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Василь Стус – поет, лiтературознавець, пере-
кладач, iнтелектуал, правозахисник. Прожив

коротке, але яскраве життя. Його доля дивовижно
перегукується iз долею Тараса Шевченка: обом до-
велося жити в умовах жорстокої державної системи,
обох iмперiя загнала на заслання iз забороною на
творче самовиявлення, в обох життя обiрвалося на
злетi – у 47 рокiв. Творчiсть В.Стуса не можна уяви-
ти поза Шевченковою стихiєю. Вiн – прямий духов-
ний нащадок Кобзаря. Заповiт митця: «i в смертi з
рiдним краєм порiднюсь» («Як добре те, що смертi
не боюсь я…»), – звучить як вiдлуння Шевченково-
го заповiту. Цiлiснiсть Стусового патрiотизму вра-
жає: Україна в його поезiях – «рiдна чужина». Пое-
товi не байдужа доля його країни, народу, тому вiн i
перефразовує знаменитi Шевченкiвськi рядки «на
нашiй не своїй землi». 

Розквiт творчостi В.Стуса припав на застiйнi
80-тi рр. минулого столiття. У поезiї вiн продовжував
традицiї шiстдесятникiв. У громадському життi був
борцем за права людини, за нацiональну гiднiсть. За
свої морально-духовнi, полiтичнi переконання отри-
мав 10 рокiв таборiв особливого режиму та 5 рокiв за-
слання. Загинув у карцерi Пермського виправно-
трудового табору в нiч з 3 на 4 вересня 1985 р. 

Нинi маємо змогу вивчати творчiсть одного з най-
визначнiших митцiв України ХХ ст. за багатотомним
виданням, що з’явилося 2008 року. Варто пiдкресли-
ти, що поет був свiдомий свого таланту: «Я певен, що
з моїх власних вiршiв є добра сотня таких, якi читати-
муть i нашi нащадки. Я певен свого хисту до лiтерату-
ри i знаю, що ще чимало зроблю такого, що буде пов-
нити радiстю чи притишеними роздумами обличчя
внукiв. Певен цього. Зрозумiйте мене i повiрте, що,
чуючись на силi, я певен того, що для рiдної культури
можу зробити чимало»1. Завдяки багатогранному та-
лантовi В.Стуса ми маємо чимало новаторських по-
етичних творiв, а також низку перекладiв з iспанської,
iталiйської, польської, єврейської, нiмецької лiтера-
тур, робiт з лiтературної критики, публiцистичнi
працi, листування.

У Стусовiй поезiї пристрасть поета-громадянина
органiчно поєднується з фiлософiчною заглиб-
ленiстю й розважливiстю поета-мислителя, що ви-
являється в осмисленнi основних засад буття, мiсця

людини на землi, її морального самовизначення.
Однак незважаючи на глобальнi проблеми, що їх за-
торкує поет, у його творчостi немає дрiбниць чи ре-
чей другорядних. Зокрема в його вiршах важливу
роль вiдiграє семантика кольору.

Уже в ранньому вiршi «У синьому полi, як льон»
громадське звучання поєднується з мотивами кохан-
ня, самоти, розчарування: «Довкола мене – цвинтар
душ / на бiлiм цвинтарi народу. / Бреду в сльозах.
Шукаю броду…» (зб. «Зимовi дерева»). Як бачимо,
уже на ранньому етапi своєї творчостi В.Стус пере-
давав тонкi душевнi переживання лiричного героя
через кольористичнi епiтети. Така поезiя вибивалася
з ряду пафосно-плакатної лiрики радянської доби,
тому збiрка «Зимовi дерева» не могла побачити свiт
в Українi. Друга збiрка «Веселий цвинтар» також
мiстила вiршi, якi помiтно вирiзняли автора на тлi
традицiйної, «душевної» української лiрики. Пое-
товi завжди були близькими модернiстичнi вiяння в
лiтературi, тому вiн намагався критично переосмис-
лити досвiд нацiонального поетичного мистецтва. 

Поетичнi твори перiоду ув’язнення мiстять кольо-
рову гаму, вiдмiнну вiд поезiй раннього перiоду твор-
чостi (до першого арешту В.Стуса у 1972 р.). Вiзьме-
мо для прикладу хоча б такi вiршi часiв заслання, як
«Мiж свiтом i душею вирiс мур», «О земле втрачена,
явися», «На колимськiм морозi калина», «Весь об-
шир мiй – чотири на чотири», «Осики лист каро-зе-
лений», «Ярiй, душе. Ярiй, а не ридай» та iн., у яких
душевний стан лiричного героя зображений на тлi
суворої природи Сибiру. Автор застосовує епiтети,
метафори, якi розкривають задум, iдейний змiст кож-
ного з цих вiршiв. Слiд зазначити, що образна систе-
ма творiв В.Стуса не належить до простих. Особливу
роль у нiй вiдiграють вiдповiднi епiтети на ознаку
кольору. Так, говорячи про узголiв’я смертне, поет
використовує кольористичний образ «чорний день».
За допомогою такого ж прийому досягається вража-
ючий ефект, коли автор «у бiлiй стужi» бачить «сон-
це України», її  ж символ – калину – в цих табiрних
краях не знайти, хiба що помiтиш «червону тiнь ка-
лини на чорних водах». Тема рiдної землi, як i мотив
неволi, є провiдною в лiрицi В.Стуса. Калина як сим-
вол України не раз трапляється в його творах, її неза-
бутнiй образ поет вимальовує в болючих рядках: «на
колимськiм морозi калина зацвiтає рудими слiзьми»
(однойменний вiрш); «вижовкає калинова гiлка»
(«Десь цвiте Софiя, мов бузок»); «де плинуть мiж ме-
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дових берегiв молочнi рiки, де горить калина» («Не-
мов жар-птиця предковiчних вiр»).

