
ТЕМА: Василь Стус. Загальний огляд життя і творчості. 

 

1. Життєвий і творчий шлях В.Стуса 

У 1985 р. Василя Стуса було висунуто на здобуття Нобелівської премії з літератури (за поданням Г. 

Белля). Здійснитися цим планам не судилося. У ніч із 3 на 4 вересня він помер у карцері від серцевого 

нападу — на другий день "сухого" (без вживання води) голодування. 

       Розпочався життєвий шлях поета-борця Василя Семеновича Стуса під час Різдвяних свят, 6  січня 

1938  року в  с. Рахнівка Гайсинського району на Вінниччині. Батьки його були селянами. Дитинство, 

яке сам він назвав «гарним», проходило в  атмосфері добра  та любові. А ще — народної пісні. «Перші 

уроки поезії — мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх співати… Найбільший слід на душі 

— од маминої колискової “Ой люлі-люлі, моя дитино”. Із чистого джерела народної пісні черпав 

майбутній поет любов до добра, краси, від мами і від пісні вчився над усе ставити чисту совість і слово 

правди. 

     Навчався спочатку в  місцевій школі,  потім — у  Донбасі, куди сім’я переїхала, коли Василько був 

ще маленьким хлопчиком.Пам’ять по собі школа залишила безрадісну. «Шкільне навчання — вадило. 

Одне — чужомовне, друге — дурне»,— згадував пізніше Василь. Проте саме в школі прокинулася  в  

нього потреба  віршувати: «В четвертому класі щось заримував про собаку. По-російському. 

Жартівливе. Скоро минуло. Відродилося в  старших класах, коли прийшла любов». 

   Вищу освіту В. Стус дістав на історико-філологічному факультеті Донецького державного 

педагогічного інституту. Студентські роки він пізніше назвав «трудними». Стосувалося це, очевидно, й 

матеріального буття, і, ще більшою мірою, казенного схоластичного навчання, зокрема тієї фальші у  

висвітленні історичного минулого нашого народу, якою була просякнута тогочасна офіційна наука, а 

передовсім — історія. Мабуть, не випадково, після слів про «трудні» інститутські роки поет говорить, 

що його «перша публіцистика віршована — позови з історією».Студентом Стус глибоко зацікавився 

світовою літературою, передусім поезією. Серед улюблених письменників  — М.  Рильський, Б. 

Пастернак і Й. В. Ґете.  Він прагне осягнути таємниці художньої майстерності таких різнопланових 

письменників, якими були Л. Толстой і В. Стефаник, А. Камю.  

  Як би  там не було, та В.  Стус зумів  узяти навіть із тогочасного обкроєного вузівського навчання 

дуже багато. Закінчивши інститут, молодий учитель їде в  сільську Таужнянську семирічну школу 

Гайворонського району на Кіровоградщині, «стужілий за справжньою (не донецькою) Україною», він 

там «витеплів душею, звільнився від студентського схимництва». Як учитель, В.  Стус залишив  по 

собі теплі спогади в  колишніх учнів і  колег, хоч  і  працював він  там усього два місяці — до  призову  

в армію. «До Василя учні горнулися — це вам всі скажуть… Після уроків він залишався з  учнями, 

хотів  більше грамоти навчить…» — згадував його колега-вчитель. 

   Після служби в армії (1959–1961), де «вірші, звичайно, майже не писалися», В. Стус у 1961–1963 

роках учителює в Горлівці на Донбасі, працює літредактором газети «Соціалістичний Донбас». Ці роки 

він назвав «часом поезії». Захоплюється вершинними досягненнями світової та української літератур, 

багато пише сам. Перший вірш надрукований у 1959 році. 

