних» із середини 60-х рр., коли почалися прямі політичні репресії.Як на моє переконання, сталося все значно «простіше». «Доблесна» радянська міліція, маючи в своїх лавах і порядних людей, спиралася на свій же власний фундамент — рядових, сержантів і старшин із грубих, часто з низькою освітою, але самовідданих служак. Не винятком були й чимало офіцерів. І на початку 60-х рр. схопити підпилого (не п'яного!) журналіста, вчителя, держслужбовця, комсомольського чи навіть партійного працівника ставало справою доблесті і геройства. І в Києві таке траплялося і з журналістами, й з окремими працівниками навіть з апарату ЦК комсомолу (у моїй пам'яті — конкретні імена). Це була своєрідна помста отієї правоохоронної черні походженням переважно з села за власну, можливо, й не усвідомлену нижчість, а по суті — свідома демонстрація своєї нібито вищості, своєї влади навіть над... І якщо ще й офіцер був такого ж рівня і з такою ж психологією дурисвіта, та якщо «взятий» ще й зважується відстоювати свою гідність, опиратися свавіллю, тоді й ставалося те, що сталося з Василем Симоненком. І взяли ж його у Черкасах, але не здали у місцевий відділ міліції, а повезли до Смілої (де на вузловій станції базувався центр транспортної міліції, якому підпорядковувалися і чергувальники залізничної станції Черкас) — як доказ свого службового подвигу. А якщо вже там у справу втрутився і Смілянський партсекретар Капла- ушенко (я його знав у Каневі як освічену, розумну й порядну людину, а його дружина працювала тоді в редакції районної «Дніпрової зірки»), то вже геройська пиха катувальників зів'яла.Тому в спогаді про цю історію Віктор Онойко й фіксує цікаву деталь: «До речі, один з тих міліціонерів приїжджав у «Молодь Черкащини» з повинною, бо десь у вищих органах, мабуть, партійних, дізналися про «деталі» затримання поета, і того чекали неприємності».Саме так уявляючи ситуацію з побиттям міліцією Василя Симонен- ка, не можу не звернути уваги, що версія з політичним контекстом вводиться все-таки без належних доказів.У цікавій повісті-есе «Згадуй зрідка Черкаську осінь», написаній у 1994-1996 рр., Олексій Дмитренко, цитуючи-переказуючи спогад В. Онойка, створює по суті іншу редакцію цього спогаду (порівняй стор. 108), який набуває нових відтінків, але ж — нібито з вуст Василя: «Не по



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАвстиг ні виправдатись, ні заспокоїти, як опинився в лапищах годованих лягашів: «Хто такой? Докумє-єнти!» Я дістав із кишені редакційне посвідчення. «Аг-га! Такі попалася птічка! Адін із тех, кто нада. Прайдьом!» Ніби мене й чекали... (За виданням: Олексій Дмитренко. Де береться Дніпро... С.-Петербург. 2004, с. 138. Виділено мною. — В. Б.)«Пора поставити крапку: Василь помер не своєю смертю. Його вбили, вбили кадебісти, які ретельно виконували ідеологічні вказівки комуністичного режиму і за часів київського князька товариша Щербиць- кого, і в часи пана Кучми...» — стверджує професор Василь Яременко (за виданням «Василь Симоненко. Спадщина», т. 1,2004. crop. 18).Я, звичайно ж, далеко не прихильник ні Щербицького, ні Кучми. Але ні перший, ні другий не мають до смерті Василя жодного стосунку, як на тому наголошує пан професор. До початку «князька Щербицького» було ще повне десятиліття. Улітку 1962 р., коли били Симоненка, «київським князьком» був Микола Вікторович Підгорний з Полтавщини, себто Василів земляк. Коли помирав поет, Україною вже майже півроку правив уродженець Слобожанщини Петро Юхимович Шелест. А заборона на видання Василевої книги «Лебеді материнства» припадає на часи і Шелеста, і Щербицького — як своєрідна естафета режиму. І хрест на імені Симоненка, коли йшлося про Шевченківську премію, було поставлено під орудою головного ідеолога часів Шелеста — А. Д. Скаби.Та ось і в передмові до книжки «Вибрані твори» в смолоскипівській серії «Шістдесятники» на crop. 19 читаємо:«Улітку 1962 р. журналіста жорстоко побито в буцегарні транспортної міліції залізничної станції імені Тараса Шевченка у Смілі. Приводом був ніби й випадковий конфлікт. (У примітці А. Ткаченко посилається на публікації В. Онойка і С. Буряченка. — В. Б.). Але сталося це по тому, як учасники Клубу творчої молоді «Сучасник» Алла Горська, Лесь Танюк, Василь Симоненко відкрили місце поховання жертв тоталітаризму в Биківні й заявили про це в Київську міськраду».А тепер прочитаймо щоденниковий запис самого організатора цього відкриття Леся Танюка (у цій же книзі: с. 682—687), зроблений 26 серпня 1962 р., недільного дня.«Цей похід був у нас давно в плані...» «з третьої спроби — вийшло; та ще й опинився в Києві Симоненко; щось із аспірантурою — і привіз Люсю до письменників у Ворзель». «Зранку було вогко, туман, трохи мрячило». «Кожен з нас трьох Алла [Горська], я й Василь [Си
н і