Свої нездiйсненнi мрiї, неможливiсть вороття в
минуле В.Стус передає через вiдповiднi кольори:
«тьмавi протобажання», «чорний бушлат» («Ще й
до жнив не дожив»), «там чорний стiл од туги аж ля-
щить» («Здається, кожен день до мене йдуть лис-
ти»), «в серцi чорний шрам» («Гаряча ложка юшки
– як молитва»). Настрiй суму пiдсилює образ чор-
ної троянди: 

…i я сумую,
не знаючи, котру з своїх троянд –
червону ачи чорну подарую,
аби не сприкрити2 («Наснилися менi мої ко-
ханi»).

Чорна й червона барви трапляються i в iнших
поезiях:

Одна – червона скеля, 
а друга скеля – чорна (однойменний вiрш);

…неначе помахи долi: нещасний, дивись,
як червоно i чорно твої пойнялись
роки схованi («Вороння пролетiло в сусiднiм
вiкнi»).

Будь-який символ зазвичай трактується як
умовний знак певного поняття чи предмета. У по-
езiї В.Стуса вiн не обмежується одним значенням, є
полiсемантичним. У вiршi «У цьому полi, синьому,
як льон» автор вжив два символи: «поле» сим-
волiзує людське життя, «синє, як льон» поле вже
збагачене нацiональною семантикою.

Водночас зображений В.Стусом неозорий простiр
вражає пусткою, що поглинає лiричного героя. Поле
наповнюється безтiлесними, химерними тiнями: 

Сто чорних тiней довжаться, ростуть
І вже, як лiс соснової малечi,
Устрiч рушають.

Отже, простiр поета безлюдний, а тiнi – то лише
знаки людей. Неприродно холодною видається й
синя барва. Її не зрiвноважує тепла, сонячна. 

У пейзажних описах, психологiчних вiдступах,
фiлософських роздумах В.Стуса мiститься чимало
епiтетiв, що позначають синiй, блакитний колiр:
«ранку голуба протока» («Мене вже друзi одцура-
лись»); «їх синє-синє лопотiння [птицi]» («Вода урва-
лася з криницi»); «ти чуєш дужий змах крила – i за-
кипiла прiрва синя» («І враз вiн уривається – твiй
шлях»); «сонця синє погруддя» («Вже цiлий тиждень
обживаю хату»); «душi розспiваної синi рiллi ряхтять
од нiжностi i лiпоти» («Нема кайданiв, щоб твiй дух
здушили»); «а цiвка ночi, вигускла, аж синя» («І дже-
рело, напруге i круте»). Свiй невимовний бiль i тугу
за далекою Україною В.Стус передавав переважно
через епiтет «синiй»: «синi сосни i синi зими», «голу-
бий повнявий жаль», «закипiла прiрва синя» i т. д.

Образи, навiянi перебуванням у тюремнiй не-
волi: «шлак лiлово-сiрий, чорнi прокльони», «сiро-
чорна, як земля, труна», «у чорнiй стужi сонце Укра-
їни» – свiдчать про духовну загартованiсть поета,

який пiдноситься над власним болем i готовий
прийняти смерть заради духовних iдеалiв. 

Вiршi тюремного циклу 1972 р. позначенi тем-
ною кольористичною гамою. І це закономiрно, бо
живi, яскравi, життєдайнi кольори залишилися в
Українi. Тому так багато епiтетiв «чорний»: «чорна
порожнеча» («Крiзь сотнi сумнiвiв я йду до тебе»);
«скрипко чорна» («Вiк би не бачити й не чуть»);
«летiв розлого чорний-чорний ворон» («Оцей свiта-
нок – нiби рiвний спалах»); «тi душi чорним дьогтем
аж лящать» («Ти, янголе, закинутий у пекло») та iн.

Антитезою до тьми й чорного кольору, що особли-
во часто з’являється у вiршах останнього перiоду
життя поета, є бiлий колiр. Зазвичай прикметник
«бiлий» у поезiях В.Стуса узгоджується з iменником
«свiт»: «бiлий свiт» («Бажання жити – тiльки-но на
днi»); «немов гроза над бiлим свiтом» («Перед тобою
незбагненний свiт»); «бiлий свiт – i перший день
творiння – грає i струмить» («Зринув дощ – i серце
захмелiло»); «йдучи у нiч, вiтаймо бiлий свiт» («Ми з
темiнi виходимо на свiт») та iн. Бiлий колiр може та-
кож передавати i певний метафоричний образ: «немов
конвалiя у передлiтнi», «душi твоєї бiлу фiлiжанку».