    У 1961 році В. Стус вступає до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, працює над 

дисертацією на тему «Джерела емоційності художнього твору (на матеріалі художньої прози)». У ті 

роки поет багато друкується, з’являються його поезії в журналах «Вітчизна», «Дніпро». Першою 

публікацією, якою він заявив про себе як про цікавого, неординарного поета, була добірка віршів у 

«Літературній газеті» (тепер — «Літературна Україна») 22 грудня 1959 року. Окрилило його й те, що 

тепле вступне слово до неї написав А. Малишко. Перша половина шістдесятих років була позначена 

помітним, хоч і недовготривалим, розквітом духовного життя в Україні. 

      Це було покоління новаторів, яке будило національну самосвідомість народу, принесло із собою не 

тільки свіжі теми й мотиви, оцінки найскладніших виявів життя, безкомпромісне висвітлення 

соціальних суперечностей, а й рішуче зламало офіційні, казенні шаблони соціалістичного реалізму, 

вивело українську літературу на широкі обрії світового мистецтва. 

      Задушлива атмосфера панувала тоді й в Інституті літератури АН України, директором якого був М. 

Шамота. Певна  річ, що В.  Стус із його загостреним почуттям справедливості, правдолюбством, 

здатністю відчувати чужий біль гостріше, ніж власний, не міг ужитися в  такій обстановці, і його у 

вересні 1965 року виключають з аспірантури. Формальною причиною послужив випадок, що стався в 

кінотеатрі «Україна» на прем’єрі кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». Після перегляду 

картини до глядачів звернувся В. Стус і  запропонував вставанням висловити протест проти 

незаконних дій уряду та КДБ. А в наказі М. Шамоти значилося, що Стус звільнений «за систематичне 

порушення норм поведінки аспірантів і працівників наукового закладу…» 



   І почалися поетові поневіряння. На роботу його не брали ніде, довелося працювати навіть кочегаром. 

Друкувати його, звичайно, перестали. Рукопис першої збірки віршів «Круговерть» у  1968  році дістав 

негативну рецензію у  видавництві «Молодь», і книга не побачила світу. Особливо болісно пережив  

він те, що й другий рукопис — «Зимові дерева», який п’ять років «залежував місце» у  видавництві 

«Радянський  письменник» і  навіть був схвалений  до друку, теж зазнав долі «Круговерті». «Така 

збірка мені була психологічно потрібна, оскільки без такої я не міг  іти далі…» — писав В.  Стус. 

    Одначе, незважаючи на утиски та переслідування, В. Стус продовжував і поетичну творчість, й 

активну громадську діяльність, виступав на захист прав людини, проти свавілля й беззаконня 

брежнєвських років. Поет знав, який тернистий шлях йому судився, та не прагнув «сховатися од долі».  

    Як згадує письменник Ю. Покальчук, у розмові з ним Василь сказав одного разу: «Я просто інакше 

не можу! І жити не можу спокійно і не зможу! Я  знаю, що  за мною одного разу прийдуть, знаю свою 

долю, але я почуваю, що мушу її пережити саме ось так». І лихе передчуття збулося. Стус був 

заарештований і звинувачений у тому, що, як говориться у вироку київського обласного суду від 7 

вересня 1972 року, «систематично виготовляв, зберігав і  розповсюджував антирадянські 

наклепницькі документи, що порочили радянський державний лад, а також займався антирадянською 

агітацією в  усній формі». Поета було засуджено до позбавлення волі у  виправно-трудовій колонії 

суворого режиму на п’ять років і заслання на три роки. 

     Жорстоке і несправедливе покарання В. Стус відбував у мордовських таборах, заслання — в 

Магаданській області. Відбувши покарання, 1979 року В. Стус повертається в Україну.  

     Роки неволі не зломили його. За цей час за кордоном виходять друком дві його збірки: «Зимові 

дерева» (1970) та «Свіча в свічаді» (1986). Його ім’я стало широко відомим у цілому світі, поезії 

перекладаються англійською, німецькою, російською, іспанською та іншими мовами світу. А поет 

продовжує боротьбу за національне визволення народу, за права людини. Усього вісім недовгих 

місяців судилося побути йому на волі в колі сім’ї, друзів. 

