Кузьменк о Віктор Як ович
(1919 – 1997)
поет, журналіст

Народився в м. Кіровограді у сім’ї робітника. Після закінчення середньої школи
навчався в Київському державному університеті на філологічному факультеті.
Студентські роки В. Кузьменка припали на Велику Вітчизняну війну. Разом зі
студентами будував оборонні споруди на підступах до Києва. Згодом його було
призвано до армії. Воював мінометником на Сталінградському фронті. У 1943 році
зазнав гіркоти полону, а після втечі з табору бився проти гітлерівців у партизанському
загоні на чеській землі. Був нагороджений бойовими медалями. Враження війни
назавжди залишили свій слід в душі поета.
Після війни В.Кузьменко вчителював у школах Високопілля на Херсонщині.
У літературу Віктор Кузьменко прийшов у п’ятдесяті роки і заявив про себе як
проникливий лірик, майстер поетичного слова. Першу збірку, яка мала назву “Степові
самоцвіти” (1958), поет присвятив своїм краянамхліборобам.
Віктору Яковичу довелося бути і вчителем, і журналістом, і партійним
працівником, але завжди він залишався поетом, чию душу бентежили чарівна краса
степового краю, спогади про дні воєнного лихоліття, враження від подорожей по рідній
країні:
Рідні далі, туманні світанки,
Тихий сум ваш, непишну красу
Я у серці своїм до останку,
До кінця своїх днів донесу.
Член спілки письменників СРСР з 1958 року.
Один з авторів тому „Херсонська область” („Історія міст і сіл УРСР”).
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