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Вступ 

Василь Семенович Стус (1938 – 1985) відомий кожному українцю як поет, 

перекладач, правозахисник та патріот своєї країни. Творча спадщина поета 

становить собою величезний масив викристалізуваного роками супротиву і 

боротьби, естетики «життєсмерті»; вона є відображенням цілісності людської 

особистості, що здатна гордо вистояти до кінця, не відступивши від своїх 

переконань. Внутрішній світ Василя Стуса вибудовувався на загальнолюдських 

цінностях, домінантними для поета були Батьківщина, але не та, радянська, 

Україна, а звільнена від червоного терору демократична держава, а також духовна 

складова людського буття. 

 Внутрішня сила та потужна динаміка проявились уже у першій збірці 

«Круговерть» (1965), де молодий автор одразу утвердив найважливіший життєвий 

принцип: єдність ідей та дії. Це бачимо зокрема у поезії «Оптимістичне»: «Коли ти 

вірити в добро навик, / то віруй в землю. Віруй в смерть і крики / Тривожні 

породіль. Нема одвіку/ Легкої віри і легких утіх. / Замало й слів, де треба людських 

рук» [21, 34].  

Творчість молодого поета одразу стає помітним явищем і викликає жвавий 

резонанс серед сучасників. Зокрема, Андрій Малишко одним з перших зауважує 

неабияке обдарування автора. Радянська репресивна система також не оминула 

Стуса увагою і майже півжиття утримувала його у тюрмах та засланнях - аж доки 

не знищила фізично у 1985 році.  

У поезії Марти Тарнавської «На смерть Василя Стуса» є промовисті рядки 

рядки: «і раптом: паніка, істерія, терор, / бо появились десь ліричні вірші,/ що їх 

читає горстка могікан:/ Електронічну зброю – на поетів!/ В концтабір їх! На 

клапті дерти вірші! / (– стара традиція Шевченкових часів –)... / Яка ж непевна 
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влади ця держава, / що так простих боїться палімпсестів» [26]. Чи був Василь 

Стус небезпечним для радянської влади? Безсумнівно. Адже в тоталітарній системі 

завжди спрацьовує «принцип криголама». І варто лише надламати кригу, уся 

імперія втратить основу. Що, зрештою, і сталося.  

Творчість і життєвий шлях В. Стуса ніколи не залишалися на периферії 

уваги науковців та дослідників, зокрема Г.Віват, М.Гарбар, Б.Підгірного, 

Г.Райбедюк, Г.Савчука, Д.Стуса та ін. Однак ми пропонуємо розглянути творчість 

поета у широкому духовному вимірі, екстраполюючи образ Святого Грааля як 

аксіологічну парадигму на життя та творчість Стуса. Адже, як слушно зауважила 

О. Забужко, нам слід повернути нашу літературу в «належній їй контекст 

шляхетсько-лицарської культури». Тому наше дослідження спрямоване також на 

пошук прихованої ідентичності, зумовленої аксіологічним наповненням 

символічного образу, що проходить крізь усю європейську культуру з часу 

постання в ній метафоризованої ідеї лицарської служби Святому Духові. Дух 

лицарства й відданість своїй нації – це дух творчості й В. Стуса. Такий підхід до 

вивчення національних літератур – шляхом віднайдення художньої реалізації 

названої ідеї – дає можливість побачити європейську ідентичність української 

літератури, оту присутність її в європейській великій традиції. Цим  і зумовлена 

актуальність. 

Метою нашої роботи є дослідження екзистенційного, духовного начала 

нерозривної єдності поезії та біографії Стуса у контексті образу Святого Грааля. 

Для досягнення мети ставимо перед собою такі завдання: 

1) визначити особливості функціонування образу Святого Грааля в 

українській та світовій культурі й літературі; 

2) віднайти елементи «граалешукуння» і «граалеоволодіння» у творчості В. 

Стуса (дослідити аксіологічну парадигму творчості Стуса). 

Об’єктом дослідження є біографія поета та збірка «Палімпсести». 

Предметом дослідження є екзистенційно-духовний світ Стуса. 

У процесі написання роботи використані такі методи: біографічний, методи 

аналізу та синтезу, інтерпретативний, герменевтичний, екзегетичний. 
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І. Святий Грааль як духовна сутність 

1.1Парцифалі всіх часів  

Святий Грааль – чаша, котру Ісус Христос використовував під час Таємної 

вечері й у котру Йосиф Ариматейський зібрав кров з пробитого ребра розіп’ятого 

Спасителя. Ще у середньовіччі виникла традиція пошуку Грааля як найвищої 

християнської святині. Образ чаші від початку був оповитий містичним серпанком 

таємничості, адже реліквії приписували чудодійні властивості, зокрема здатність 

воскрешати мертвих.  

Образ Грааля має глибоке язичницьке коріння, а у християнському ключі 

він вперше почав функціонувати в ХІІ столітті, коли поет та творець лицарських 

романів Кретьєн де Труа написав п’ять романів у віршах про лицарів Круглого 

столу. В одному з романів під назвою «Персіваль» автор вперше згадує Грааль 

[10]. Також популярною була трилогія про пошуки Святого Грааля Робера де 

Борона, яка, однак, не дійшла до наших днів у повному обсязі – втрачено другу та 

третю книгу. Збереглась лиш перша частина «Роману про Грааль» (або ж «Роману 

про Йосипа Ариматейського») [18]. Звернувся до теми Грааля також і німецький 

автор Вольфрам фон Ешенбах у містично-куртуазній поемі «Парцифаль»(датується  

1200—1210 роками) [6]. 

З часом образ чаші Грааля набув різноманітних інтерпретацій, митці різних 

країн зверталися до цієї теми. Приміром, в образотворчому мистецтві особливо 

помітні картини Д.Г. Росетті «Діва Святого Граалю»(1874), А.Хакер «Спокуса сера 

Персіваля» (1894) та ін. Всесвітньовідомою є остання опера Р. Вагнера 

«Парцифаль» (1882).  

У ХХ столітті до теми Грааля звернувся молодий німецький письменник, 

археолог, історик-медієвіст – Отто Ран, який у 1936 році вступив до наукового 

товариства «Аненербе» і якому доручено було очолювати низку експедицій 
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Третього Рейху. Однак чи не найважливішою науковою працею, де осмислено 

Грааль як символічний образ із потужним аксіологічним наповненням з 

метафоризованою ідеєю лицарської служби Святому Духові є праця Рудольфа 

Майєра. 

