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 Розділ 1. Життєвий та творчий шлях Василя Стуса 

Тож дай мені – дійти і не зотліти, 
Дійти – і не зотліти – дай мені!
Дозволь мені, мій вечоровий світе,
Упасти зерням в рідній борозні.
Василь Стус

Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селянській родині Семена
Дем’яновича та Ілини Яківни Стусів на Вінничині в с. Рахнівка Гайсинського
району. Був четвертою дитиною в родині.  У 1940 році Стуси переселилися в
місто  Сталіно  (нині  Донецьк),  аби  уникнути  примусової  колективізації.
Батьки влаштовуються на працю робітниками хімічного заводу. Так Василь
став донбасівцем. Ще до шести років він пішов до школи. З 1994 по 1954
роки навчався в середній школі №75 в селищі шахти №10 м. Донецька, яку
закінчив з відмінними оцінками.

1954-1959  рр.  навчався  в  Донецькому  педінституті  на  історико-
філологічному факультеті за спеціальністю «Українська мова та література».
Василь  дуже  багато  читав,  просиджував  у  бібліотеці,  глибоко  вивчаючи
вершинні  досягнення  світового  письменства,  встигав  постійно
удосконалювати  знання  іноземних  мов.  Він  відкрив  для  себе  В.
Свідзинського,  по-новому  перечитав  ранню  творчість  П.  Тичини  та  М.
Бажана,  збагнув,  що  українське  письменство  —рівновелике  будь-якому
європейському, захопився перекладами іноземних авторів рідною мовою (Й.-
В. Гете, Ф. Гарсія Лорка, Р.-М. Рільке та ін.)

  
Меморіальна дошка на першому корпусі Донецького університету, в якому навчався
поет (1954–1959)

Закінчивши навчання  в  1959 році,  працював учителем Таужнянської
середньої школи Гайворонського району Кіровоградської області. 1959-1961
Василь  Стус  служить  в  лавах  радянської  армії,  потім  у  1961-1963  рр.
працював учителем української мови та літератури в середній школі №23 м.
Горлівки  Донецької  області,  працював  також  підземним  плитовим  шахти
«Октябрськая»  у  Донецьку,  літературним  редактором  газети
«Социалистический Донбасс», у 1963р. стає аспірантом Інституту літератури
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АН  УРСР  ім..  Т.Г.  Шевченка  зі  спеціальності  «Теорія  літератури».  Тема
дисертації – «Джерела емоційності художнього твору» (на матеріалах прози:
Л. Толстой і В. Стефаник, Е. Хемінгуей і М. Пруст, А. Камю і В. Фолкнер).

По приїзді до Києва прилучився до культурно-національного руху, що
розпочався  в  столиці  і  ширився  по  всій  Україні,  пізніше  діставши  назву
шістедисятництва. Столичні журнали  звертають увагу на творчо обдаровану
людину.  Окремі  вірші  та  статті  Василя  Стуса  друкуються  в  журналах
«Дніпро», «Зміна». У 1964 році поет віддав до видавництва «Молодь» першу
збірку  своїх  віршів  «Круговерть»  (та  в1965  році  одразу  після  виступу  в
кінотеатрі  «Україна»  набір  збірки  було  припинено).  У  Празі  виходить
антологія «Молода радянська поезія:  українські автори», до якої включено
три вірші Стуса в перекладі чеською.

4 вересня 1965 року у київському кінотеатрі «Україна» після перегляду
кінофільму  C.  Параджанова  «Тіні  забутих  предків» виступив режисер,  за
ним   Іван  Дзюба,  який  закликав  присутніх  протестувати  проти  арештів
близько двадцяти  українських  інтелігентів  (І.  Світличний,  П.  Заливаха,  В.
Мороз,  брати  М.  та  Б.  Горині  та  ін.).Його  гаряче  підтримали  Вячеслав
Чорновіл,  Василь Стус, Михайлина Коцюбинська, Зінаїда Франко.  Василя
Стуса  відразу  було  виключено  з  аспірантури  Інституту  літератури  ім.  Т.
Шевченка  АН  УРСР  (нині—НАН  України)  «за  систематичні  порушення
норм  поведінки  аспірантів  і  співробітників  наукових  установ»,  хоча  він
вирізнявся з-поміж ровесників внутрішньою дисциплінованістю та високою
вимогливістю. 

Менше ніж за рік Василь Стус змушений поміняти кілька місць роботи.
Заробляв  собі  на  хліб  будівельником,  кочегаром,  архівістом,  інженером  з
технічної інформації, бо був позбавлений права навчатися та працювати за
фахом філолога. Щоправда, на жодній роботі йому не дозволяло втриматися
«недремне око» лиховісного КДБ. Та ніщо не могло скорити В. Стуса, який
продовжував  нерівну  боротьбу  з  радянською  системою.  Його  листи-
протести,  адресовані  ЦК  КПУ,  КДБ,  СПУ  чи  редакторові  журналу
«Вітчизна»  Л.  Дмитерку,  виповнювалися  пафосом  обурення  кроти
брутальних порушень людських прав. 

Однак,  роки  тимчасових  робіт  (1965–1972)  стали  найщасливішими
роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним й слідкували
агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі, в ці роки він й знайшов
свою  кохану.  10  грудня  1965  року  Стус  одружився  з  інженером
авіаконструкторського  бюро  О.К.  Антонова  –  Валентиною  Попелюх.  15
листопада 1966 у них народився син — нині літературознавець,  дослідник
творчості батька Дмитро Стус.