      Потім — знову арешт, звинувачення у належності до Української Гельсінкської групи і ще більш 

жорстокий і  немилосердний присуд: десять років позбавлення волі у таборах суворого режиму, п’ять 

років — заслання. Усього — двадцять три роки неволі за сорок сім — як сорок сім і  у Т. Шевченка — 

життя. Тільки ж Кобзареві  судилося відбути десять років солдатчини, Стусові — десять  років 

гулагівських таборів і померти в неволі. Хоч на захист поета, за його звільнення виступала 

прогресивна громадськість цілого світу, в тому числі відомий німецький письменник, лауреат 

Нобелівської премії Г. Белль, академік А. Сахаров, який сказав, що навіть на трагічному тлі тогочасних 

беззаконь «вирок  

українському поетові В. Стусові вирізняється своєю нелюдяністю» і закликав скасувати його. 

    І в умовах неволі В. Стус не  зломився, виступав проти свавілля, чиненого табірною адміністрацією, 

за що був додатково караний. І помер він у карцері, в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року.  

   А через чотири роки Василь Семенович Стус був повністю реабілітований, виправданий по всіх 

статтях звинувачення «за відсутністю складу злочину».  

 

2.Аналіз  поезії  

«Мені зоря сіяла вранці…».    

Вірш написаний на п'ятий день перебування в камері попереднього ув'язнення київського 

КДБ.Багато болю й  страждань випало на долю поета. А  найперше — за ту незгасаючу, 

безкомпромісну любов до своєї батьківщини, до рідної мови, за обстоювання справедливості й 

людських прав. Тому й зоря йому — «скалок болю». Він свідомий того, що судилося в житті нести 

тяжкий хрест, тому прагне набратися сили й снаги, аби виконати своє призначення. 

 

 «Як добре те, що смерті не боюсь я…».    

     Цей вірш входить до збірки «Палімпсести», яка була видана за кордоном 1986  року, вже  після 

смерті поета. Точної дати написання поезії не встановлено, але, скоріше за все, створена вона була в 

ув’язненні і  стала відповіддю  Стуса тим, хто лякав його смертю, безславним кінцем: 

  Чимало поетів передчувають неминуче, завбачають свою трагічну мить, після якої переходять у 

легенду .  Такою властивістю був наділений і  В.  Стус. Політв’язень, дисидент, відірваний каральною 

владою від рідної землі, він вірив у своє повернення в Україну, хай і після смерті:…і в смерті з рідним 

краєм поріднюсь.    У цій поезії стисло викладено життєве кредо В. Стуса, його духовні принципи і 

ніби накреслений власний трагічний, страдницький життєвий шлях. Зі скупих стриманих рядків постає 

образ мужньої людини, патріота-борця, який вірить у свою правоту та її грядущу перемогу. Вірш 

сприймається як своєрідний монолог: Як добре те, шо смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій 



хрест. Біблійний образ тяжкого хреста через асоціацію з образом Христа, який сам ніс свій тяжкий 

хрест, утверджує справедливість справи, за яку боровся герой. Моральну силу вистояти, не схилитися 

дає героєві переконаність у тому, що правда - за ним, шо він жив гідно …і не набрався скверни, 

ненависті, прокльону, каяття. 

 

3. Проблемне завдання. 

прокоментуйте відгук рецензента  м.  Нагнибіди на першу збірку В. Стуса «круговерть». 

«Молодий поет Василь Стус, судячи по окремих віршах, строфах, а то — і рядках — людина 

талановита…Можна навести чимало вдалих поезій, гарних строф з поезій Василя Стуса. Але вони, на 

жаль, визначають форму, зміст, дух всієї книги…Перечитуєш… і дивуєшся з того, як молода людина, 

сучасник наших буремних, героїчних, а часом і драматичних подій,  зуміла відмежуватися від них, 

заховатися від них у світ своїх дрібних переживань і невиразних прагнень. 