На теренах України, як і у світовій культурі, образ Святого Грааля набув 

популярності. Він фігурує, наприклад, у творах Наталени Королеви («Quid est 

veritas?», «Йосиф Ариматейський і Святий Грааль». Доцільно згадати також поезію 

М.Ореста «Ґраль» і останні рядки: «І в думи мої і надії / Ясна заплелася печаль: / 

Хто скаже, де золотіє / Світич небесний, Ґраль?» [14, 44]. 

Також не можна залишити поза увагою статтю Набитовича Ігоря 

«Українська проза XX віку про Голодомор як локус свідчень про геноцид проти 

українців». Автор у цій статті попри ряд інших проблем аналізує й так інтерпретує 

образ церковної чаші у романі «Жовтий князь» В.Барки: «Церковна чаша, 

врятована від рук російських окупантів ціною життя українських селян, переростає 

в містичний образ чаші Пресвятої Євхаристії, яка вживалася під час Таємної Вечері 

Христом і апостолами, а звідси – у образ Святого Грааля. Українські селяни стають 

уособленням лицарів Святого Грааля, які гинуть, охороняючи її від слуг Жовтого 

князя – російських комунонацистів. Ця чаша залишається надією на спасіння душ 

померлих від голоду українських селян і на здобуття незалежности України від 

Росії» [13]. 

Також не слід втрачати з поля зору працю О.Забужко «Notre Dame 

d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій», у якій авторка пропонує нове глибинне 

прочитання «Лісової пісні» Лесі Українки. Авторка драми-феєрії несподівано 

відкривається перед нами в іншому образі. Сповнена «аристократизму духу» вона 

зашифровує в українських фольклорних образах елемент високої культури – 

легенду про пошуки Святого Грааля. Лукаш постає Парцифалем, удовиним сином, 

племінником Короля Рибака (себто дядька Лева у «Лісовій пісні»). І Лукаш, як і 

Парцифаль, належить до «роду Грааля», але через «незнання священного паролю», 

«полуду на очах душі» втрачає Грааль. Мавка ж повстає як дух, жіноча 

«енергетична еманація» лісу, «геній місця», діва з Граалем. Фінал твору в 
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традиційному трактуванні вважався трагічним (Лукаш замерзає з сопілкою у руках, 

а на його устах застиг щасливий усміх), але у новому прочитанні ми розуміємо, що 

герой гине фізично, та не гине духовно, він знаходить «Святий Грааль», слідує за 

Мавкою, що сама стала душею [8, 231–279].  

У нашій роботі ми акцентуємо на тому, що Чаша Грааля не становить собою 

матеріальний артефакт, а є метафізичним символом, що існує, аби наголошувати на 

глибшу духовну сторону людської екзистенції. Ми можемо стверджувати, що чаша 

як реліквія – лиш зовнішній вияв духовної ідеї. Візьмімо для прикладу розуміння 

цього символу Юрія Клена, для якого «храм Грааля» є саме храмом, де себе в 

обличчі Бога віднаходить людина «розтерзана всоте» [11, 13]. 

А у статті Ю. Клена «Бій може початися»(1946) читаємо: «Храм Грааля, що 

зноситься в нетлінному царстві духа – це більша реальність, аніж матеріальний 

довкільний світ з його мінливим обличчям. Ми маємо в даному разі платонівський 

реалізм, який протиставляємо реалізмові матеріалістичному» [9, 94]. Так автор 

проносить Храм Грааля, сам Грааль на широкий загальнолюдський міжкультурний 

ґрунт. Адже символічний образ чаші зустрічаємо не лише у християнській 

традиції, а й у буддійській. Близькою за символічним змістом до Чаші Грааля є 

Чаша Будди. Згадаймо також буддійську притчу про три типи слухачів. Деякі люди 

схожі на глечик, перевернутий денцем догори – скільки у нього не лий, він не 

наповниться. Інші схожі на глечик з діркою у денці. Здається, що він 

наповнюється, однак зовсім швидко з нього усе витікає. Ще інші схожі на глечик зі 

мотлохом, у якому немає  дірки і який стоїть правильно, але через сміття, вода у 

ньому ніколи не буде свіжою [5, 3]. Отже, істинні знання здатна вмістити людина 

схожа на чистий глечик, що стоїть правильно і не втрачає свого наповнення. Ця 

«посудина» (людина) за своєю суттю уподібнюється до Чаші Грааля.  

Таким чином ми наблизились до трактування образу Грааля як здебільшого 

духовної сутності, яка, наголосимо, вирізняється тим, що є достойною бути 

вмістилищем Тіла та Крові Христа, вмістилищем божественної енергії. Звернімося 

до Євангелія: «Чи не знаєте ви, що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває?» 

[4, 1063]. За християнським вченням, кожна людина є храмом Божим. Різниця 
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лише в тому, чи гідна цього та людина. Себто оволодіння Святим Граалем 

ототожнюється з самоусвідомленням себе як Божої іскри і свого буття у цьому 

світі, з формуванням системи загальнолюдських цінностей у свідомості 

особистості, а головне з чіткою реалізацією сформованих ідей та моральних засад у 

життя. 

Звернімося тепер до слів командуючого УПА генерала Романа Шухевича, 

звернених до сина Юрія: «Так, ми програли цей рух. Але ж він був!» [19]. Ця теза 

дуже  важлива з точки зору співзвучності зі словами німецького натурфілософа 

О.Е. Бернхардта (1875–1941), який під ім'ям Абд-ру-шин написав грандіозний твір 

«У Світлі Істини. Послання Грааля» [1], де автор вказує, що «Святий Грааль» не 

має матеріального коріння і не є предметом із релігійних переказів, але завжди був 

найвищою Духовної субстанцією, вічним Джерелом Сили, що породила і 

підтримує Всесвіт. Це місце зв'язку джерела первісної Сили зі Світом, точка 

виливу Божественної Сили у Творіння для його підтримки і безперервного 

формування.  

У нашій роботі справедливо можемо виокремити особистість Василя 

Стуса як людини, що перебувала в нерозривній єдності своїх духовних ідеалів, 

морального кодексу та дій. Поета, який боровся за справедливість і був засуджений 

після обвинувачувальної (!) промови власного адвоката, та все ж не відступив від 

своїх переконань ні на засланні, ні в карцері, де й загинув у вересні 1985 року. 

Отже, так само, як і попередники Стуса, які воювали за самостійність України зі 

зброєю в руках, наперед знаючи, що жоден з них не побачить перемоги, так само і 

Стус, усвідомлюючи свою страшну місію, у якій вижити було практично 

неможливо, хіба що ціною зради, обирає шлях збереження духовних цінностей, які 

житимуть після його фізичної смерті. І ота сама Духовна субстанція і є тим 

Джерелом Сили, яке живить і наших сучасників. 