Пропозицію  Стуса  опублікувати  1965  свою  першу  збірку  віршів
«Круговерть»  відхилило  видавництво.  Незважаючи  на  позитивні  відгуки
рецензентів, було відхилено і його другу збірку — «Зимові дерева». Однак її
опублікували в самвидаві. У 1970 книжка віршів поета «Веселий цвинтар»
потрапила до Бельгії і була видана в Брюсселі.
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У відкритих листах до Спілки письменників,  Центрального Комітету
Компартії,  Верховної  Ради  Стус  критикував  панівну  систему,  що  після
відлиги  стала  повертатися  до  тоталітаризму,  відновлення  культу  особи  та
порушення  прав  людини,  протестував  проти  арештів  у  середовищі  своїх
колег.  На  початку  1970-х  приєднався  до  групи  захисту  прав  людини.
Літературна  діяльність  поета,  його  звернення  у  вищі  партійні  інстанції  з
протестами  проти  порушення  людських  прав  і  критичними  оцінками
тогочасного режиму спричинили арешт у січні 1972. 

У  ніч  із  12  на  13  січня  1972  р.  В.  Стуса,  як  і  Є.  Сверстюка,  І.
Світличного,  Ігоря  й  Ірину  Калинців  та  ін.,  було  заарештовано.  Під  час
обшуку  в  нього  було  вилучене  майже  все  написане  за  15-17  років
літературної  роботи:  вірші,  критичні  статті,  прозові  твори,  переклади,  а
також  багато  книжок  з  його  бібліотеки.  впродовж  майже  9  місяців  поет
перебував  у  слідчому  ізоляторі.  Саме  тоді  було  створено  збірку  «Час
творчості».  12 вересня комісія з кримінальних справ Київського обласного
суду винесла вирок: 5 років концентраційних таборів (Мордовія) та 3 роки
поселення (Колима, рудник ім. Матросова). Поета судили як кримінального
злочинця.  Більшість  віршів,  що  Стус  писав  у  таборі,  вилучалася  і
знищувалась, лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.

До Києва повернувся влітку 1979 року. Згодом вступив до Української
Гельсінської спілки, знайшов роботу — формувальником 2-го розряду в цех
лиття на заводі по ремонту та виготовленню засобів механізації будівництва
ім. Паризької Комуни. Через хвороби, набуті в зонах, не витримав фізичного
навантаження,  звільнився.  В  лютому  1980  р.  його  зараховують  учнем
намазувальника  затяжної  кромки  на  конвеєр  Київського  виробничого
взуттєвого  об'єднання  «Спорт»,  незабаром  йому  присвоюють  II  розряд
намазувальника затяжної кромки. 

Напередодні  Московської  олімпіади Щербицький наказав  виселити з
Києва злодіїв, повій і дисидентів. У травні 1980 р. знову обшук на квартирі,
арешт,  а  восени  суд  і  ще  суворіший  вирок:  10  років  таборів  особливого
режиму і 5 — заслання, крім того, наклав на нього 2200 карбованців судових
витрат.  Відмовився  від  призначеного  йому  адвоката  Віктора  Медведчука,
намагаючись самому здійснити свій захист. За це Стуса вивели із зали суду і
вирок йому зачитали без нього. Адвокатом Віктора Медведчука затвердили,
незважаючи  на  чисельні  протести  обвинуваченого.  Суд  проходив  за
зачиненими дверима. Відомий письменник, правозахисник, громадський діяч
і  друг  Василя  Стуса  Євген  Сверстюк  згадує:  «Коли  Стус  зустрівся  з
призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною
комсомольського агресивного типу, що він його не захищає,  не хоче його
розуміти і, власне, не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від
цього  адвоката».[2]  Сам  Медведчук  наполягає,  що  роль  адвоката  в  таких
процесах  була  мінімальною:  «Якщо  хтось  думає,  що  я  міг  би  врятувати
Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не
знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в
партійних інстанціях і  КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений
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вирок»  (цит.  за  офіційним  інтернет-сайтом  Медведчука).   Відбувати
особливий  режим  ув'язнення  він  був  відправлений  до  табору  в  селищі
Кучино Пермської області . 

Тепер  випало  йому  перейти  пекельні  кола  у  відомих  своєю
жорстокістю  Пермських  «виправно-трудових»,  а  насправді—
концентраційних таборах. Там уже було багато його знайомих політв’язнів,
засуджених повторно.  Востаннє він  бачився  з  рідними навесні  1981 року.
Відтоді  його  щоразу   позбавляли  побачень  «за  порушення  режиму».  За
найменше збочення – карцер, принизливі обшуки по 5-6 разів на день. 

Вже  й перебудова почалася, та вона не торкнулася табірного  режиму.
Влітку 1985 року до зони приїхала медична комісія. Викликали Василя. Він
перелічив свої хвороби (був справді тяжко хворий), але комісія визнала його
здоровим. Обізвав їх фашистами – потрапив у карцер.