Нова, найголовніша риса нашого суспільства — почуття колективізму, почуття спільності боротьби та 

інтересів, наче і невідомі автору… 

Світ сповнений подіями історичного значення, працею мільйонів людей соціалістичного табору, які 

зусиллями своїми перетворюють світ, людину, дивують своїми відкриттями, подвигами все людство. 

Життя сповнене чудодійними проявами людського героїзму в ім’я великої мети.Але все це (в 

більшості поезій рукопису) поза увагою В.  Стуса. Його цікавить дріб’язок, далекий від життя. Його 

ліричне “я” захоплене дрібними переживаннями, умовною філософічністю, яка нічого спільного немає 

зі справжньою філософією, яка вторгається в життя, в переживання людей, в їхні долі. Чи не тому в 

книзі зустрічаємо мало сюжетнихпоезій, а  в ліриці  переважає байдуже “міркувальництво”, яким поет 

абстрагується від живого життя, його героїв.Хай не ображається Василь Стус за цю правду, бо саме в 

ній, на мою думку, найголовніший недолік рукопису». 

 

Що найбільше дратує рецензента?  

Несприйняття існуючого світу,протиставлення цьому світові власного, що проріс з маминих пісень, 

дитячих образків несправедливості, набутого досвіду «дорослого» життя — саме це  

М. Нагнибіда відзначає «намагання поета навмисно ускладнити вірш, вивернути слово не по-

людському». 

 

   Друг В. Стуса, письменник Ю. Покальчук так оцінював його особистість і творчість: «У Василя 

Стуса найбільшим злочином було те, що він був українцем, просто справжнім українцем; любив свою 

мову, свою землю, свою культуру і хотів бачити Україну нормальною українською землею, а не 

витоптаним полем. Поезія Василя Стуса виходить далеко за межі того експериментального бунтарства, 

часто дилетантської, показової інтелектуалізації вірша, що були притаманні творам багатьох його 

ровесників… Дисципліна слова, лаконізм виразу, надзвичайно широкий словник, що постійно 

збагачується, ще й незупинне власне словотворення — ось шлях його поезії». 

 

  4. Аналіз поезії «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».    

—  Яку мету ставить перед собою ліричний герой твору — автор?  

(Домагатися Добра й  Справедливості для  свого народу чи хоча  б прокласти дорогу прийдешнім 

поколінням.) 

—  Який пафос поезії? (Піднесений  — «душа  запрагла неба», «в буремнім леті», «держить путь на 

стовп високого вогню».) 

— Що відчуває ліричний герой на цьому шляху? (Сумніви, зневіру і разом із тим — тверде 

переконання у своїй високій меті «предтечі».) 

—  Який цікавий синтаксичний прийом використовує автор у творі? (Перенесення рядка.) 

В. Стус свідомо обрав свою життєву дорогу — це шлях добра і правди. Але там чекають його «сотні 

сумнівів», «сто зневір» і треба вперто, наполегливо долати щабель за щаблем («йти з щовба на щовб»), 

щобдосягти мети або хоча б прокласти дорогу іншим, бо він — «предтеча». 

 

Аналіз поезії «Господи, гніву пречистого…».    

—  Яким настроєм сповнений ліричний герой твору? (Твердим переконанням, що вистоїть, мужньо 

сприйматиме всі випробування долі; біда загартовує волю, дух.) 

—  Як називаються такі риси людини? (Стоїчні.) 

— Що говорить ліричний герой про те, звідки у нього такий стоїцизм? (Від матері, від роду, від 

народу.) 



   Мужня, стоїчна поезія «Господи, гніву пречистого…» В.  Стуса утверджує впевненість ліричного 

героя в тому, що він зможе вистояти, не зрадить себе й своїх переконань. Він свідомо йде «на 

амбразуру», на біду, щоб відкрити людям очі на правду, показати приклад боротьби за людську 

гідність і силу людського духу. 

 

Аналіз поезії «О земле втрачена, явися…».    