Для порівняння проведімо паралель з П.Тичиною, який усе ж мусив зрадити 

власні ідеали. Талановитого поета, з-під  пера якого з’явилися такі рядки: «Стоїть 

сторозтерзаний Київ / І двістірозтерзаний я» [ 27, 12], повністю зламала 

радянська система. Наведімо приклад із книги «Нецензурний Стус», коли Павло 
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Тичина зустрів на вулиці двох письменників й відбулася коротка бесіда, під час 

якої товариші згадали про спільну зустріч на вечорі у Л.Черняхівської-Старицької, 

таврованої владою як «ворог народу». Тичина панічно усе спростовував, 

відмовляючись визнати факт свого перебування на тому вечорі [15, 13]. Ми 

бачимо, що поет повністю відмовився від своїх переконань та відповідальності. 

У статті «Феномен доби» Василь Стус зазначає: «Доля Тичини багато в 

чому схожа до Маяковського[…]. Офіційне визнання прийшло до Маяковського 

після фізичної смерті, а возведення Тичини в канон — після смерті духовної. 

Мимоволі закрадається підозра, що та доба потребувала для себе тільки мертвих 

співців…» [24, 91–92]. Отже, можемо стверджувати, що комуністична влада 

повністю знищила особистість автора «Сонячних кларнетів». 

Духовний шлях Василя Стуса та ідеї, які сповідував поет та його 

попередники, сучасники, та й, зрештою, нащадки, які не зраджували своїх 

переконань (бо чим же була Революція Гідності, як не повстанням за вищі ідеали 

нашого народу?), на нашу думку, цілком повно відображаються в поезії «Крізь 

сотні сумнівів я йду до тебе». Ліричний герой поезії – сам Стус – з душею, що 

«запрагла неба», прямує «на стовп високого вогню», «туди, де не лягали ще 

людські сліди», «аж поза смертні грані людських дерзань», «де вже нема ні 

щастя, ні біди», тобто до вищого духовного начала, умовного Святого Грааля. 

Підсумовуючи, акцентуємо на необхідності тлумачення образу Святого 

Грааля як вищої духовної сутності світогляду людини, основу життя якої творить 

єдність ідей, ідеалів та дій, людини, котра є цілісною за своєю суттю і не зрікається 

вищих загальнолюдських принципів навіть у обставинах, коли за правильний вибір 

і боротьбу, їй доведеться заплатити життям. Такою людиною був і залишається в 

духовних вимірах нашої культури Василь Семенович Стус.  

 

1.2 Світоглядні концепції Василя Стуса (біографічні виміри) 

Час СРСР був одним часом жорстокого поневолення і цькування 

українського народу Російською совєтською імперією. Фізичне винищення 

населення (репресії, Голодомори 1921 – 1923; 1932 – 1933; 1946 – 1947рр., 
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заслання, ув’язнення у тюрмах та психіатричних лікарнях) поєднувалося з 

насиллям духовним. Інтелігенція, а разом з нею культура й мова, вигасала, 

асимілювалась, знищувалась системою червоного терору. В цілій імперії 

спалахували болісні «епідемії», коли мислячі й непокірні обставинам люди з 

вродженою самоповагою і вмінням цінувати автентичну культуру прабатьків, 

оголошувалися «ворогами народу». Й завжди актуальними були слова героя І. 

Багряного Андрія Чумака: «Один – то може бути ворог народу. Два – може бути. 

Сто – може бути. Тисяча теж може бути. Але сотні тисяч! Але мільйони!! То 

вже не вороги народу. То є народ!» [3, 204], які, однак, ще довго не могли спинити 

оберти абсурдної машини масових репресій.  

У такі часи, як радянська доба, найвиразніше помічається відвічне, 

зашифроване архетипними образами у казках кожного народу, протистояння добра 

і зла. За формулою Хвильового «або, або: дух творчості, дух руйнування» [29, 

169], проглядається протистояння кривавої радянської системи і борця проти неї. У 

цій системі в опозицію до «Святого Грааля» (духовності) стає чаша Вавилонської 

блудниці. В Об’явленні Івана Богослова читаємо: «І побачив я жінку, що сиділа на 

червоній звірині[…].У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гидоти та нечисти 

розпусти її[…].І бачив я жінку, п’яну від крови святих і від крови мучеників 

Ісусових» [4, 1146–1147]. Апокаліптична візія несподівано обертається в актуальну 

правду – згадаймо лиш сумнозвісний «конвеєр» в «Саді Гетсиманському» І. 

Багряного. Звернімося лиш до останніх даних 2017 року про проведені розкопки 

хоча б на Франківщині, де знову і знову знаходять тіла закатованих органами 

НКВС людей [28]. 

Тож не дивно, що за таких умов населення оберталося у сіру масу з 

«гвинтиковою» філософією. Але, що важливо, такі часи творять й потужні рухи 

опору. Представником такого опору вважаємо Василя Стуса.  

Дитинство поета було сповнене працею «усе дитинство моє було з тачкою» 

[21, 477] й голодом «Коли мені було 9 літ[…] помирав тато – з голоду спухлий[…]. 

Голодний я був, як пес. Пам’ятаю коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені від них 

геть боліла голова» [21, 477]. Обставини загартовували волю хлопчика, 
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актуалізували у ньому серйозне усвідомлення несправедливості у світі й поставили 

на шлях супротиву і важкої праці, щоб усім людям жилося краще. У 4 (!) класі 

Стус дійшов до висновків: «І ще хотів – тяжко вчитися, бо жити – тяжко. Мамі – 

тяжко, татові – тяжко. То й мені має бути тяжко – аж доти, поки й татові й мамі не 

стане легше, аж доки всім людям на світі не стане легше жити» [21, 478]. Отже, ще 

у зовсім дитинному віці Василь Стус почав шлях свого духовного становлення, 

свій шлях «пошуку Грааля» як справедливості.  

Далі у нашому дослідженні ми пропонуємо виокремити такі світоглядно 

важливі питання: 1)концепція любові; 2) Україна як центральний елемент 

самоідентифікації поета; 3) процес «самотворення»; 4) доля і естетика смерті та 

страждання. 

Роман Короготський, товариш В.Стуса, говорив так: «Василь був людина, 

приречена від любові зійти на свою Голгофу» [16, 93]. Бо й справді – життєвий 

шлях поета, кожен новий етап нагадує сходження на вершину страждань, щоб 

померти за ідею, за те Божественне, що є у кожній людині – любов. Адже поет, як 

зазначає сам Стус у невеличкій передмові «Двоє слів до читачів», «повинен бути 

людиною. Такою, що повна любови, долає природне почуття зненависти, 

звільнюється від неї, як од скверни» [21, 54]. Отже, ми можемо виділити першу зі 

світоглядних концепцій поета – концепцію любові.  