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАмоненко], — відчули на собі доторк того світу...» «Василь прощався 
у прострації. Домовились: доки не оформимо все документально, 
актом, нікому не бовкаємо». (Виділено тут і вище мною. — В. Б.).Врешті-решт, збагнімо елементарну логіку подій у часовому вимірі: якби влітку 1962 року В. Симоненка били за оперативним сценарієм КДБ, то чи прозвучало б похвальне слово на його адресу з уст секретаря ЦК КПУ (див. стор. 33 цього видання) у квітні 1963-го? Легко було за оперативним наглядом штатних чи за чиїмось доносом потрапити до списку підозрілих, а то й заборонених. А виприснути звідти — хіба що ціною зради чи й просто оббріхування товаришів.Тож подальші коментарі з цього приводу зайві. Били Василя не за «наводкою» КДБ, не за Биківню, а за те, що мав власну гідність.А якщо хочемо добути істину, мали б покопатися добряче в архівах і КДБ, і МВС, і ЦК КПУ — адже наука має спиратися на факти.Водночас я цілком поділяю узагальнення, висловлене Ростиславом Семківим у вступному слові («Лірик тиші і грому») до першої книги, що відкриває «смолоскипівську» серію «Шістдесятники» — «Вибрані твори» В. Симоненка. Кваліфікуючи побиття, а потім і смерть поета — як «похмурий знак жандармської держави», «машина охранки проковтнула поета, проте не змогла поховати його вірші — вони повернулися до нас у дев'яності й повертаються зараз».Якщо бути об'єктивним — поверталися і в 60-і, і в 1981-у, і в 1984-у. Хай не всі і не завжди повноцінно, але поверталися.Та повернімося до ще живого Василя, почуймо його слово майже через півтора року після тих катувань.«Знову пишу тобі лежачи, — кепські в мене справи, брате. Коли б не Люсьєн та мама, то, мабуть, вже й ноги відкидав би. Більше місяця минуло після операції, а я досі не встаю, і ніхто не скаже, коли я вже перебреду оцю калюжу анемії!А жити, Льошо, хочеться страшно, бо ще ж мозок у мене світлий, і дещо Симон зробив би ще, аби тільки хоч трохи сил вернулося. Ну, нічого, будемо виглядати новин з хорошого краю».А з новин з-поза лікарняної палати: «Безкінечні черги за іншими продуктами — молоко, масло, крупи і т. п.». «Ніяких ліків не треба мені, а от якщо у вас є такі речі, як мандарини чи апельсини, то було б не зле одержати їх бодай кілька штук. Зможеш — пришли, тільки швидко».З листа до Олексія Щербаня.22.ХІ.63. Жити залишилося 21 день.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

МОЇ ЗУСТРІЧІ З ВАСИ/ІЕМ СИМОНЕНКОМ

У КАНЕВІ

Так сталося, що ще до закінчення університету Василь заякорився в Черкасах, а я наступного дня після одержання диплома — 2 липня 1957 р. уже був у Каневі на Тарасовій горі як «новоспечений» завідувач фондів і одного з двох відділів музею-заповідника «Могила Т.Г.Шевченка». Василь працював у відділі культури обласної газети «Черкаська правда». Але невдовзі обидва — яв грудні 1959 р., а Василь у лютому 1960 р. — «окомсомолились». Я став першим секретарем Канівського райкому комсомолу, а Василь очолив відділ пропаганди щойно створеної газети «Молодь Черкащини». Мені випало частіше їздити в Черкаси, а Василеві обов'язки навертали його до Канева.З тих зустрічей, які були або в Черкасах, або в Каневі, особливо пам'ятною для мене стала та, що відбулася десь на початку лютого 1961 р. Тоді Василь за завданням керівництва Черкаського обкому комсомолу приїхав «громити» мене як першого секретаря райкому комсомолу за провал роботи по вирощуванню ...кролів. Хоча в обласній газеті «Молодь Черкащини» він завідував відділом пропаганди, що охоплював і культуру та літературу.Чому саме Василеві доручили кролячу тему, я не замислювався, знаючи, що штат редакції невеликий, а проблем там — багато. І це було добре помітно на сторінках газети, яку я, звичайно ж, ретельно читав і навіть дещо туди писав.В райкомі комсомолу щиро розповіли журналістові про стан справ, надали дуже близьку до правди довідку: нас забезпечував інформацією з усіх господарських питань начальник районного відділення ЦСУ Микола Орел, який водночас був позаштатним (отже, на громадських засадах) секретарем райкому комсомолу.Василь забажав побувати і в селах, зокрема, обрав Бобрицю, де був колгосп імені Т. Г. Шевченка, Степанці, де діяло аж два колгоспи, та ще там село десь неподалік.Я запропонував у Бобрицю відвезти нашим райкомівським мотоциклом К-750 (з к о л я с к о ю ) ,  а в Степанці можна було добратися автобусом або на «таксі» (вантажівка із лавами в кузові, над яким напнуто брезентовий тент). Журналіст виявився принциповим: ніяких райко-
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ТЕРНИСТИЙ Ш ЛЯХ Д О  ЧИТАЧА

У

ЛО B U O M A КАН ІВСЬКОГО  РА ЙВИКОНКОМ  У

Кроляча екарга 1Довелося оце мені побувати мн Канівщииі. На шляху, ніо вед« до села ВобрНЦІ, Лечу, під кутиком КІІІЛЬ сидить. Породистий. Л).чходжу, а він нсжинийі У  лапці заинсочку тримає. Читаю;«Щ е ведвнно, навесні, була в колгоспі імені Шевченка кролеферма — аж любо глянути. Жили мн. раділи, плодилися. 1 голова колгоспу Г. С  ільченко радів. на кас дивлячись. Н а віть одного раду на весь район гукиуи; «Кролі — це смачне м’ясо і цінне хутро! Розводьте кролів, ак ми розводимо!»Н у. думаємо, після такоТ Офіційної заяви ще краще а.іживемо. Але помилилися. Григорій Степанович прокричав «Ура» і — в куші. Нашій фермі — нуль уваги. ,^ я Бу вали і холодні, і голодні. | Потім хвороба причепила :  ся — почали ми дохнути, | «к мухи. Залишився оце я • один. Останній а могікан, | так бк мовити. Не знаю, • чи »дасться (»цю скаргу до- ї  ставити, куди слідує... Від 5 чуалю, що хвилиниВостіжнє глянув я на •кролика, що. серде ш к и й ,;  сколів, не добігшк до рай- | Центру, і взяв курс на Мар- І тинівку. Чув я, Іцо в артілі | імені 8 березня буцімто е • кролеферма. Зустрів у се • лі колгоспника, питаю, як 3 до неї потрапити.— Мабуть, ке потрапите, s — відповідає, а вочлххиг- j ринка. — Наш г о л о в а  г т. Гуляй так ї ї  заховав, т о  і вдень £з свічкою ке знай- ї деш...Все ж.допитався. Заход- • ж у до приміщення кролс З ферми — порожньо. Кроліа | і на показ немає. Тільки g на стіні свіжий слід (оче- І видко, кріль надряпав ля- З пою); :«Гол. Ги лий  б у я  до  і нас н ечули й  — І 
гак ми й вивелись». З— Як хочеш хорошу кро- j  леферму побачити, так мо- я тай на К о й о т у , ■— сказа- | ли мені. — Гам, у колгоспі !  імені ІЦорса, чули ми, про з кроля дбають...Попрямунаи я на Кокон- О