—  Чим цей вірш відрізняється від попередніх (за тематикою, настроєністю)? (Ліричний герой, 

перебуваючи в нелюдських, важких обставинах, знаходить розраду в спогадах про рідну землю; 

звучать мотиви пейзажної, інтимної лірики.) 

—  Які метафори, порівняння здалися вам незвичайними? («Дня розгойдані тарілі», «бризкит райдуги 

в крилі», «солодавий  запах винниць, як гріх, як спогад і як біль» та ін.) 

—  Від чого ліричний герой просить «порятувати душу»? (Від зневіри, відчаю, бо це — гріх, відступ від 

принципів, від мети — побачити свій народ вільним по-справжньому та щасливим.) 

     Ліричний герой поезії сумує, страждає в  розлуці з  рідною землею, він пригадує забуті дні — «сині  

ниви», «перегуд джмелів», «лет голубів» і  її — «грішну  і святу», кохану.  І просить «землю 

втрачену», щоб явилася вона йому хоч уві сні — дати  силу, порятувати зболену душу. 

      Однією з головних тем поезій В. Стуса є тема рідної землі. У вірші «О земле  втрачена, явися…» 

поет мріє про повернення у  давно забуті дні дитинства і юності. Світлі спогади про «сиві ниви, в сум 

пойняті», «світання тіні пелехаті», «плескіт крил і хлюпіт хвиль», «солодавий запах винниць», 

«мосянжний перегуд джмелів» переповнюють ліричного героя, навівають щемливий сум за втраченим. 

       Поет згадує своє перше, юнацьке, несміливе кохання, окремими рядочками малює перед нами 

прекрасний образ: «пшеничні руки білі», «чорні коси», «жаром спечені уста». У  цій поезії — радість  

пізнання любові. Настрій ліричного героя емоційно піднесений, окрилений. У цих сонячних рядках 

«вихлюпувалась» радість буття, природний і  вічний дар молодого, первісного сприймання світу, коли 

здається, що все навколишнє існує для тебе, для твого щастя. Але рефреном повторюване слово «де» 

повертає нас до сумної дійсності, коли все найкраще, що було пов’язане з  дитинством і юністю, 

зникло.  Закінчується твір рядками, якими й починається. 

  Та останній рядок розкриває оптимістичний настрій твору. Поет має надію, що спогади дитинства і 

юності порятують його душу від зневіри і скверни, і одне з головних місць у цих спогадах посідають 

поетичні, мальовничі описи рідної української природи («сиві ниви», «чорне вороння лісів», «сонця 

хлюпочуться в озерах»). 

 

5. Основні тематично-проблемні лінії поезії В. Стуса. 

 Душа людини «перед вічністю високого неба», формування себе як особистості. 

 Відчуження від світу, стан трагічної самотності. 

 Проблема вибору: пасивне споглядання чи активна дія. 

 Атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи. 

 Україна дійсна (скорена, знищена) та Україна - мрія. 

 

   Поезія В. Стуса, безперечно,  складна. Літературознавець М. Коцюбинська  зазначає: «Це поезія 

філософічна, причому філософічність її проявляється не на рівні цитування або тлумачення тих чи 

інших  

положень… Це своє, вистраждане поетом осмислення основних засад буття людини, роздуми над її 

місцем у  природі й  суспільстві, над  її моральним самовизначенням у  такому непростому  й  

недосконалому сучасному світі». 

Основним засобом образності, поетичного відтворення світу, передачі власних почуттів, думок, 

переживань у  поезії В.  Стуса є метафоризація. Мова поезій В.  Стуса відзначається  багатством, 

оригінальністю, сміливим поводженням з усталеними нормами. Поет часто вдається до словотворення, 

неологізмів, деформує слова, так щоб внести у зміст нові нюанси. 

     Новаторські підходи В.  Стуса до  образотворення, орієнтація на психологізм, звернення до 

підсвідомого, філософська глибина та інтелектуалізм поезії виводять її на рівень вершинних світових 

досягнень. 