Та ніщо не змогло зломити загартованого духу В. Стуса. За колючими
дротами не вгасала його творча енергія, розвивався ні від кого незалежний
інтелект.  Тут,  у  неволі  він  писав  не  тільки свою філософську лірику,  а  й
активно перекладав. Добре володів німецькою мовою, вивчав французьку та
англійську, аби перекласти твори А. Рембо, П. Верлена, Ш. Бодлера, Р. Кіп-
лінга  та  ін.  Така  інтенсивна  робота  здійснювалася  у  майже  неможливих
умовах.  Адже  всі  рукописи  відбиралися,  переглядалися  і  не  завжди
поверталися надто пильним табірним начальством. Табірними наглядачами
знищено збірку з приблизно 300 віршів Стуса. У січні 1983 року за передачу
на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. 28 серпня
1985 року Стуса відправили до карцеру за те, що читаючи книгу в камері, він
сперся ліктем на нари. Після цього В. Стус висловив своє обурення, за що
його вкинули у карцер ВС— 389/36. Тут на знак протесту поет оголосив сухе
голодування,  і  в  ніч  із  3  на  4  вересня  1985  р.  зупинилося  його  серце  (за
офіційними даними). Товариш Стуса, також колишній політв'язень,  Василь
Овсієнко поруч із цією версією висував припущення про загибель від удару
карцерними нарами, цілком імовірно, зумисне підлаштовану наглядачами.
Смерть поета приховувалась радянською владою від його друзів-дисидентів
до  середини  жовтня.  Дружина  —  Валентина  Попелюх  —  одержала
повідомлення  про  смерть  чоловіка  вранці  п'ятого  вересня.  Всупереч  її
проханню, поховання відбулось без присутності  рідних на кладовищі села
Борисово в могилі під номером 9. Права на перепоховання адміністрація не
надавала  до  завершення  терміну  ув'язнення.  Особисті  речі  Стуса  також
здебільшого не повернулись до його родини.

19  листопада  1989  році  в  Києві  на  Байковому  кладовищі  відбулося
перепоховання Василя Стуса. Тут він спочиває разом із своїми побратимами
— Юрієм Литвином та Олексою Тихим, замордованих у в’язницях і таборах.
За свідченням очевидців,  на похоронах у негоду з холодним пронизливим
вітром зібралися понад 30 тисяч чоловік з усіх куточків України. Такого Київ
не бачив від часів перепоховання Тараса  Шевченка в 1861 році.
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Надгробок Василя Стуса на Байковому кладовищі в Києві.

У селі  Рахнівка відкрито меморіальну дошку та  пам'ятник поету.  26
листопада 2005 Стусу посмертно надано звання Героя України. 

Твори Стуса введено до шкільної програми з української літератури.
Засновано премію імені Василя Стуса.

 
Пам'ятник Василю Стусу у Вінниці, на майдані Василя Стуса

Пам'ятник  розташований  на  майдані  Василя  Стуса  біля  будівлі
облдержадміністрації. Автори — вінницький скульптор Анатолій Бурдейний
і майстер Володимир Нінов.
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Розділ 2. Окремі друковані твори Василя Стуса 

Як  людина  морального  абсолюту,  В.  Стус  ніколи  не  дозволяв  собі
компромісів,  іронічно  ставився  до  гнучких  пристосуванців—прихильників
«тверезого  глузду»,  не  сприймав  найменшої  фальші,  сентиментальної
розслабленості чи надмірного романтизування.

Питання, що бентежили В. Стуса, були типовими для його ровесників,
пойменованих «шістдесятниками», сформованих у період викриття «культу
особи Сталіна» й тимчасового потепління суспільного життя. Найближчими
однодумцями поета була творча молодь (І. Дзюба, Є. Сверстюк та ін.), що
гуртувалася  довкола  І.  Світличного  і  встигла  заявити  про  себе  першими
віршованими  публікаціями  та  вдумливими  літературно-критичними
статтями.  Привертали  увагу  й  аналітичні  студії  творчих  пошуків  нового
покоління,  написані  В.  Стусом:  «На  поетичному  турнірі»  (1964)  та  «Най
будем щирі» (1965). 

У  творчості  Василя  Стуса  осібно  стоїть  праця  аспірантських  часів
«Феномен доби». Це унікальна розвідка про Павла Тичину, про дивовижний
талант  поета  і  його  злам,  коли  почалися  репресії  проти  української
інтелігенції.

Власний поетичний доробок В. Стус не поспішав друкувати, ставився
до нього з підвищеною вимогливістю та відповідальністю. У підготовленій
ним  першій  збірці  «Зимові  дерева»  нуртували  думки  й  переживання,
співзвучні  атмосфері  «шістдесятництва»:  неприйняття  інтелектуальної
задухи, трагічне прозріння («Біля гірського вогнища», «Отак живу: як мавпа
серед мавп» та ін.), жага втраченої гармонії («У синьому полі, як льон»). Тут
зосередилася  шляхетна  лірика  з  мотивами  кохання,  з  тонкими  нюансами
переживання,  розчарування,  самоти,  самовипробування,  уміння  дивитися
правді у вічі: «Довкола мене цвинтар душ на білім цвинтарі народу. Бреду в
сльозах. Шукаю броду...». Зізнаючись, що «біда так тяжко мною пише», він
ніколи не дозволяв собі найменшого внутрішнього послаблення. 

Така поезія відразу протиставилася офіціозній імітаційній літературі з
її бадьористо-плакатним римуванням. Тому збірка «Зимові дерева», подана
до видавництва «Радянський письменник», не побачила світу в Україні. Не
останню роль у її забороні відіграло те, що В. Стус перебував під пильним
стеженням КДБ.  Але не писати він не міг.  Поезія була йому потрібна,  як
повітря.  Тому  творив  підпільну  лірику,  яка  з'являлася  друком  за  межами
України  завдяки  зусиллям  дисидентів  та  еміграційних  громад  («Зимові
дерева», 1970; «Свіча в свічаді», 1977; «Палімпсести», 1986). Деякі поетичні
твори  так  і  залишилися  в  рукописному  вигляді  («Веселий  цвинтар»,
наприклад)  або  ж  загубилися  за  іржавими  таборовими  дротами  (скажімо,
«Птах  душі»).  1991  року  творча  спадщина  Василя  Стуса  удостоєна
Національної премії України імені Т.Г. Шевченка.