чу. По дорозі .зустрів пару кролів маїїівздичлнілнх — самця і самку. Побачили вони мене — і в незібрану кукурудзу.—  Не бійтеся, «—* кажу. — я вам лиха ке зичу. Чмі Ж ян?— З Поиіики.— А хто ж  там головоюколгоспу?— Товариш Гмлеиькнй. Взагалі вій, можна сказати. чоловік молодецький, а от з нашим братом-кроли- ком повівся не гречно. Д о велося з ферми тікати...і іа  кполеферму колгоспу імен» ІЦорса прмйшоя я, коли почало вже темніти. Знайшов тут поияа 100 кролів. Всі, як на підбір — самці. Жодної кролиці. Один каже;— Я чув. що ми існуємо

лише для звіту. Голову колгоспу товариша Юхи- менка виручаємо. Пого я районі не критикуют!», коли цифра справна А користі від нас иіякоГ. ані" обидно... Ех!.. — і кролик скрушно махнув лапкою.його підтримав вухатий колега;— 1 коли вже на кролефермах д іл о  буде, а не одні тільки балачки? Кажуть, що район зобов’язався нього року здати державі і80 центнерів кролячою м’яса. Звідки ж воно буде?Дійсно, звідки? Торік теж обіцяли 160 центнерів цього м’яса продати державі, а не дали й третини...За то ж так ненавидять кролів у славному Каневі?Скаргу доставив у ре- - дакцію В О Г Н И К .
Л А  Ф О Т О К О Н К У Р С

В засніжену ніч. Фото В. Кояшарв.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАмівських послуг, тим паче — спільної вечері. І почвалав у Бобрицю пішки. Побував без будь-якої моєї чи когось із штату (а нас усього п'ятеро) опіки і в інших селах.І ось 15 лютого 1961 року в «Молоді Черкащини» на сторінці сатири з'являється публікація під назвою «Кроляча скарга»! І автор захований — «Скаргу доставив у редакцію ВОГНИК». Дотепно і правдиво написано. Але жодного слова — про райком комсомолу, і про мене — ніякої згадки. Усю критику спрямовано на керівників господарств, а «шапка» над заголовком: «До відома Канівського райвиконкому».І перший відгук на публікацію та ще й по телефону я одержав від голови райвиконкому П.Д.Гармаша: «А щоб вони виздихали, ті твої кролі! Щодня скубуть за молоко, за м'ясо, а тепер ще повинен писати відповідь на критику в обком партії і в редакцію газети...».Голова виконкому Петро Дем'янович Гармаш був людиною доброю і до мене ставився із симпатією, часом по селах їздили разом, що було важливо, коли негода і на мотоциклі не втримаєшся.А з Василем ми повернулися до теми в Черкасах. Сміялися: у час відрядження йому особливо запам'яталася репліка в Степанцях голови колгоспу. Віталій Рудольфович Коль (німець за походженням і такої ж статури, як і канцлер ФРН у 80-х рр. Гельмут Коль) сказав тоді Василеві: «Кролі — дуже делікатні тварини. Як одне захворює — гинуть усі. І я повинен лізти в нори, щоб їх витягать? Та я вигодую дві свині — це два центнери м'яса — і їжте на здоров'я. А пару кролячих шкірок куплю в дядька і тобі подарую».В. Симоненко прекрасно розумів, що оті масштаби господарських завдань, які навішувалися на низові комсомольські ланки, — всього лише імітація діяльності, а вирощування кролів сотнями тисяч чи й мільйонами — то чистої води піар-кампанії, якими й славився комсомол Черкащини на весь Союз. * * *Неподалік нового приміщення райкому партії, в якому було відведено і три кабінети для райкому комсомолу, функціонував Канівський культосвітній технікум. Той заклад мав успіхи, мав і проблеми, які стосувались якості добору студентів, рівня навчання та окремих персона- ліїв з педагогічного колективу. Перебуваючи в Каневі та в селах району, В. Симоненко до кролячої теми «підпріг» і свою, за профілем роботи в «Молоді Черкащини», — вивчив питання і вздовж, і впоперек. Стаття
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАйого «Боржники» засвідчила високий фаховий рівень журналіста, на яку предметно зреагувало і Міністерство культури УРСР.І на цю тему була в нас з Василем серйозна розмова. Я не з чужих слів знав про ситуацію в технікумі й проблеми з деякими його вихованцями та викладачами, натикаючись на них у безпосередньому спілкуванні. Тож автор цілком слушно послався і на один із моїх аргументів — як розрядити конфліктну атмосферу передусім у педко- лективі.А через місяць після «Боржників» — 23 березня 1961 року в «Молоді Черкащини» з'явилася ще одна Василева публікація з Канева. Звалася «Дорога мама». Дуже зворушлива історія дівчини, яка вийшла заміж за молодого вдівця з двома дітьми. А невдовзі залишилася з ними та ще з одним, уже спільним дитям, сама — їхній тато потонув у Дніпрі. Молода мама не відсахнулася від «чужих» дітей, на нарікання родичів відказала (цитую публікацію):
«Ну от що... Говоріть і думайте про мене, що хочете. А в душу не 

плюйте. Ні в які приюти я своїх дітей не віддам. 1 знайте — вони не 
сироти. Поки я жива, у  них є мати».В. Симоненко високо оцінив допомогу колективу рембуддільниці, де працював її чоловік. Захоплено, але без зайвої патетики пише про справжність молодої мами-подвижниці.Водночас Василь висловлює і докір: «НиніЛіда Мінченко споруджує 
будинок. Чи важко їй? Безперечно. І якби ровесникам Ліди — канів
ським комсомольцям — порадив хтось допомогти жінці, хіба вони не 
зробили б цього? З радістю зробили б. А поки що про це просто не по
думали.