Любов нашого поета проявлялася у його великій людяності. Друзі 

наголошували, що Василь Стус вирізнявся здатністю до глибокої емпатії. Зокрема, 

Р.Короготський згадує, як болісно поет сприйняв смерть сина знайомого, чоловіка, 

з яким мав не надто теплі відносини: «Він сприймав чужий біль, як власний біль. 

Це його структура особистості, це його конституція» [16, 94]. 

Стус гостро сприймав будь-яку несправедливість, а несправедливості у 

тоталітарній державі було з надлишком. Відчуття власної гідності, гідності свого 

народу штовхало поета до дій. Саме тому він і підтримав акцію протесту проти 

арештів української інтелігенції після прем’єри фільму «Тіні забутих предків» 

С.Параджанова. Стус закликав: «Всі, хто протестує проти терору, встаньте!» [25, 

190], адже в таких ситуаціях він не йшов на компроміси. І, як відомо, цей випадок 
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потягнув за собою низку наслідків. По-перше, 20 вересня було підписано наказ про 

відрахування Василя Стуса з аспірантури «за систематичне порушення норм 

поведінки аспірантів та співробітників наукового закладу» [ 25, 194]; по-друге, 

поет втратив можливість знайти роботу за спеціальністю, й працював різноробом; 

по-третє, можемо стверджувати, що з того самого моменту він опинився «під 

прицілом» комуністичної влади, яка в 1972 році вперше позбавила його волі за те, 

що «СТУС на протязі 1968–1971 років виготовляв та розповсюджував документи 

та вірші, що зводять наклепи на радянський державний та суспільний лад» [25, 

252]. 

Повернувшись із заслання в серпні 1979 року, Василь Стус вступає в 

Українську Гельсінську спілку, наражаючись на небезпеку знову бути 

заарештованим( що й і сталося 2 жовтня 1980). Але роки неволі не зламали його 

дух, його бажання боротися за права людини.  

 Ще однин яскравий приклад Стусової небайдужості читаємо у 

«Таборовому зошиті»: «Якось я відмовився стати до робити, оскільки респіраторів 

не було. Мені обіцяли видати персональний. Я відмовився, наголошуючи, що 

респіратор – то обов’язковий захист для кожного шахтаря […]. Респіратори потім 

знайшлися. Певна річ, їх видали всім. А мене покарали за «страйк» [21, 454]. 

Україна як центральний елемент самоідентифікації поета. Неможливо 

оминути поетову любов до Батьківщини. Виплеканий колисковими матері, поет 

зберігав  в пам’яті спогад про Шевченків портрет над колискою [21, 53]. 

Українське світовідчуття зберіг і в русифікованому Донецьку. У листі до 

А.Малишка Василь Стус виливає свої гіркі враження від витруєння української 

культури, української мови. Адже у школах  Донбасу «одна усна заява батьків – і 

діти не будуть вивчати мови народу, який виростив цих батьків[…]. Обов’язково – 

німецьку, французьку, англійську мови, крім рідної» [21, 470].  

Україна для Василя Стуса має два втілення: Батьківщина, що виплекала 

його народ, та образ Радянської України зі столицею – Києвом, який «обернувся на 

маскарад, машкару вампіра, що п’є кров своїх синів і дочок – і від того кращає» 

[21, 462]. Саме від громадянства цієї другої України поет хотів відмовитись, 
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перебуваючи у нерозривній єдності з першою. У заяві до Верховної Ради СРСР, 

написаній 1978 року, В. Стус писав, що заборона творити, приниження людської і 

національної  гідності, зведення патріотизму у ранг державного злочину та 

національно-культурний погром в Україні змушують його відмовитися від 

громадянства [21, 456]. Звичайно, заяву проігнорували. 

Поет усвідомлював духовний обов’язок перед своєю державою. Він гостро 

відчував брак інтелігенції такого рівня, що змогла б здійняти потужне повстання, 

як, приміром, в тогочасній Польщі. Він розумів, що є одним з тих, хто покликаний 

боронити країну. Дізнавшись, що членів Гельсінської спілки репресують, Василь 

Семенович розумів, що знову зовсім скоро його чекає довге ув’язнення. І в 

«Таборовому зошиті» знаходимо запис, пов’язаний з цим фактом: «Але що я маю 

робити? За кордон українців не випускають, та й не дуже кортіло – за той кордон: 

бо хто ж тут, у Великій Україні, стане горлом обурення і протесту?» [21, 457]. 

Отже, поет чітко самоусвідомлював себе українцем, патріотом і ніякі 

зовнішні обставини – перспектива знову відбути заслання, терпіти провокації, 

гоніння і наклепи(у статті «Друзі і вороги Василя Стуса» Супряги читаємо 

«свідчення»: «Стус готов грабить и убивать», «Он похож на фашиста, такой на 

моих глазах убивал детей» [21, 454]) – не могли похитнути його вибору.  

Процес «самотворення» займає вагоме місце в світоглядній концепції 

Василя Стуса. Адже змалечку він розумів, що йому належить важка праця. Тому 

від початку свого шляху кроки карбував чітко і впевнено. Про навчання згадує так: 

«шкільне навчання – вадило. Одне – чужомовне, а друге – дурне» [21, 53]. Однак 

вчився він завзято, закінчив школу з відмінними результатами. Та фундаментом 

високої ерудиції, яка простежується у кожній його праці, було самонавчання.  

Високу культуру саморозвитку Василь Стус прагнув передати своєму 

синові Дмитрові. Зазвичай у листах поет передавав сконденсовані згустки 

світорозуміння, які виробив життєвим досвідом. В одному такому листі він дає 

синові важливу настанову: «Ти повинен бути освіченою людиною. Бо теперішня 

людина – тільки освічена. Людина – це обов’язок, а не титул (народився – і вже 

людина). Людина твориться, самонароджується» [21, 508]. На перше місце серед 
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чинників формування особистості ставимо аж ніяк не зовнішні обставини, а працю 

(постійну!) над собою. 

Особливо цікавою є ідея «наповнення часу». Адже людина «живе лиш тоді, 

коли робить свій час змістовним» [25, 353]. І справді сам Стус використовував 

кожну можливість заповнити протікання насильно видертих комуністичною 

владою днів, цілих років життя. Навіть виконуючи роботу зовсім несприятливу для 

творчості, наприклад, коли його влаштували «учнем намазувальника затяжної 

кромки на конвеєрі», Василь Стус вчив англійські слова, вивчав вірші, шукав 

варіанти рядків, які йому не подобалися [25, 354]. Тож принцип постійного 

заповнення часу був одним з визначальних у життєвій практиці поета. Інакше 

людина в тій системі втрачала свою подобу, байдужіла, згасала до творчості й не 

реалізувала свій потенціал. Бо не одному митцеві доводилося скрутно: «Талановиті 

люди (який майстер – Дрозд!), але до чого застосовувати йому свою майстерність? 