1991 року - Стуса посмертно відзначено Шевченківською премією за збірку
поезій «Дорога болю» (1990).
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 Його  твори  видаються  великими  тиражами.  Зокрема,  опубліковано  такі
книги:
 «Вікна в запростір» (Київ, 1992), 
 «Золота красуня» (Київ, 1992), 
 «І край мене почує» (Київ, 1992), 
 «Феномен доби» (Київ, 1993), 
 Твори в шести томах, дев'яти книгах (Львів, 1994—1994). 
 За  поезіями  Стуса  здійснено  вистави:  поетична  композиція  (1989,
Львівський  молодіжний  театр),  «Птах  душі»  (1993,  київський  мистецький
колектив «Кін») та ін. 
Твори  Стуса  введено  до  шкільної  програми  з  української  літератури.
Засновано премію імені Василя Стуса.

Збірки віршів
«Круговерть» ,(1965) 
«Зимові дерева»,  (1965)
«Веселий цвинтар», (1971)
«Час творчості» ,(1972)
«Палімпсети»,  (1986)

Коцюбинська, М. Василь Стус у своїх листах [Текст] / М. Коцюбинська //
Вітчизна. – 1995. - № 7-8. – С.103-112.

Стус,  В. Вибране  [Текст]  :  поезії  /  В.С.  Стус;  упор.  А.І.  Лазоренко.  –
Донецьк: Донбасс, 1998. – 208с. – ISBN 5-7740-0705-7.

Стус, В. Дорога болю [Текст] : поезії / В.С. Стус; упоряд. та післямова М. Х.
Коцюбинської. – К.: Рад. письменник, 1990. – 222с. -  ISBN 5-333-00864-7.

Стус, В. Зібрання творів [Текст] : В 12 т. Т. 3. Час творчості (Dichtensezeit)  /
В. С. Стус; редкол.: Д. Стус (голова) [та ін.]. – К.: Факт,2008. -  752с. - ISBN
978-966-359-308-1. 

Стус,  В. Зібрання  творів  [Текст]  :  В  12 т.  Т.  4.  Вірші  1960-х  років  (поза
збірками),  вірші початку 1970-х років (поза збірками) / В. С. Стус; редкол.:
Д. Стус (голова) [та ін.]. – К.: Факт,2008. -  408с. - ISBN 978-966-359-314-2.

Стус, В. Зібрання творів [Текст] :  В 12 т. Т.  5.  Палімпсети (Найповніший
незавершений корпус)  / В. С. Стус; редкол.: Д. Стус (голова) [та ін.]. – К.:
Факт,2008. -  768с. - ISBN 978-966-359-275-6.

Стус, В. Кремінь крику [Текст] / В. Стус //  Вітчизна. – 1990. - №3. – С. 2 –
13.
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Стус, В. Листи до сина [Текст] / В. Стус; Упор. О. Дворко, Д. Стус.– Івано-
Франківськ: Лілея-НБ, 2002. – 192 с. – ISBN 966-7263-67-3.

Стус, В. Під тягарем хреста [Текст] / В.С. Стус; упоряд. О. Ю. Орач; вступ.
слово І.  М. Дзюби; худож. оформл. Б.  Р.  Пікулицького.  – Львів:  Каменяр,
1991. – 159с.

Стус, В. Поезії  [Текст] /  В.  Стус //   Відлуння десятиліть:  Укр. літ.  другої
половини ХХ ст.:  Навчальний посібник; Упоряд. М.О. Сорока. – К.: Грамота,
2005. – 431-450 с. – ISBN 966-95-893-6-3.

Стус, В. Поезії [Текст] / В. Стус //  Живиця: Хрестоматія укр. літ. ХХ ст.:  В 2
кн. Кн. 2; За ред. М. М. Конончука; Упоряд. М. М. Конончук, Н. І. Бондар, Т.
І. Конончук. – К.: Твім інтер, 1998. – 489-496 с. – ISBN 966-95037-6-0.

Стус, В. Поезії [Текст] / В. Стус // Жулинський М. Із забуття - в безсмертя.–
К.: Дніпро, 1990. – 432-439 с. – ISBN 5-308-00558-3.

Стус,  В.  Поезії  [Текст]  /  В.  Стус  //  Жулинський  М.  Слово  і  доля:  Навч.
посібн.– К.: А.С.К., 2002. – 616-624 с. – ISBN 966-539-441-Х.

Стус, В. Поезії [Текст] / В. Стус //  Слово і час. – 1992. - №8. – С.69-70.

Стус,  В. Поезії  [Текст]  /  В.  Стус  //   Українська  література.  11  клас:
Хрестоматія;  Упоряд.  О.  І.  Борзенко,  М.  П.  Сподарець.  –  Х.:  Веста:
Видавництво «Ранок», 2008. – 672-679 с. – ISBN 978-966-08-2013-5.

Стус, В. Поезії [Текст] / В. Стус //  Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та
літературної критики ХХ ст.:  В 3 кн. Кн. 3; упоряд. Василь Яременко, Євген
Федоренко. – К.: Рось, 1994. – 395-405 с. – ISBN 5-7707-4895-8.

Стус, В. Поезії [Текст] / В. Стус //  Усі українські поети; упоряд. Ю. І. Хізова,
В. В. Щоголева . - Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 298-300 с. – ISBN 978-966-
404-765-1.