Втім ми сподіваємося, що юнаки й дівчата ще прийдуть на вулицю 
Кірова, де живе Ліда. І тоді, як бажаних гостей, запросять їх незаба
ром на новосілля в нову хату троє щасливих дітей — Василько, Катя, 
Оля та їх дорога мама».Ось куди переорієнтовує увагу комсомольських старань молодий журналіст і поет, заперечуючи по суті чужу для молодіжної організації підміну господарських керівників заради піар-рапортів у вищі інституції.Така вона, ця «кроляча» справа в масштабному — за щирими вимірами людяності і справедливості — баченні Василя Симоненка.

Праворуч: фрагменти статті «Боржники» в газеті «Молодь Черкащини», 1961.
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

Д И П Л О М И  Х О Р О Ш І.А С П Е Ц ІА Л ІС Т И ?
Й О Г О  зустріли » дідкрн- тим серцем, цього юна ка з дипломом худьпіра- цівпнка. І разом з ким прийшла нздія:— Нарешті в нашому 

клубі ,:е позіхатимеш від иудьгн.
і хоч той, кому так довіряли. ще не зробив нічого, всі були переконань шо він. безперечно, шось зробить. Тіш о обрали секретарем 

КОЛГОСПНОЇ комсомольської 
організації — це буй своє
рідний ♦ анакс» в рахунок 
ткї поваги, яку він мав за
воювати широю працею.Час ішов. Але новий завклубом не тільки не завоював пошани » людей, але не кі л п р а ц ю << а в навіть «авансу». В клубі, як і ра піше, панувала тиша і нудота. І коли через рік комсомольці зібралися на звітно виборні збори, то одностайно прийняли таке рішення:—  Звільнити т Соарш у від обов'язків секретаря комсомольської організації. Просити райвідділ культури звільнити його також з посади завідуючого клубом.Ця історія т е  не має кінця. Випускник Канівського технікуму по підготовці працівників культосвітніх установ т. Соприга і зарвз перебув»« завклубом в артілі «Дружба», хоча він повністю втратив довір'я колгоспників. Але працівників Канівського райвідділу культури, як бачимо, це не луже турбу«.- Можна було б не згадувати цього випадку, якби вік був одиноким. Але. на жаль, за спиною Соприги стоїть цілий взвод «спеціалістів». які, крім диплома, нічого не мають за душею. Борис Орловський працював методистом Ьудмчку культури — звільнили. С в ітлан* Самець і Віра Бал«- аька заховали дипломи в чемодани і підмовилися навіть спробувати свої сили на культурницькій ниві В довгу чергу тих, хто не відробив народних грошей, витрачених иа їх нввчзння, стали випускники технікуму Цицько, Рзлько. Ганнисмк, КиенхоІ коли перечитуєш цей список, мимоволі задумуєшся; чому ж воші після студентської ЛЗНМ ВИЯВИЛИСЯ такими безпомічними?Кати мп пленумі Канів*

БОРЖНИК!
«.кого райкому комсомолу зайшла мова про погану підготовку випускників технікуму. имкладач Мерія Грягор-.зн» І'ригор’сна змушена була визнати — Наші випускники працюють погано. В нас добре вчаться, лктнвні, одержують хороші дипломи, а на самостійній роботі виявляються безпорадними.ХТО  ЇХ  ГО ТУЄ ?

Ту т  с л і д  говорити иелише про ті оцінки, які красуються я табелях успішності. Можна прекрасно грати на флейті, хвацько розтягати баян і добросовісно дути в трубу, але не вміти головного — організовувати. запалювати людей. Така людина, можливо. буде потрібного в оркестрі, але почуватиме себе дійсно бездарздно. куди і? , призначать завклубом. Од- ие діло взяти правильну ноту иа трубі, і зовсім інше — взяти правильну ноту в роботі з людьми.—- Все це так, звичайно, — погоджується секретар парторганізації технікуму Олена Петрівна Абрамова. — Але за новою програмою методичне навчання учнів скорочується...Не будемо сперечатися з приводу нової програми. Але ясно одне: виховувати і розвивати організаторські 
здібності учнів — обов'язок всіх без винятку викладачі» Викладач гри на 
флейті, наприклад, повинен пам’ятати, шо він готує не 
просто музиканта, а культ- працівника.Мабуть, саме цієї обставиш! і не враховує дехто з викладачів, а інші — напевне, прямо безсилі зро бити цс. Візьмемо, скажімо, Аркад і я Прокоповича На рсэського. За висловом директора т. Герасименка, Нароаськнї) «потрібен , те:: нікуму. як золото и старі часи спекулянтам*. Ми, зрозуміло, не маємо ніяких підстав сумніватися п тому, шо Наровський прекрасно ремонтує інструменти, що він хороший кіномеханік і, зрештою, що вій непоганий музикант. Але для викладача технікуму цього ше замало.НаровськиЙ викладає група флейті, плакатну спра

ву, гру нз трубі. Віч вчить студентів і в той же час... сам м оч ко навчається на пЬршому курсі цього ж таки технікуму! Це анекдотично, але факт. Щось подите було і з Яхімоничем Василем Карповичем Віч теж викладав у технікумі і був заочником цього ж
До уваги 