І він розмальовує громадські туалети – бо це єдина дозволена форма громадського 

служіння українського мистецтва» [21, 459]. 

Доля і естетика смерті та страждання. «Мені хороше від того, що нічого 

злого за свої 40 літ не робив, допомагав людям у біді, а коли часом і сам залізав у 

біду, то не пхинькав і не нарікав. Бо це – життя, Доля» [21, 482]. 

У записах В.Стуса часто можемо зустріти слово «доля». Визнання своєї долі 

такою, якою вона є, повне прийняття своєї життєвої місії, свого локального 

завдання у будь-якій ситуацій, у будь-якому місці: чи то удома, чи в засланні. Це 

наближало його до даоського вчення й ідеї, що «не виходячи з двору, можна 

пізнати світ» [31]. Бо навіть будучи в ув’язненні, Василь Стус намагався тримати 

руку на пульсі подій, поет брав участь у формуванні літературного простору свого 

народу, здійснював переклади з інших мов, зокрема перекладав Рільке, Гете; 

переклав поезію Кіплінга, Цветаєвої. Хоча й розумів, що левова частка його праці 

нищиться, листи, в яких відправляв вірші і переклади зникали, про що 

неодноразово згадує Стус: «за листи доводилося витримувати справжню війну з 

КДБ. Десятки й десятки листів просто зникали» [21, 452]. Однак Василь Семенович 

продовжував виконувати певною мірою сізіфову працю. Бо коли не всі, то частина 
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віршів пройшли за межі колючого дроту й є тепер надбанням української 

літератури.  

Прийняття «долі» у Василя Стуса  зовсім не означає покірливе схиляння 

голови перед обставинами, а ототожнюється з прийняттям свого хреста, що є 

важливим елементом християнського вчення. В Євангелії він Матея читаємо 

Ісусові слова: «Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме 

хрест свій і йде за мною» [4, 910]. Таким чином поет відрікався від себе (у сенсі 

зречення притаманних людині інстинктів самозбереження будь-якою ціною). У 

«Таборовому зошиті» В. Стус міркує про світогляд людини як питання 

темпераменту і совісті, однак усвідомлює, що тепер «ніякі егоїстично-розрахункові 

міркування вже його не визначають» [21, 463]. Він віддавався духовному служінню 

своєму народові й підтвердив свої слова, написані у листі до А.Малишка: «Я знаю, 

що заради щастя рідного народу я міг би всім пожертвувати» [21, 471].  

Естетика страждання і смерті бере витоки не з абстрактних філософських 

розмірковувань, а з важкого конкретного досвіду. У одному з листів до сина Стус 

закликає, аби той учився жити, адже «чимало людей  так і не навчилося, хоч і 

прожили життя» й застерігає: «життя не є насолода. І не є задоволення. Воно має 

свій насущний, житній, із остюками, смисл» [21, 490]. Лиш  та людина, що 

пережила те, що пережив Стус, не зламавшись, не зрадивши, могла говорити такі 

слова: 

Сховатися од долі — не судилось. 

Ударив грім — і зразу шкереберть 

пішло життя. І ось ти — все, що снилось 

як смертеіснування й життєсмерть[…] 

Та відчайдушно пролягла дорога 

несамовитих. Світ весь — на вітрах. 

Ти подолала, доле, слава Богу. 

На хижім вітрі чезне й ниций страх [22, 194] 

У такий спосіб Стус наближається до песимістичної стоїчної атараксії – 

незворушності, утвореної чіткою системою поглядів й ідеалів, які уже ніщо не 
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могло зруйнувати. Відбувся своєрідний обряд остаточної духовної ініціації поета, 

який ішов зі своєю Долею і, як Шевченко, міг сказати: «Ми просто йшли; у нас 

нема / Зерна неправди за собою» [30, 333]. 

Звернемося до образу Святого Грааля, до його лицарів зокрема. Адже лицар 

Грааля – людина з високими духовними ідеалами, зі збереженою гідністю і 

подарованою Богом індивідуальністю,  «аристократизмом духу». У листі до 

дружини В. Стус зазначав: «…люди виростають не за покликом долі, живуть не за 

її велінням, а без неї (як вийде, як буде тобто, буду такий, як усі, а решта – то 

химерики; потім же виявляється, що химерики якраз і були моїми питомими 

ознаками, у химериках – усе ім'я людини, її окресленість, її жива суть. Спільне – то 

мертве; живе – то індивідуальне)» [20, 288]. 

Не менш важливою підставою наголошувати на важливості саме духовної 

сторони буття для поета є його слова: «Люди мають жити, як янголи: з любов'ю 

одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні, 

всесильні, незламні, кришталеві» [23, 349].  

Світосприйняття такої людини, «аристократа духу», завжди глибше та 

тонше. У листі до сина читаємо: «Я в Твоєму віці чув (відчував), що бачу більше, 

ніж бачать дорослі, що відчуваю в душі ціле море вражень, але передати було 

тяжко» [20, 317]. 

Отже, ми переглянули, на нашу думку, ключові питання, аби збагнути 

морально-ціннісне підґрунтя життя і творчості Василя Стуса – безкомпромісного 

поета, що боровся з комуністичною системою, яка нагадує алегоричний образ піску 

з книги «Жінка в пісках» Абе Кобо [2]. Піску, що безупинно засипав людські 

помешкання, розташовані в ямах, з яких без дозволу вийти не можна було (чи не 

нагадує це залізну завісу?); прив’язували людей до безглуздої праці – щоденного 

виснажливого розчищання піщаних насипів. В такій рабовласницькій системі не 

було місця для творчості. В.Овсієнко згадує: «В нас не з шухляд вигрібали твори, а 

з душ вигрібали. І нищили разом з потенційними авторами. От де наша література 

похована. Надзвичайно тяжко було митцеві в цих умовах творити. Хто міг не 
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творити, тому було легше. А такі люди, як Литвин, як Стус, не могли не писати» 

[15, 36]. 