Стус, В. Феномен доби [Текст] / В. Стус //  Дніпро. – 1993. - №1. – С. 114-
128.

Стус, В. Час творчості (Dichtensezeit) [Текст] / В. С. Стус; післямова Стуса Д.
В. Серія Бібліотека Шевченківського комітету . – К.: Дніпро, 2005. – 704 с.-
ISBN 966-578-146-4.
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 Розділ 3. Література про життя і творчість В.Стуса

6 січня 2013 року виповнюється 75 років з дня народження видатного
українського  поета,  літературознавця,  політв'язня,  правозахисника,  Героя
України  Василя  Стуса.  Враховуючи  величезний  внесок  Василя  Стуса  у
справу  відродження  української  державності,  української  літератури,
національної  культури,  розбудови  громадянського  суспільства,  Верховна
Рада  України  постановляє  у  січні  2013  року  урочисто  відзначити  на
державному рівні 75-річчя з дня народження видатного українського поета,
політв'язня, Героя України Василя Стуса.

Пам'яті  Стуса присвячено документальний фільм «Просвітлої  дороги
свічка чорна» (1992, «Галичина-фільм»).

 У селі Рахнівка відкрито меморіальну дошку та пам'ятник поету.
26 листопада 2005 Стусу посмертно надано звання Героя України. 

  
Україна.  Верховна  Рада. Про  відзначення  75-річчя  з  дня  народження
видатного  українського  поета,  політв'язня,  Героя  України  Василя  Стуса.
Постанова Верховної  Ради України від 15 травня 2012 року №4697-  VІ //І //
Голос України. – 2012. – 29 трав. – С.7.

Багацька,  Л. Сізіф  у  творчості  й  житті  /  Любов  Багацька  //  Літературна
Україна. – 2012. – 9 лют. – С. 12. 

Базилевський,  В. Стус:  структура  етичного  радикалізму  /  Володимир
Базилевський // Літературна Україна. – 2012. – 13 верес. – С. 4,10-11.

Барановська, В. Знакомиті дати Василя Стуса / В. Барановська // Українське
слово. – 2012. – 21-27 листоп. – С. 4.

Бондаренко,  С.  «Нурт українського сумління»:  [про виставку,  присвячену
75-річчю від дня народження поета Василя Стуса] / Станіслав Бондаренко //
Літературна Україна. – 2013. – 24 січ. – С. 1,2.

Білоцерківець,  Н. Мій  Стус  /  Н.  Білоцерківець  //  Українська  культура.  –
2008. - №1.- С. 6-7.

Бурсов, Г. Його вбивають. Хто? : [про епізоди життя поета-шістедисятника
Миколи Холодного та його складні відносини з поетом Василем Стусом] /
Георгій Бурсов // Березіль. – 2012. - № 11-12. – С. 88-97.

Вавілов, С. Дні пам'яті Василя Стуса в Островській академії / С. Вавілов//
Світогляд. – 2008. - №1. – С. 12-13.
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Васюнець,  Н. «Я  почуваюся  безневинно  винним»  /  Наталія  Васюнець  //
Експрес. – 2012. – 12-19 січ. – С.12. 

Віват,  Г. Іван Франко і  Василь Стус.  Франківські мотиви в поезії  Василя
Стуса / Г. Віват // Дивослово. – 2008. - №1. – С. 44-48

Воловненко,  В. «Вдасться  чи  ні  сього  разу  повернутись  додому…»:  [про
почуття  поета  Василя  Стуса  до  краю  свого  дитинства  та  юнацтва  -
Донеччини] Володимир Воловненко //  День. – 2012. – 26 груд. – С. 10.

Воловненко, В. Феномен «Стусового кола»: [розповідь інститутського друга
Василя  Стуса  Миколи  Колісника  про  магнетизм  поета,  який  створював
навколо себе особливе творче «поле»] /  Володимир Воловненко //  Україна
молода. – 2012. – 4-5 січ. – С.20.

Галух,  А. «Василь  Стус  как-то признался…»:  [про біографію,  громадську
діяльність поета] / Александр Галух // Факти. – 2013. – 9 січ. – С.4. 

Герланец, В. Василь Стус: « Народе мій, до тебе я ще верну…» / Валерій
Герланец // Література та життя. – 2012. - №12. – С.1.

Гнатюк, Н. Василь Стус: бути чи не бути? / Н. Гнатюк // Слово просвіти. –
2009. – 19 лют. – С. 2.

Горбач, Г. Характер Байдівського типу / Г. Горбач // Журавлик. – 2009. - №1.
– С. 4.

Дзюба, І. Свіча перед свічадом історії. / І. Дзюба // Хрещатик. – 2008. – 10
січ. – С. 14.

Доценко, Ю. Щире слово про «Стусове коло» /  Юрій Доценко //  Україна
козацька. – 2013. - №23-24. – С. 10

Загальна характеристика раннього українського модернізму: новий тип
на рації, новий психологізм… // Бібліотечка «Дивослова». – 2012. - №12. –
С. 17-27.

Зубар, А. Пам'ять про Стуса жива /Анатолій Зубар // День. – 2012. – 14-15
верес. – С.13.

Заєць, В. Стус довіку буде з нами / В. Заєць // Культура і життя. – 2008. – 13
лют. – С.2.