обласного 
управління 

культуритаки технікуму. Зрозуміло, шо такі викладачі не можуть вважатися поьноцін ними, хоч би вонн й були хорошими музикантами.Не виправдав кращих СподІпань і викладач фізкультури Альберт М ар’яио- вмч Аидрес — випускник МІНСЬКОГО педінституту Його викладацька діяль вість стала притчею «во язицех» иа всіх педрадах і зборах.€ ше одна біда, яка заважає в роботі викладачів. Навряд чи повага до викладача зміцнюється, коли учень десь побачить його г«під мухою». А такі випадки, на жаль, бувають з деякими викладачами.Не будемо тут називати прізвищ тих. хто інколи не встоює перед сорокаградусною спокусою. Нехай самі з р о б л я т ь  відповідні висновкиП Р И Н Ц И П О В ІС Т Ь  З -П ІД  П О Л ИН А Б У Т Ь ,  ь колективі викладачів не знайде ться людини, «к» б на все дивилася крізь рожеві окуляри. Ясі розуміють, шо стан виховної роботи в технікумі далеко не ідеальний.І всі думають над тим, шо зробити, шоб більше не одержу*.>тн звісток: такий- то яви; випускник не справляється з роботою. Звичайно. технікуму потрібна допомога. Справжня допомога не аз слонах, а на ділі. Але про це трохи пізніше. Зараз хочеться зупинитися на тому, як один з викладачів технікуму розуміє цю «допомогу». XБорис Павлович Петро- в павлосгький — викладач в р о сі Й с ькоТ літератури —- а

людина жтелігеитнл, ввіч лина. Зовсім недавно свій робочий день »іи починав а того, що розчини» двері директорського кабінету і шз воблисо освідчувався:— Як ваше- здоров’ячко, Сергію Дмитровичу? Як пожинаєте?Д уж е ввічлива людина Борис Павлович. Ніхто т е  не чув, шоб ві» образив когось різким словом. Па зборах він міг встати і вдарити себе кулаком у груди:— Товариші! Я всіх вас люблю! Я трішки навіть щасливий, що працюю в такому чудовому колективі.А из другий день заходив у райком партії і вже зовсім іншим тоном у супроводі інших жестів доводив:— Не технікум, а збіго* енсько »'яниш>. Треба всіх розігнати, особливо Зверніть удмгу иа директора. Тільки й думає, як би захистити, п 'яниць від критики. Дихати не дає.Рідке для кого а викладачів знайдеться з його лексиконі хороше слово. Послухаєш — так усі там підлабузники, н янин», ходять навшпиньки перед директором. Завуч — тінь директора, секретар парторганізації — хороша, але безпорадні людина. Словом, один він високо трммас прапор принциповості.Одного разу секретар райкому комсомолу т. Бі лемко запропонував Петропавловському:— Дгзанге винесемо це питання на збори колективу. Почуємо, ;цо скажуть.•— Та що ви! — ж ахнувся Борис Павлович. - -  Хіба хто з них підлабузників посміє хоч писнути проти ди ректоре?Але це просто наклеп на колектив.Не зрозуміло, чому Петропавловський поставив себе над колективом і вважає себе єдиним і праведним «судією*. Дехто думає., т о  ларчик просто відкривається: доки одержував більшу зарплату, доти і ввічливим та чемним був.
В. С И М О Н Е Н К О .м. К а т е .
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

ПОБАЧЕННЯ У ЧЕРКАСАХПам'ятна мені ще одна зустріч з Василем. У Черкасах. Мабуть, це було останнє наше побачення. І відбулося воно, вочевидь, навесні 1962 року. В усякому разі було тепло, але, виходячи з редакції, Василь одягнув плащ. Щойно перевалило за обідню пору, ми були голодні, тож забрели в ресторан «Черкаси». Напівпорожня зала. Замовили і перше, й друге, і закуску та пляшку горілки — ні Василь, ні я нікуди не поспішали. Посиділи години дві, а то й більше. Балачка була про все — життєве, буденне, творче. Щось згадувалось і з дитинства, і з студентських літ. Адже, якщо чисто по-людськи, наші долі були дуже подібними: сільські хлопці, воєнне дитинство, виростали без батьків. А матерів виснажувала колгоспна праця — і вони вимріювали для своїх дітей легшу долю, тож заохочували до навчання. І ми були сумлінними учнями, дуже багато читали, закінчили шкільну науку з медалями, вступали до університету без іспитів, пов'язуючи своє майбутнє зі словом.Про Василеве віршування в університеті я майже нічого не знав, а тримали нас у зв'язці проживання в гуртожитку на вул. Освіти (іменувалася ще й як Шоста Нова) та лекції із суспільних дисциплін у найбільших аудиторіях червоного (і єдиного на той час) корпусу. А з поетів серед однокурсників найгучнішим був Микола Сом, озвучувалася Тамара Коломієць...А вже коли Симоненко працював у Черкасах, а я в Каневі, я буквально мав потрясіння, коли прочитав його «Дід умер» і «Жорна». Настільки життєве, настільки правдиве, а висловлене просто і ясно, що пронизує всього тебе.Я в університет приїхав із цілою добіркою в шкільних зошитах, з яких мала скластися, за моїм наївним уявленням, уже готова книжечка. Та послухавши деяких віршотворців, скептично оцінив передовсім себе і вже на другому курсі «зав'язав» із віршуванням.Подібний «холодний душ» на гаряче поетичне серце, виявляється, пережив і Василь.У пізніших нотатках («Смолоскипівське» видання 2010 р., с. 529) він згадує, як ставши в нашому гуртожитку мешканцем кімнати №50 (це сусідня з моєю, №48, але велика, немов казарма), опинився серед «геніїв». «Всі захоплювалися, кричали, щось доводили. Це видовище мене потрясло. Я бачив, що їх вірші, як балаканина, були нікчемними. п8



ТЕРНИСТИЙ Ш/1ЯХ ДО ЧИТАЧА

Сторінка з книги Ігоря Осадчого «Три роки поруч»

Це ж так просто, зрозуміло. І я вирішив, що моя писанина теж тупа, а я цього не відчуваю, як вони. Цього ж вечора зарікся будь-кому показувати свої вірші. Таким був перший крок у цивілізацію».Серед інших у тих нотатках згадано й таке: «Високий і худий Ваня, — «деревня» ще більша, ніж я, — читав послання президенту Труме-
іі9



ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАну, викликаючи його на поєдинок». У коментарі науковців (crop. 782) заявлено, що це — Іван Сподаренко, майбутній головний редактор газети «Сільські вісті». Запевняю: не він! Можливо, що це Іван Дубен- ко, який жив у 50-й і добре запам'ятався мені ще з тих часів. Не пригадую, чи мешкав там же ще один однокурсник Іван — Шпиталь.А Іван Сподаренко — мій однокімнатник і вже бувалий у бувальцях. Вступаючи до університету і навчаючись на першому курсі стаціонару, він уже працював штатним редактором прес-кліше РАТАУ. А мені, наймолодшому в кімнаті, якось дорікнув: «Ти дивишся на все крізь рожеві окуляри. Я покажу тобі Київ з чорного ходу». І повів на Євбаз (де зараз розташований цирк) та показував, як тамтешні спритники ошукують довірливих.Він мав дивовижний хист встановлювати контакти в редакціях, з індивідуальними замовниками (для когось — зробити переклад, комусь із суспільствознавців відредагувати дисертацію, для книжкової фабрики вичитувати коректуру і т. д., і т. п.). Левову частку з роздобутих замовлень він перекладав на мене.Якщо додати, що на старших курсах (коли І. Сподаренко стане заочником і працюватиме в Рівному) мені пощастило вже самотужки підзаробляти позаштатно у відділі літератури газети «Радянська Україна» (аналіз віршів і прози дописувачів), то така робота поглинала весь мій вільний час, робила невільником, готуючи з мене (хоч про це і не думалося-не гадалося тоді) майбутнього видавничого працівника. Але такий напрямок у житті визначиться потім, через три роки після нашої останньої (таки ж останньої — в 1962-у) зустрічі. І ні Василь, ні я гадки не мали, що на мою долю, як видавця, випаде непроста турбота про посмертні видання його книжок. І це стане для мене серйозним випробуванням на вірність Василеві, хоча, звичайно ж, ніякісіньких ні односторонніх, ні взаємних заприсягань не було.А з цієї нашої зустрічі в Черкасах чомусь особливо запеклося в моєму серці Василеве нарікання на Люсю — його дружину. Як це не прикро згадувати, коли вже і її давно немає, і по їхньому синочкові Олесеві земля вляглась, але це гірка правда, яка йому боліла, його пекла і спалювала теж. Тим паче, що він був безтямно закоханий у неї, що так щедро і щиро світиться в тепер уже опублікованих листах до неї — і до одруження, й потім. Так само у листах до Олексія Щербаня, Євгена Дударя, спогаді Юрія Смолянського постає і драма, яка позначилася і в настроях, і на творчому стані...
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАІ згадую про це тільки з тим, аби підкреслити драматизм його долі загалом. Виростав без батька, не знавши взагалі, що таке— батько. Він мав винятково щире і приязне ставлення колег — черкаських журналістів, і так само щиро поважав і любив те товариство, але глибиною свого розуму, світосприйняття піднявся над ними — і відчував (зафіксувавши це і в щоденнику) свою самотність, одинокість, а відтак і незахищеність своєї душі. У ньому зяяла рана, завдана сімейною незлагодою. І єдиним світлячком залишався маленький синочок, який ставав, сам того ще не усвідомлюючи, жертвою цих негараздів. Найбільшою Василевою втратою була смерть діда, а найнадійнішою опорою до кінця життя залишалася мама. І біль за неї, за її завтрашній день без нього (коли вже відчув свою кончину на дотик) був тяжчий за власні фізичні муки. Вчитаймося в рядки листа «В президію правління Спілки письменників України», написаного за півтори доби до смерті: «Але я не можу піти з життя, не подбавши про долю сім'ї, особливо матері [...] Перший день моєї смерті може стати першим днем її жебрацького животіння. Від усього серця прошу Вас не допустити цього [...]» (виділено мною. — В. Б.).Пишучи про дорогу для нього бабу Они сю, В. Симоненко передрік і долю своєї мами:
«Я горя на світі застав багато.
Страшнішого ж горя нема, 
ніж те, коли старість мати 
в домівці стрічає сама».Справдилося і його пряме передчуття: після смерті Василя у його власній квартирі, заробленій журналістською працею, його мама стала зайвою.Через рік по смерті поета — у грудні 1964-го голови двох творчих спілок: письменницької — Олесь Гончар та журналістів Юхим Лазебник звернуться до Черкаського обкому Компартії України та облвиконкому: «Зважаючи на видатні заслуги Симоненка В. А. в літературі і журналістиці», просять подбати «про встановлення персональних пенсій обласного значення матері покійного — Щербань Галині Федорівні та синові — Си- моненку Олесю Васильовичу». (Див.: Олесь Гончар, Твори в дванадцяти томах, т. 10 — «Листи», К., «Наукова думка», 2011, crop. 221).І тільки стараннями черкаських друзів — і колег по «Молоді Черка-
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

Біля могили Василя Симоненка. Наталя Віргуш, Володимир Біленко, Іван Манжара. 
Черкаси, 4 грудня 1971 рокущини», й тих, хто працював в обкомі комсомолу, для Ганни Федорівни «вибили» однокімнатну квартиру в тому ж будинку, тільки з іншого краю, — аби онук міг бігати до бабусі без перешкод.Мені пам'ятне й 4 грудня 1971 року. Тими днями до Черкас прибув творчий «десант» видавництва «Молодь» — Тамара Коломієць, Дмитро Онкович, Іван Манжара, Таня Москаленко. До нас підключилися Микола Негода, Петро Жук. Дуже велику увагу приділила Лілія Шитова. Працюючи в обкомі партії, вона залишилася щирою прихильницею Василя Симоненка, знайомила з молодими талановитими по- етками. Ми виступали в Городищі, у Кам'янському районі, в трудових колективах Черкас. А четверте грудня зробили для себе днем пам'яті Василя Симоненка. Побували біля його могили — це зафіксовано, для власних же згадок, і на фото.А потім уже тільки втрьох — Тамара Коломієць, Дмитро Онкович і я — провідали й Василеву маму. У кожному з нас Василь жив по- особливому. Дмитро, будучи студентом, ледь не поплатився виключенням з університету за влаштування Дня пам'яті В. Симоненка. Про своє я вже сказав хоч дещо. А з Тамарою, десь, здається, на другому курсі, у Василя зблиснув навіть любовний роман...
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