І хоч Василя Стуса знищено фізично, поет помер в ніч з 3 на 4 вересня 1985, 

й достеменна причина смерті досі є не з’ясованою, радянська система, що, 

здавалось, перемагала, теж зруйнувалась. У 1991 році СРСР припинив своє 

існування. Він став гірким досвідом минулого. А поезія Василя Стуса є потужною 

енергетичною духовною субстанцією, що влилась у тіло нації. Слова В. Стуса «І з 

кожної миті своєї, з кожного почуття й думки своєї зроблю свій портрет, тобто, 

портрет цілого світу: хай знає цей світ, що душив, гнув мене, що я вижив, зберігся, 

доніс до людей усе, що хотів» [23, 348] засвідчують силу його духу і правдивість 

мети. І поет подібно до своїх великих попередників, представників «роду Грааля», 

себто духовного начала, став новим сузір’ям на небі духовного Космосу 

українського народу – ментальності, моралі, системі цінностей. Життя Василя 

Стуса – це яскравий приклад втілення ідеалу служіння Духу. 
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ІІ. Творчість як спосіб відображення екзистенційно-духовних ідей 

2.1 Аналіз збірки «Палімпсести» крізь призму аксіологічної парадигми 

образу Грааля 

Палімпсести – пергаменти, на яких стерли первісний текст і поверх яких 

написали новий. Назва останньої і найдосконалішої збірки Василя Стуса, яка була 

висунута на здобуття Нобелівської премії у 1985 році, підкреслює, що кожна його 

поезія містить у собі підтекст, у кожному образі закодована інформація, яку 

читачам належить поступово прочитувати між рядками. Дмитро Стус зазначає, що 

«Палімпсести» – «майже закрита для стороннього герметична книга віршів, яку 

можна назвати метафізичною книгою буття людського духу, приреченого 

виростати всередину» [25, 344 ]. У збірці зашифрована від стороннього чужого ока 

сокровенна правда Василя Стуса. Адже «чужі» ніколи не чутимуть, не зможуть 

зазирнути у глибінь поетових роздумів. Тому «Палімпсести» можна порівняти із 

пляшкою з посланням всередині, вкинутою у море – для друзів, рідних, усього 

українського народу, для тих, хто здатен зрозуміти розпачливі рядки сповнені  

страсного болю.  

Збірка вирізняється високим рівнем майстерності. Поет перебував у стані 

абсолютної внутрішньої цілісності. І зовнішні обставини уже не могли викликати 

вагань у зробленому остаточно виборі, у розумінні, що «чаша не мине». І «memento 

mori» стало статичним станом Стусового внутрішнього буття. Відбувається відхід 

вглиб себе. 

Мові поета у збірці «Палімпсести» притаманна експресивність, що 

передається тавтологічними конструкціями: «Цей обрій – наче чорний креш гіркої – 

гіркоти», «Склепіння склепу, тліну тліну тлін оспав тебе, подужав і змертвив». 

Також мова автора є багатою на оказіоналізми: «життєіснування», 

«життєсмерть»,«обоюдожалий», «сонцелет». Авторські неологізми виконують не 

тільки функцію передання експресії поета, його самобутнього стилю, а й мають 

значно вагомішу місію – передають достеменний стан поета, його вище від 
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звичайного, вміщеного в багатий лексичний пласт української мови, тонке 

світовідчуття.  

Тематика поезій сягає корінням буттєвого осереддя автора, його філософії, 

втіленої у життя. У збірці простежуємо такі основні структурні компоненти 

аксіологічної парадигми Василя Стуса: 

1) духовне буття людини; 

2) внутрішня свобода особистості; 

3) прийняття свого хреста, своєї Долі; 

4) наскрізний мотив загибелі; 

5) туга за рідними людьми; 

6) Україна – альфа і омега світосприйняття. 

Для кожної поезії характерним є широкий спектр тематики і проблематики, 

для яких характерним є взаємодоповнення, перетікання одного тематичного пласта 

в інший. Так утворюється змістова цілісність збірки, що відображає особистість 

Василя Стуса. 

Пропонуємо аналіз поезії «Церква святої Ірини», у якій знаходимо кілька 

важливих тематичних вузлів «Палімпсестів»: біль від неможливості бути з 

рідними; неволя; репресії і нищення духовних цінностей; прийняття свого хреста. 

Церква святої Ірини 

криком кричить із імли. 

Мабуть, тобі вже, мій сину, 

зашпори в душу зайшли. 

Скільки набилося туги! 

Чим я її розведу? 

Жінку лишив — на наругу, 

маму лишив — на біду. 

Рідна сестра, як зигзиця, 

б'ється об мури грудьми[ 22, 28]. 

Образ церкви святої Ірини можемо трактувати на різних рівнях: 1) можемо 

сприймати, як опис почутого ліричним героєм відлуння дзвонів храму, який не 
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видно крізь імлу; 2) як в цілому стан втрати духовності у радянський час: чується 

розпачливий крик (експресія посилюється тавтологією «криком кричить», що 

наштовхує на проведення аналогій, зіставляється з розпачливим «криком від 

тортур») церкви, якій ніяк не можна зарадити, бо губиться в імлі – є недоступною. 

Ми схиляємося до другого трактування, оскільки, як було зауважено вище, 

намагатимемось прочитати саме підтекст. Далі простежуємо градаційне наростання 

туги поета. Він розуміє, що син ростиме у світі зі знеціненими ідеалами, що 

страждає без батька. А найцінніші жінки: та, що дала життя – матір – і та, з якою 

зростав – сестра; а також та, з якою творив майбутнє – дружина, залишилися без 

його захисту. 

Глипає оком в'язниця, 

наче сова із пітьми [22, 28]. 

В Давньому Єгипті, Індії, Центральній Америці, на Далекому Сході сова 

вважається символом смерті. Проведімо паралель з Шевченковою поемою «Сова», 

де «сова» також прочитується як символ горя, смерті, божевілля. Нічний птах, що 

активний у пітьмі, тобто у сваволі, жорстокості комуністичної системи, «глипає 

оком» – шукає наступних жертв. 

Київ за ґратами. Київ – 

весь у квадраті вікна. 

Похід почався Батиїв? 

Ачи орда навісна? [22, 28]. 

Рядок «Київ за ґратами» може прочитуватися як констатація масових 

арештів і репресій проти інтелігенції, що здійснювалися тоді. «Весь у квадраті 

вікна» – перебуває, мов на долоні, під пильним наглядом органів КДБ, для яких усі 

громадяни були потенційними «ворогами народу», і які, як і ординські навали, 

знищували й плюндрували усе на шляху. 

Мороком горло огорне — 

ані тобі продихнуть. 

Здрастуй, бідо моя чорна, 

здрастуй, страсна моя путь [22, 28]. 
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Поет розуміє горе свого народу, яке «душить» його, усвідомлює свою 

співучасть і що фіналом неодмінно буде Голгофа – страждання і смерть. Й саме 

тому, за принципом прийняття долі, поет не нарікає й не шукає шляху до втечі, а 

вітає свою «біду» і «страсну путь». У цьому й проявляється «естетика муки». В 

«Зникомому розцвітанні» читаємо: «Творчість – то тільки гримаса індивідуального 

болю, а наша естетика – то естетика страждання, трохи потамованої муки» [21, 

434]. Зіставимо з іншим прикладом: коли у Григора Тютюнника запитали, чи є у 

нього секрет творчості, письменник вигукнув: «Є! Передаю секрет: біль. Повна 

душа болю» [7]. Отож, естетика страждання – реакція морально здорової 

особистості на жахіття радянської доби. 