Захарченко,  В. «Даждь  нам,  Боже,  Днесь!  Не  треба  завтра…» /  В.
Захарченко// Літературна Україна. – 2011. – 11 серп. – С.5.
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Додаток. 1  Постанова Верховної Ради України

ПОСТАНОВА    Верховної Ради України
Про відзначення 75-річчя з дня народження видатного українського поета,

політв'язня, Героя України Василя Стуса
6 січня 2013 року виповнюється 75 років з дня народження видатного українського

поета,  літературознавця,  політв'язня,  правозахисника,  Героя  України  Василя  Стуса.
Враховуючи  величезний  внесок  Василя  Стуса  у  справу  відродження  української
державності,  української  літератури,  національної  культури,  розбудови громадянського
суспільства, Верховна Рада України постановляє:
 1. У січні 2013 року урочисто відзначити на державному рівні 75-річчя з дня народження
видатного українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса.
 2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 у місячний термін з  дня прийняття  цієї  Постанови утворити організаційний комітет  з
підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 75-річчя з дня
народження Василя Стуса;
 у місячний термін після утворення зазначеного організаційного комітету розробити та
затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні 75-річчя з дня народження
Василя  Стуса,  вирішити  питання  щодо  його  фінансового  і  матеріально-технічного
забезпечення.
 У зазначеному плані заходів передбачити:
 проведення у січні 2013 року урочистих зборів представників громадських організацій
України у місті Києві;
 видання вибраних творів поета та книги спогадів про Василя Стуса;
 перевидання книги Дмитра Стуса "Василь Стус: життя як творчість";
 проведення  міжнародної  науково-практичної  конференції  "Василь  Стус  -  поезія
героїчного часу" в місті Києві;
 проведення  творчих  вечорів  на  основі  "Стусового  кола"  у  містах  Києві,  Донецьку,
Вінниці та селі Рахнівці Гайсинського району Вінницької області;
 виділення коштів на впорядкування скверу, пам'ятника та музею Василя Стуса в його
рідному селі Рахнівці Гайсинського району Вінницької області;
 присвоєння музею Василя Стуса в селі Рахнівці Гайсинського району Вінницької області
статусу державного;
проведення капітального ремонту під'їзної дороги до села Рахнівка Гайсинського району
Вінницької області;
 створення музею Василя Стуса та встановлення йому пам'ятника у місті Києві.
 3. Рекомендувати  Державному  комітету  телебачення  і  радіомовлення  України
організувати  тематичні  теле-  і  радіопередачі,  присвячені  життю  та  діяльності  Василя
Стуса, забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться
у зв'язку з відзначенням 75-річчя з дня його народження.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з
питань культури і духовності.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України                                                          В. ЛИТВИН   м. Київ 
15 травня 2012 року 
№ 4697-VI
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Додаток. 2  Літературознавці про Василя Стуса 

 «Стус – поет у певному розумінні парадоксальний і дуже характерний
для  новітньої  української  свідомості.  З  одного  боку  –  класичний  прояв
традиційно  українського  «шевченківського»  типу  поета  –  подвижника,
пророка, мученика з його «караюсь, мучуся, але не караюсь», провісника –
універсалізованого як голос і сумління нації. Саме таким передусім увійшов
Стус у сьогоднішню масову свідомість.

Та  за  тим  усім  стоїть  Поет  –  з  його  «ненавиджу  політиків»,  з  його
прагненням  у  чисті  сфери  людського  духу,  до  глибин  філософського
самоусвідомлення,  до  «розкошування  як  особистості».  Поет,  який  і  в
нестерпних  умовах  несвободи  здійснює  ці  прагнення.  Вміє  не  тільки
прагнути, а й бути таким поетом – наперекір усьому, рішуче переступивши
через службову роль поезії, не ставши рабом поетичної публіцистики, самим
своїм  існуванням  заперечуючи  колоніальні  стереотипи,  скинувши  з  себе
кожуха провінційності. Просто поет – не більше й не менше водночас… А
вже  в  такій  своїй  іпостасі  є  поетичним  голосом  України  в  єдиному
контрапункті світової поезії.» (М. Коцюбинська — український філолог та
літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.)

Розгорнувши своєю поезією книгу буття, освітивши її стерті прапервні
–  письмена,  Василь  Стус  воскресив  утоптану  в  бруд  світову  культуру.
Воскресіння  палімпсестів  культури  стало  воскресінням  душі  поета,  його
особистого, національного і вселюдського. 

За  свідченням  самого  Стуса,  до  арешту  1972  року  він  усе  ще  був
українофілом.  В  таборі  він  став  українцем.  Це  означає  само  собою-
наповнення, становлення повноцінної, автентичної людини. 

Вибір: поет чи боєць – знято вірністю поета собі, творенням своєї долі
незалежно від обставин життя. З попелу культури, з уламків зимових дерев,
з-під товстого шару спаленої рідної ниви піднялася велична постать Василя
Стуса. 

Можливо,  катам,  табірним  наглядачам,  вдалося  знищити  останню
тюремну Стусову збірку – «Птах душі». Але душі його білота – безсмертна.
Птах душі вже вилетів з «Рад-соц-конц-таборів Союзу» високою поезією й
навіки увійшов у скарбницю світової культури. 

У двобої  за  свою душу Стус переміг.  А з  ним,  самим його життям,
перемогла  його  ідея.  Його  Україна  його  життям  ще  раз  довела  свою
незнищенність. 