21 липня 1992 р. СІЛЬСЬКІ

Для них він— просто ВасильСьогодні ім'я Василя Сян ом сяка пасто потрапляв я перелік видатних поетів, Лордів аа суверенну Україну 1 ширяться коло його близьких знайомте, навіть Друзів. Хоч уже майже 29 років минуло, як живе поет лиш* в своїх творах та а вам яті тих. хто його знав. Таку сумну межу проводить щей рік, розділяючи біографію Василя навпіл иеловнят 29 — життя 1 стільки я  — па» яті яро нього (народився він 8 січня 1933 року, и номер 14 грудня 1963-го), І нема« нічого дивного, що його иоезіл набував все більшої ваги я духовному житті УкраїниЦЕ ПОЕЗІЯ справжня, високого гуманістичного змісту, поезія виразно національна Так само, хоч це І иарадок. сально, нічого дивного нема«, що розширюються коло Васклевих сподвижників, од. ні буди загнані, їх позбавдл. ан права го л о су  (1 їхні взаємини ІЗ Скмонг.нком. може, відбивалися лише в таємних справах, що велися на інакомислячих). інші з чисто нон’ , юиктурних міркувань нзблн. энлм себе до Поета лише тепер, V нових суспільних умовах, надавши більшої ваги й своїй герсонам.Але важливе інше. па. я’ять людей — і друзі*, родичів. земляків поета, колег, і тих. чиї з' стрічі з Василем були епізодичними, може, й ввпадхоаими. — зберігав об , раз Поета. Громадянина. Лю- І  Іран. Цінна кожна деталь, ? ХїО проясню«. ОЖИВ.\Я€ його € для нащадків. Тому наш обо. І  і ’хзок — зібрати асе це у 
мину к н и гу  Як видали спо- і; гади аро Гри гора Тютюмнн- П. Віктора Близиеця.. Як і підготовлено до видання ? спогади- про Василя Стуса, ; Володимира Підпал ого Я і задався метою підготувати 5 таку книжку І маю десятин рукописів, з яких яскраво по- т с  Василь Симоненко, та КЄ ж не повно. І цією пуб. Іп

лікацією .увертаюся до тих. хто має а пам’яті Василів куточок, долучитись до колективного відтворення образу видатного митця I громадянина.Тим часом з радістю хочеться привітати з яву першої ластівки на цьому терені. У  Черкасах, де прожив шість з половиною років В. Симоненко, де розквітнув його талант І згасло тіло, де він похований, де живуть його мама Ганна Федорівна і сни Олесь, вийшла княжна «Жит. ти, моа спалах блискавки. Спогади друзів і колег про Василя Сямоиемка». Неве ли кя за обсягом — усього вісім с  огадів. Вигляд п  засвідчу« ті величезні труднощі. які довелося долати заторам І видавцям: репродукції фото розмиті, сторінки майже без полів, благенька обкладинка . Видала цю книжку студія «Черкаспресфо- то» обласної організації Спілки журналістів України тиражем 10 тисяч примірників. Та тим цінніше це вид а м и б о  Підтверджує вірність Василсвих черкаських друзів I колег його пам'яті, їх щире, прагнення зберегти його образ нащадкам. Ті, хто живе а столиці, часом не бачать і не цінують отієї щоденної роботи «на перифе.

ріїь, іноді перебільшують значення своїх епізодичних візитів. А  друзі 1 колеги Си- моненка в Черкасах не зва. жали иі на яку погоду, політичну кон'юнктуру — еони були з Василем, бо він жив у їхньому колі щодень, во. ни знали його І він Тх знав, як знаємо асі ми одне одно, го, якщо працюємо а иевели. ких колективах. Вони не запобігали перед ним. він не принижувався 1 ие вивищу, вав себе над ними, вони були для нього друзі й колеги, вій для иих був просто Василь Вони залишились із ним незрадливо І після його смерті.Тому й зі сторінок книжки постає не якийсь иебожи. тель. не ІДОЛ, якому покло- нялнсь. а звичайний чоловік, із своїми звичками 1 рисами характеру, із певним погля. дом на світ I стилем роботи.Вимальовується атмосфера журналістського колективу обласної молодіжної газети, а якій працював В. Симоненко. і його вплив на творення цього мікроклімату. Ми ба. чимо його непідробний Інт*. рес до простої людини, умій, ия знайти ключик до її серця. Відчуваємо світ його ми. стецьккх захоплень, органічність зв'язку з українською молодою поепіею. благого, війне ставлення до слова І виняткову самокритичність в оцінці власного творчого набутку. Нас приваблює прос. тога і щирість цієї людини І категоричне неприйняття ідо- лопоклонства. догматизму, чиновницького чванства У щось він вірив, з чимось мирився. писав публіцистику, співзвучну часові. Не був святошею І не збирався ним