У поезії «Невже ти народився, чоловіче…» Василь Стус звертається до 

тюремного наглядача: « Ти ж – за мене вдвоє / нещасніший. Я сам. А ти лиш тінь. / 

Я є добро. А ти – труха і тлінь. / А спільне в нас – що в'язні ми обоє, /  дверей 

обабоки. Ти там, я – тут» [22, 58]. У цих рядках порушене питання справжньої 

свободи людини. Згадаймо на перший погляд парадоксальне, твердження 

англійського поета XVII століття – Річарда Ловласа, що мури – не тюрма, а залізні 

ґрати – ще не клітка. Фраза перестає бути парадоксальною, коли осмислюємо 

поняття свободи людини як внутрішньої волі, що полягає в реалізації себе, 

слідуванні за покликанням, боротьбі. Тож насправді ув’язненим є саме наглядач, 

якого не кличе власне життя, існування якого беззмістовне і духовно порожнє.  

Близькою за змістом є поезія «Цей біль – як алкоголь агоній». У ній автор 

порушує глибоко моральні проблеми, втрату людяності, людської подоби, зокрема: 

Давно забуто, що є – жити 

І що є світ і що є ти. 

У власне тіло увійти 

Дано лише несамовитим  [22, 142]. 

Поет, таким чином, наголошує, що у час знецінення особистості, 

абсолютної «утрати Грааля», бо рядки «забуто, що є жити / і що є світ і що є 

ти» свідчать, що не відбувається навіть пошуку, є лиш констатація абсолютного 

давнього забуття й процесу озвіріння суспільства. І лише несамовиті здатні увійти 
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в у власне тіло – залишитися собою, людиною. «Несамовиті», бо цим самим вони 

прирікали себе на поневіряння, адже не розгубити свої ідеали можна було йдучи 

вузькою тернистою стежкою, що вела у заслання, в’язниці, до смерті. Входження у 

власне тіло, з точки зору християнства, має також сакральний зміст – необхідність 

народження згори, оскільки: «хто не народиться згори, то не може побачити 

Божого Царства […].Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в 

Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух» [4, 989]. 

Так, можемо стверджувати, що людина є людиною, коли витворює себе у духовній 

площині. 

То ти ще довго сатаній, 

Ще довго сатаній, допоки 

Помреш, відчувши власні кроки 

На сивій голові своїй [22, 142]. 

Наведені рядки засвідчують процес саморуйнації, притаманний радянській 

системі. Адже коли у вірші «Невже ти народився, чоловіче…» бачимо злобу й 

беззмістовність життя наглядача, що «спізнав життєву путь свою / на цій 

безрадісній сумній роботі, / де все людською мукою взялось» [22, 58], то у даній 

поезії бачимо можливість виокремлення більш широкого образу цілої осатанілої 

імперії, що сатанітиме, допоки помре, сама себе зруйнувавши. Цей образ цілком 

співзвучний за змістом з картиною «Сатурн, що пожирає свого сина» Франсиско 

Гойї. Бо кожна імперія, збудована на насиллі, неодмінно розпадається і 

самознищується, руйнуючи всі мури, що зводила до того – своє тіло. Кожна 

організація, створена з метою агресивного нападу на інших, неодмінно зазнає 

внутрішньої роздробленості й починає війну в собі, заливаючи усе кров’ю. Отже, і 

у цьому випадку прочитуємо протистояння Чаші Грааля і чаші Вавилонської 

блудниці. Святого і грішного, райського і пекельного. 

На нашу думку, доцільно звернутися до поезії «На схід, на схід, на схід, на 

схід» [22,142]. Рядки «Десь Україна – там, уся – в антоновім огні» символізують 

ураження країни сильною недугою. Антонів огонь – зараження крові; гангрена – 

хвороба, що викликає сильне почервоніння, вражає тканини. За цим символом у 
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поезії прочитується натяк на комуністичну владу, яка під червоними прапорами 

вражала тіло і душу України.  

Слова «Цей обрій наче чорний креш / гіркої гіркоти» є трансцендентним 

образом, що відкриває можливість багатозначного трактування й дозволяє 

провести безліч паралелей, приміром, з чашею отрути Сократа; з апокаліптичною 

чашею, з якої вилилися біди, пошесті та страждання; з чашею Туза Кубків, яка в 

перевернутому положенні символізує нещастя та ізоляцію. Однак, також можемо 

звернутися до образу Грааля. Тоді трагедія Стуса і України стає віддзеркаленням 

трагедії Христа. І як кров Спасителя, зібрана у Чашу Грааля, урятувала увесь світ, 

так кров та життя поета мусять врятувати і відродити хвору націю, яка 

смертельно «інфікована» радянським режимом. 

Окремо слід виділити тему туги за рідними і постійного пошуку емоційного 

зв’язку з ними. Розглянемо рядки поезії «У порожній кімнаті»: 

У порожній кімнаті, 

Біла, ніби стіна, 

Притомившись чекати, 

Спить самотня жона. 

Геть зробилась недужа: 

Котру ніч, котрий день – 

Ані чутки про мужа, 

Ані-анітелень [22,  40]. 

Поступово атмосфера поезії щільнішає, витворюється враження присутності 

автора в кімнаті, духовної єдності з дружиною, емпатії її емоційному стану.  

Поезія «Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча…», написана автором після 

довгоочікуваного побачення з дружиною – Валентиною Попелюх. Останні рядки 

сповнені прощальним болем: «Скажи – синочок мій / нехай віка без мене довікує. / 

Прощай. Не озирайся. Озирнись!!!» [22, 44]. 

Василь Стус болісно переживав свою просторову відірваність від сина і 

шукав точки дотику з ним:  «А де та горить зоря, / котру назирає син?» [22, 34]. 
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У поезії «Ти десь уже за пам’яттю…», присвяченій Синові, автор 

розмірковує про розлуку зі своєю дитиною; про образ п’ятирічного сина, що 

«стрягне в тих літах, як зерня в шкаралущі», адже саме такий образ Дмитра 

залишався у пам’яті Василя Стуса під час першого ув’язнення і заслання, коли поет 

кілька років взагалі не контактував з сином.  