         Поет прийшов у літературу в кінці 50-х на початку 60-х рохів, коли викриття культу Сталіна 

зумовило величезні зміни у житті країни, зокрема й у мистецтві та літературі. Зміни ці відбувалися 

удвох основних напрямах: зростала увага до життя, внутрішнього світу людини праці - не як 

бездумного та бездушного «гвинтика», а як особистості; освоєння змін, що приніс у життя науково-

технічний прогрес, розвиток космонавтики, атомної фізики, генетики тощо, Це визначило й тематику 



творчості багатьох поетів, зокрема і В. Стуса. У нього майже немає сюжетних творів, бо «Україна є 

віссю, навколо якої обертається вся поезія Василя Стуса». Україна виступає в його віршах не як об’єкт, 

вона існує в ньому самому як психологічна даність. Цим пов’язується і прихильність поета до такого 

жанру лірики, як вірш-медитація, філософський роздум. 

 

Мені зоря сіяла нині вранці 

Мені зоря сіяла нині вранці, 

устромлена в вікно. І благодать — 

така ясна лягла мені на душу 

сумиренну, що я збагнув блаженно: 

ота зоря — то тільки скалок болю, 

що вічністю протятий, мов огнем. 

Ота зоря — вістунка твого шляху, 

хреста і долі — ніби вічна мати, 

вивищена до неба (від землі 

на відстань справедливості) прощає 

тобі хвилину розпачу, дає 

наснагу віри, що далекий всесвіт 

почув твій тьмяний клич, але озвався 

прихованим бажанням співчуття 

та іскрою високої незгоди: 

бо жити — то не є долання меж, 

а навикання і самособою — наповнення. 

Лиш мати — вміє жити, 

аби світитися, немов зоря.  

 

Як добре, що смерті не боюсь я 

Як добре, що смерті не боюсь я 

і не питаю, чи тяжкий мій хрест, 

що перед вами, судді, не клонюся 

в передчутті недовідомих верст, 

що жив, любив і не набрався скверни, 

ненависті, прокльону, каяття. 

Народе мій, до тебе я ще верну, 

як в смерті обернуся до життя 

своїм стражданням і незлим обличчям. 

Як син, тобі доземно уклонюсь 

і чесно гляну в чесні твої вічі 

і в смерті з рідним краєм поріднюсь.  

 

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. 

 

О земле втрачена, явися 

О земле втрачена, явися 

бодай у зболеному сні 

і лазурове простелися, 

пролийся мертвому мені! 

І поверни у дні забуті, 

росою згадок окропи, 

віддай усеблагій покуті 

і тихо вимов: лихо, спи!.. 

Сонця клопочуться в озерах, 

спадають гуси до води, 

в далеких пожиттєвих ерах 

мої розтанули сліди. 

Де сині ниви, в сум пойняті, 

де чорне вороння лісів? 

Світання тіні пелехаті 

над райдугою голосів, 

ранкові нашепти молільниць, 

де плескіт крил, і хлюпіт хвиль, 

і солодавий запах винниць, 

як гріх, як спогад і як біль? 

Де дня розгойдані тарілі? 

Мосянжний перегуд джмелів, 

твої пшеничні руки білі 

над безберегістю полів, 

де коси чорні на світанні 

і жаром спечені уста, 

троянди пуп'янки духмяні 

і ти — і грішна, і свята, 

де та западиста долина, 

той приярок і те кубло, 

де тріпалася лебединя, 

туге ламаючи крило? 

Де голубів вільготні лети 

і бризки райдуги в крилі? 

Минуле, озовися, де ти? 

Забуті радощі, жалі. 

О земле втрачена, явися 

бодай у зболеному сні, 

і лазурово простелися, 

і душу порятуй мені.  

 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

—  Які стоїчні риси характеру виявилися у В. Стуса? Як вони відбилися в поезії? 

— Чим пояснити те, що поет свідомо наражався на небезпеку, відкрито йшов проти влади, знаючи, яке 

жорстоке покарання на нього чекає? 