Здійснилося те, в що він вірив: 

Народе мій! До тебе я поверну 
і в смерті обернуся до життя.
(Леонід Плющ — математик, публіцист, літературознавець, правозахисник,
член  Ініціативної  групи  захисту  прав  людини,  член  Закордонного
представництва Української Гельсінкської групи.)
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Метафора  –  це  найсильніший  атрибут  Стусовоі  поезії.  Та  й  сама
метафора в  нього інша:  поширена  і  семантичним багатством і  діапазоном
звучання, що переносить і настрій вірша і його зміст у зовсім новий світ. Це
не та традиційна метафора, що в її заложені порівняння чи зіставлення, щоб
збагатити образність; це радше ота похідна, що – як у математиці функція –
створює  нове  явище,  творить  новий  світ.  Це  можна  спостерігати  на
найпростішому на перший погляд вірші. Ось один із тих улюблених поетом
Стусом «краєвидів» рідної землі, ще й заплямований співним традиційним
чотиристоповим  ямбом,  хоч  вірш  остаточно  вийшов  астрофічний  та  й  у
закінченні рядка переходить у дактиль, що, здається, підносить навіть його
співучість. (Остап Тарнавский  український поет, перекладач, літературний
критик, журналіст.)

Про силу Стусової особистості згадують свідки. У цікавому й цінному
спогаді про поетове перебування в Мордовії Михайло Хейфец розповідає, як
Стус  «завжди  говорив  з  начальством  і  ментівнею  тоном  переможця  й
прокурора  на  майбутньому  нюрнберзькому  процесі»,  як  він  постійно
відмовлявся  йти  з  таборовими  наставниками  на  будь-які  компроміси,  що
завжди потрібно для самозбереження в подібних ситуаціях («Сучасність», ч.
247-248,  стор.  18).  А  Сергій  Солдатов,  в  інтерв'ю  з  Богданом  Нагайлом,
сказав, що Стуса «завжди відрізняло непримиренне ставлення до неправди,
беззаконня,  системи  гноблення...  Він  дуже  страждав...  але  він  намагався
цього  не  виказувати...  Уночі  він  іноді  виходив  до  коридору  і  стогнав  від
болю» («Сучасність», ч. 258, стор.96)

Такі  свідчення  в  словах,  на  фотографії,  в  глині,  можуть  викликати
сподівані  романтичні  реакції:  в  уяві  вирізьблюється  постать  передовсім
стихійна  –  а  в  буйній  уяві  певної  ідеологічної  структури  навіть  постать
«велетня-Прометея» – але в усякому разі постать мистця, який літературними
впливами не турбується, бо творить «від душі», а не «надумано», й тому не
часто  думає  про  літературу.  Такі  уявлення  про  поета  взагалі,  до  речі,
зустрічаємо сьогодні досить часто, особливо серед американських поетів або
тих, хто піддався американським впливам. Та сподівані романтичні реакції
(чи  єфремовські,  а  чи  народжені  вчора  в  якомусь  нью-йоркському  «кафе
поетів»)  часто  бувають  помилковими.  Так  і  в  нашому  випадку.  Тож  до
справді унікальної творчої особистості не слід підходити по-традиційному.
Хейфец  розповідає  про  неймовірну  Стусову  ерудицію  та  взагалі
інтелектуальний склад розуму: знавець філософії, поет на засланні проводить
час  у  розмовах  про  Канта,  Гуссерля  і  особливо  про  свого  улюбленого
Альбера Камю. Як людина до крови й кости літературна, він пише критичні
статті  (конфіскована  велика  праця  про  Тичину),  багато  перекладає,  а  в
розмовах читає напам'ять  численні  вірші різних поетів різними мовами та
професійно обговорює літературні твори. Недавній емігрант розповідав мені
про  вечірку,  ще  в  Києві,  на  якій  Стус  годинами  напам'ять  читав  твори
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Райнера  Марії  Рільке  по-німецьки.(Богдан  Рубчак поет,  письменник,
літературознавець, есеїст.)

   «…небалакучий, але напружений не лише у слові, а й у мовчанні, він
не надавався  до  беззмістовної  розваги,  ані  до  патріотичної  риторики та  й
усілякої необов'язковості взагалі» ( І. Дзюба - український літературознавець,
критик,  громадський  діяч,  дисидент  радянських  часів,  Герой  України,
академік  НАНУ,  другий  Міністр  культури  України  (1992—1994),  голова
Комітету  з  Національної  премії  України  імені  Тараса  Шевченка  (1999—
2001))
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Додаток.3 Із поезій В. Стуса 

"Господи, гніву пречистого..."

 Господи,  гніву  пречистого
 благаю  -  не  май  за  зле.
 Де  не  стоятиму  -  вистою.
 Спасибі  за  те,  що  мале
 людське  життя,  хоч  надією
 довжу  його  в  віки.
 Думою  тугу  розвіюю,
 щоб  був  я  завжди  такий,
 яким  мене  мати  вродила
 і  благословила  в  світи.
 І  добре,  що  не  зуміла
 мене  од  біди  вберегти.

"На колимськім морозі калина..."

 На  колимськім  морозі  калина  
 зацвітає  рудими  слізьми.  
 Неосяжна  осонцена  днина,  
 і  собором  дзвінким  Україна  
 написалась  на  мурах  тюрми.  
 Безгоміння,  безлюддя  довкола,  
 тільки  сонце  і  простір,  і  сніг.  
 І  котилося  куль-покотьолом  
 моє  серце  в  ведмежий  барліг.  
 І  зголілі  модрини  кричали,  
 тонко  олень  писався  в  імлі,  
 і  зійшлися  кінці  і  начала  
 на  оцій  чужинецькій  землі.

"Отак живу: як мавпа серед мавп..."