Василь Стус, відірваний від родини й кола друзів, для якого листування і 

нечасті побачення з дружиною залишилися єдиним способом зв’язку зі світом, 

часто звертався у своїх поезіях до мотиву самотності, гострого відчуження: 

Сто дзеркал спрямовано на мене, 

В самоту мою і німоту. 

Справді – тут? Ти – справді тут? Напевне, 

Ти таки не тут. Таки – не тут. 

А де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? […] 

Хто єси? Живий чи мрець? Чи, може, 

І живий, і мрець – і – сам-на-сам? [22, 14]. 

Наскрізними у збірці «Палімпсести» є також тема і ідея України, землі, що 

повстає у поетових роздумах «рідною чужиною», «погаром раю», «храмом, 

зазналим скверни» [22, 26]. Можемо простежити суголосність  Стусових переймань 

за рідний край з Шевченковими. В поезії «Неначе стріли, випущені в безліт» 

читаємо: 

І даленіє дальня Україна 

Ошукана, оспала, навісна. 

Дивлюсь – і мало очі не пірву: 

Невже тобі ні племені, ні роду [22, 64]. 

Ці рядки ідеєю виразно перегукуються з поезією Т. Шевченка «Мені 

однаково» та посланням «І мертвим, і живим…». Те, що ранило душу Тараса 

Григоровича: «Та не однаково мені, / Як Україну злії люди / Присплять, лукаві, і в 

огні / Її, окраденую, збудять... / Ох, не однаково мені» [30, 207], стало дійсністю 

В.Стуса. Адже Україна – ошукана і оспала, вона уже у вогні радянської інквізиції.  
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Утім, всупереч безвиході й усвідомленню приреченості власного життя, 

поет ніколи не втрачав віру в майбутнє України, надію на її визволення й 

відродження.  

Такий близький ти, краю мій, 

І безнадійно так далекий. 

У вирій відлетять лелеки, 

А ти пробудь один – і скній [22, 162 ]. 

Близький край – Вітчизна як центральний елемент поетової 

самоідентифікації; край, з яким на ментальному рівні пов’язаний ще з колиски. 

Далекий край – Україна, захоплена загарбниками. 

Поняття «Україна» містить у собі значно глибше значення, аніж 

географічно обмежена територія, шмат землі. Лелеки символізують культурне 

ментальне надбання нації, є символом українського народу. Саме лелеки у 

фольклорній традиції «приносять у сім’ї дітей» – майбутнє народу. Край скнітиме, 

залишившись без лелек – без свого духу, культури, мови, що «відлетять у вирій» – 

метафізичний Платонівський світ ідей, аж поки не прийде час повертатися. Лелеки 

завжди повертаються. Український народ завжди повстає. І тоді: 

Іще в цій тиші гробовій 

Колись почуєш: орлій клекіт 

Шикує молоді шереги 

Всіх наших змагань і надій [22, 162]. 

Могильна тиша – панування цензури, відсутність свободи слова; мовчання 

закатованих. Тиша наповниться орлиним клекетом. Поет повен надії на бунт, 

боротьбу, визволення українцями свого краю; вірить, що усі його жертви і жертви 

сучасників не будуть марними.  

Таким чином, у збірці «Палімпсести» ми віднайшли основні екзистенційно-

духовні  принципи Василя Стуса, що сповна відображають  аксіологічну парадигму 

поетових життя та творчості. Адже автор передає у ній глибинні міркування, що 

стосуються буття особистості як громадянина й патріота, який вибирає смерть, а не 

підлабузництво системі та зраду; духовної свободи; надії на майбутнє країни. Тут 
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яскраво виявилося свідчення і «головного життєвого вектору» Стусової 

особистості – самопожертва, служіння Абсолютові, Духові, Вищій Справедливості 

та лицарське покликання вірності етичній категорії «спадку» – тому, що заповіли 

предки. 

Висновки 

У нашій роботі ми визначили особливості функціонування образу Святого 

Грааля у світовій та українській культурі та літературі; дослідили аксіологічну 

парадигму життєвого шляху й творчості Василя Стуса, взявши за точку зіставлення 

алегоричний образ Святого Грааля, який влився у контекст культури як символ 

найвищої духовної субстанції, якою здатні оволодіти лише представники роду 

Грааля, тобто ті люди, основу екзистенції яких становить духовне начало. Святий 

Грааль – духовний скарб людства, священна таємниця й духовно-містична 

парадигма європейської культури. Він – це космос в собі, це вічна таємниця, що 

кличе, це обіцянка відважним і чистим серцям. 

Ми розглянули особистість Василя Стуса в історичному контексті, 

виокремивши попередників і сучасників поета, які також обрали шлях «пошуку 

Грааля».  

Дослідивши основні віхи життя В. Стуса на основі спогадів про поета, 

листів та «Таборового зошита», ми виокремили наступні світоглядні концепції 

Стуса: 1)концепція любові; 2) Україна як центральний елемент самоідентифікації 

поета; 3) процес «самотворення»; 4) доля і естетика смерті та страждання. 

Здійснивши спробу аналізу збірки «Палімпсести» в екзистенційно-

духовному ключі, ми спробували зіставити поезію з реальними історичними  

фактами тогочасної дійсності, біографічними елементами й прочитати підтекст 

збірки. Також ми виокремили основні тематичні пласти, а саме: 1) духовне буття 

людини; 2) внутрішня свобода особистості; 3) прийняття свого хреста, своєї Долі; 

4) наскрізний мотив загибелі; 5) туга за рідними людьми; 6) Україна – альфа і 

омега Стусового світосприйняття. 
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Отож, підсумовуючи результати нашої роботи, можемо стверджувати, що 

Василь Семенович Стус – великий український дисидент, «інакомислення» якого 

проявлялося в глибинній почуттєво-духовній сфері. Адже, як стверджує авторка 

статті «Суб’єктна сфера лірики українських поетів-дисидентів» – Галина 

Райбедюк, у Василя Стуса стан «бути» не є статичним триванням у бутті, а, 

скорше, це діалектичний процес постійного «доростання» до самого себе, до 

справжнього себе [17].  

Життєвий шлях і творчість Василя Стуса відображають європейську 

традицію пошуку Святого Грааля. Такий шлях здатна здійснити лише людина, що 

самозречено служить Вічному Абсолютові, Святому Духові, чиє життя є 

лицарським подвижництвом. Бо вищим завданням кожної людини на цій землі є 

зростання, пізнання і реалізація вищих істин у житті. Перебуваючи у стані 

постійного «самособоюнаповнення», себто знання і дотримання духовних 

принципів, сповідуючи естетику «життєсмерті» й приймаючи свою Долю і страсну 

путь, Стус став великим філософом українського народу, вчинки якого ніколи не 

розходилися з ідеями.  
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