бути. Він любив товариство, міг випити чарку. Інша справа. що був людиною глибо, кою, талановитою і поезією своєю торував той шлях, 
яки й  ПО СИЛІ ТІЛЬКИ справж. ній лицарям свого народу.Добре, що а кніркці зафіксовано багато подробиць з Василевого життя, а його оточення. Проливається світ- ло 1 на шгганни, яке хвилювало І хвилює багатьох: чи били Василя Симоиенка? Так. його били. У відділенні міліції иа залізничній стан, ції їм. Т. Г. Шевченка |м. Сміла). У  середині 1962 ро- ку. Коли товариші, забравши Василя, сіли в машину, вія повернувся до иих І закотив рукави сорочки. «Ми жахнулися: всі руки були в син. цях. — А иа Плі. здасться, ніяких слідів (це вже слова Василя — В. Б .). Хоча би. ли. Чим били, не знаю. Якісь товсті палиці, шкіряні і з піском, чи що. Обробили професійно. ї  ц іл и л и  ие по м'якому місцю, а по спині, погереку*. Такий сумний епізод.Перечитуючи спогади, бачимо Василя у колі друзів. І В самозаглибленій самотниі- задумі. за редакційним і за святковим столом. Зрештою, всього не перекажеш читати треба книжку І подякувати авторам та видавцям, які в умовах кризи і гонитви за бізнес-чтнвом зробили те. шо потрібно для нашої культури, для духовного відродження Василь Симоненко стдне ближчим 1 ДЛЯ тих. хто ДОСІ знав його лиш як чіггач поезії. Хоч це і найважливіше: Симоненко з нами передусім своєю творчістю.Володимир БІЛ ЕНКО .

«НЕМАЄ СМЕРТІ 
І НЕ ЖДІТЬ-НЕ БУДЕ

НАШ А СЛАДА

Гоміцу 6€3 Вйсш м  Сищжеида. Вічність -  із його Словом
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧАІ ось ми троє — в квартирі Ганни Федорівни. Вона зраділа нашій появі. Довгенько гомоніли, згадували... Як на моє сприйняття, Василева мама з особливою теплотою і ніжністю зверталася до Тамари. Здавалося, що ось-ось з її грудей вихлюпнеться: «Якби ж то...» Але життя в кожного складається не за окресленими заздалегідь лекалами... І не переписується з чорновика на чистовик.А до цих своїх нотаток додаю (див. с. 123) дві власні публікації: в газетах «Сільські вісті» (1992 р.) та (фрагмент) «Українська доля» від 20 грудня 2013 р., коли вирував Майдан Гідності, на якому був і Василь Симоненко, а також деякі Василеві автографи.
Василь Симоненко (праворуч) з друзями
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ВасильСимоненко
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА

післясловоПолишивши видавничу діяльність, у березні 1992-го року я на запрошення Івана Сподаренка пішов на журналістську роботу. Вважав своїм обов'язком писати про Василя, популяризувати його творчість. Тож маю публікації в газетах «Сільські вісті», де працював майже 20 років, «Літературна Україна», «Українська доля», зробив кілька передач в авторській програмі «Незабутні» на каналі радіо «Культура». У 2006-му році ініціював і підготував перевидання прекрасної книжки-есе Лілії Щитової про В. Симоненка «Я воскрес, щоб із вами жити...» коштом редакції «Сільських вістей». Входив до складу громадських оргкомітетів з відзначення Симоненкових 50-річчя і 70-річчя (під орудою Бориса Олійника) та 75-річчя (співголови — Борис Олійник і Микола Томен- ко, який працював тоді заступником Голови Верховної Ради України). Мав нагоду сказати своє слово у Національній опері (2005 р.) та Національній філармонії України (2010 р.), тоді ж (2010) — у Тарандинцях Лубенського району на Полтавщині та в Черкасах, побував у відновленій хаті Василя Симоненка в селі Біївцях, де він народився.2015-й, проголошений роком Симоненка на Полтавщині і Черкащині, став іменним і для мене — народилися ось ці мої нотатки.Не виключаю, що комусь вони можуть і не сподобатись, щось викличе сумнів чи обґрунтоване заперечення. Однак не маю ні найменших вагань, що я мусив їх написати: дещо з викладеного мною знадобиться і шанувальникам творів В. Симоненка, і професійним дослідникам. Власне, надія на це і спонукала мене взятися за перо.А водночас, переглядаючи свої архіви, гортаючи книжки з творами Симоненка, вчитуючись у публікації про нього, упевнююсь, як багато ще потрібно зробити дослідникам і видавцям у майбутньому.Бачаться як обов'язкові принаймні три проекти:1. Написання повноцінної біографії (життєвої і творчої) поета;2. Підготовка і видання максимально можливої книги спогадів про Симоненка (доведеться визбирувати і з періодики);3. Видання повного академічного зібрання творів В. Симоненка з виваженим, не зацикленим на ідеологічні уподобання, а отже, об'єктивним науковим коментарем.Вірю, що знайдуться ентузіасти, які візьмуться за виконання цих завдань, і в найближче десятиліття Василь Симоненко постане перед українським суспільством у всій своїй красі, величі і простоті.
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ПРО АВТОРА
Володимир Біленко - однокурсник 
Василя Симоненка. 1957-го закінчив 
Київський університет ім. Т Шев
ченка. Працював у  музеї Кобзаря на 
Тарасовій горі в Каневі. З 1965 року 
-  на видавничій роботі. 10 років був 
головним редактором видавництва 
«Молодь». Обіймав посади дирек
тора видавництв «Дніпро» (1983- 
1987), «Радянський письменник»
(1982-1983 та 1991-1992). З 1992 
року -  на журналістській роботі: 
в газеті «Сільські вісті» (редактор 
відділу, заступник головного редак
тора до 2011 року), в газеті «Укра
їнська Доля» (2012-2014).
Автор книги «Я тілько хаточку в 
тім раї...» промрію Тараса Шевчен
ка мати власну оселю, багатьох 
статей про Т. Г. Шевченка та Васи
ля Симоненка, а також інших діячів 
української культури.
Заслужений працівник культури 
України, лауреат Міжнародної пре
мії ім. Володимира Винниченка.

По відходу поета у вічність чи не найсуттєвішу роль у популяризації творчості його зіграв Володимир Біленко, який разом із Володимиром Прокопенком, Валерієм Гужвою, долаючи круті бар'єри, виставлені режимом після публікації в зарубіжжі щоденника поета, намагались через видавництво «Молодь» донести до масового читача слово Василя. Найглибше всю драматургію знає Володимир Васильович».Борис Олійник.2010 рік.