 Отак  живу:  як  мавпа  серед  мавп,
 Чолом  прогрішним  із  тавром  зажури
 все  б'юся  об  тверді  камінні  мури,
 як  їхній  раб,  як  раб,  як  ниций  раб.
 Повз  мене  ходять  мавпи  чередою,
 у  них  хода  поважна,  нешвидка.
 Сказитись  легше,  аніж  буть  собою,
 бо  ж  ні  зубила,  ані  молотка.
 О  Боже  праведний,  важка  докука  -
 сліпорожденним  розумом  збагнуть:
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 ти  в  цьому  світі  -  лиш  кавалок  муки,
 отерплий  і  розріджений,  мов  ртуть.

"Не любити тебе - не можна..."

 Не  любити  тебе  -  не  можна.
 Володіти  тобою  -  жаль.
 І  хвилина  діяння  кожна
 Випромінює  нам  печаль.
 Бути  разом...  в  однім  цілунку.
 Злить  уста  і  серця  свої.
 Тільки  хвилі  нема  порятунку...
 Плачуть  вночі  лишень  солов'ї...
 Ти  в  хвилину  чуттєвої  бурі
 Не  віддайся  мені,  дивись,
 Бачиш  вечора  крила  похмурі?
 То  над  нами  вони  зійшлись.
 Хай  нам  кажуть:  любити  можна
 Тільки  раз.  Того  разу  й  жаль,
 І  щаслива  хвилина  кожна
 Випромінює  нам  печаль.
 Не  ховайся  в  зволоженім  зорі,
 Бо  розгойдані  береги
 Поглинаючих  трансмагорій
 Будуть  завжди  нам  дорогі.
 Ні!  Знайди  і  в  чуттєвих  бурях
 Не  перейдену  нами  грань,
 Щоб  не  відати  днів  похмурих,
 Щоб  не  знати  про  гнів  прощань.
 Не  любити  тебе  -  не  можна,
 то  й  любитись  з  тобою  -  жаль,
 бо  хвилина  кохання  кожна
 випромінює  нам  печаль.

"Як добре те, що смерті не боюсь я..."

 Як  добре  те,  що  смерті  не  боюсь  я  
 і  не  питаю,  чи  тяжкий  мій  хрест.  
 Що  вам,  богове,  низько  не  клонюся  
 в  передчутті  недовідомих  верств.  
 Що  жив-любив  і  не  набрався  скверни,  
 ненависті,  прокльону,  каяття.  
 Народе  мій,  до  тебе  я  ще  верну,  
 і  в  смерті  обернуся  до  життя  
 своїм  стражденним  і  незлим  обличчям,  
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 як  син,  тобі  доземно  поклонюсь  
 і  чесно  гляну  в  чесні  твої  вічі,  
 і  чесними  сльозами  обіллюсь.  
 Так  хочеться  пожити  хоч  годинку,  
 коли  моя  розів'ється  біда.  
 Хай  прийдуть  в  гості  Леся  Українка,  
 Франко,  Шевченко  і  Сковорода.  
 Та  вже!  Мовчи!  Заблуканий  у  пущі,  
 уже  не  ремствуй,  позирай  у  глиб,  
 у  суще,  що  розпукнеться  в  грядуще  
 і  ружею  заквітне  коло  шиб.

"Утрачено останнi сподiвання..."
 
Утрачено  останнi  сподiвання,  
 Нарештi  -  вiльний,  вiльний,  вiльний  ти.  
 Тож  приспiшись,  йдучи  в  самовигнання:
 безжально  спалюй  дорогi  листи,  
 i  вiршi  спалюй,  душу  спалюй,  спалюй
 свiй  найчистiший  горнiй  бiль  -  пали.  
 Тепер,  упертий,  безвiсти  одчалюй,  
 бездомного  озувши  постоли.  
 Що  буде  завтра?  Дасть  бiг  день  i  хлiба.  
 А  що,  коли  не  буде  того  дня?
 Тодi  вже  гибiй.  Отодi  вже  -  гибiй,  
 Простуючи  до  смертi  навмання.  

“На однакові квадрати” 

На однакові квадрати
поділили білий світ.
Рівне право — всім страждати
і один терпіти гніт.
Зле і кату, зле і жертві,
а щасливого — нема.
Всім судилося померти
за замками сімома.
Отаке ти, людське горе,
отака ти, чорна хлань,
демократіє покори
і свободо німувань.
А кругом життя веселе,
стільки сонця і тепла!
Ти мене даремне, леле,
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в світ неправди привела.
Душ намарне ґвалтування
без причини, без мети
соти ярого страждання
з диким медом самоти.
З диким медом самоти.

“Вбери-но білу сукню”

 Вбери-но білу сукню
на тіло на прогінне,
на виґронені перса
і лебідь живота.
Вбери-но гарну сукню
і усміхнись лукаво
і загучи хапливо,
як скрипка, з-за плеча.
Вбери ту славну сукню
і дай мені забути
ці чорні перегони
пролопотілих літ.
Вбери пречисту сукню,
розпукни в сто пелюсток,
щоб я не загубився
між сміхом і плачем.
Осліплий і оглухлий,
знімілий і отерплий,
лечу на твій сліпучий
всеочисний вогонь.

Резиґнація

 Устає і волає
 До ранку, до сонця, до світла.
 Пливуть над рікою
 Розгойдані зшуми нічні.
 Немовби примари,
 Як дзвони важкі вечорові,
 Холодні і довгі.
 Мов тіні, хвилини сумні
 Стоять біля мене,
 І томиться серце студене,
 Шипить і диміє,
 Мов грозами спалений дуб.
 Жадане — наближся,
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 Утрачене — знов озовися!
 Хоч спомином-згадкою
 Ледь доторкнися
 До мого чола,
 До обличчя,
 До губ.
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