У поезiях тюремного перiоду є також низка
«кривавих» образiв, якi пiдкреслюють трагiзм буття
лiричного героя: «за кривавою межею», «пiв твого
свiту вже цвiте, мов мак» («Постигла кров у жи-
лах»); «червоне сонце каже вiщi числа» («Уже мене
кудись поволокли»); «i радiсно в недолi розкошуй
кривавими слiзьми, одвiльгле листя, нiби кошенята,
з дитинства баченi – в рудiм рову. Червонi кола»
(«Заплющу очi – темiнь…»); «Кривавi бутони душi
обпiкаються, нiби золою» (однойменний вiрш);
«прагни стрiмголов на ту тропу, що яра, наче кров»
(«Іду за край. Оце долання кола») та iн. В.Стус ши-
роко використовує поетичнi контрастнi епiтети в
однiй фразi: «З бiлої ночi потойбiчностi виринуло
чорне сонце» (однойменний вiрш). 

Поет-новатор створив неповторнi неологiзми,
широко використовуючи складнi синтаксичнi кон-
струкцiї, що мiстять й епiтети на позначення кольо-
ру. Вражає рiдкiсний хист митця змальовувати пев-
ний образ через найтоншi вiдтiнки барв, його праг-
нення подати подiю, явище через колiр, наприклад:
«барвистий диво-сад» («Ледь очi стулиш – дерево
росте»); «рожевi тьмили тучi» («Я там стояв на
кручi»); «i тисячi вiдтiнкiв пругкої барви, синяви од-
ради i фiолету пiзньої жаги» («Мене гойдає хвиля
почуттiв»); «червонокриле вороння трiпоче; черво-
но-ярий зоряний пiсок» («Десь музика лунає»);
«душа розкрилася жива, i червоним золотом горiла,
i червоно-золотi слова ти устами виспраглими кри-
ла» («Золотiла осiнь лiсова).

За допомогою редуплiкацiї автор передає наси-
ченiсть кольору в таких образних рядках, як: «ледве
мрiли бiль-бiлi, радiснi хатки» («Свiт повен милих
таємниць»); «лиш чорний-чорний ворон пролiтав»
(«Оцей свiтанок – нiби рiвний спалах»); «хтось чор-
ний-чорний нiби мною водить» («Хтось чорний-
чорний бродить довкруги»); «i тьмою тьмиться об-
раз України» («О, скiльки слiв, неначе поторочi!»).

2 Тут i далi поезiю В.Стуса цит. за вид.: С т у с  В. Зiбр. тв.:
у 12 т. / Д.Стус та iн. – К.: Факт, 2008. 
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Чимало в поезiях В.Стуса епiтетiв «сивий» або
«сизий», якi асоцiюються з людським горем, сумом,
безпораднiстю або життєвою мудрiстю: «скронi
простеляли думки, вже сивi, наче дим» («Прига-
дуєш своє метро?»); «цей прямокутник болю, сизий
весь» («Така незабутня туга навкруги»); «усамiтне-
ний, сивий, гiнкий, не молю i не кличу» («Возвелич
мене, мамо…») i т. д.

Іншi барви в поезiях В.Стуса не такi уживанi, як
названi вище кольори. Наприклад, зелений – колiр
життя i надiї, лише зрiдка зустрiчається в його тво-
рах: «шалена зелень облягла слiпе тепло ковбань»
(«Ми втрьох сiдали до човна»); «звабливо жита iще
грають спижево-зеленим охвиллям» («Отут, край
зеленого моря»); «воли… щипають на ходу шалену
зелень» («Берези навтьоки») та iн. 

Образна кольорова символiка у В.Стуса ре-
алiзується переважно завдяки прикметникам
(зокрема й складним: «червонобарвне серце»; «зеле-
но-синiй мир»), iменникам – «сизь небесна», зрiдка
– прислiвникам i дiєсловам: «сизо даленiли зозулi»,
«сивiє волосся». 

Емоцiйностi поезiї, трагiчностi її звучанню часто
надають кольористичнi епiтети у складi порiвняль-
ного звороту: «на чорнiй, як смола, водi» («Яке жор-
стоке ти, пiзнання»); «десь бринить мелодiя, мов
чорна кров iз вен допiру задубiлого» («Десь музика
лунає»); «малiю, обертаючись на тугу, пряму, як
смерть, i чорну, наче смерть» («Дорога самовтечi,
непiдвладна») та iн. Отже, порiвняльнi конструкцiї
виступають у ролi iнтенсифiкаторiв колiрної ознаки
з метою передачi мiри її насиченостi.

Високою образнiстю позначене порiвняння у
вiршi «Менi зоря сiяла нинi вранцi»: «лиш мати –
вмiє жити, аби свiтитися, немов зоря». Образ матерi
в поета асоцiюється з теплими кольорами вранiш-
ньої зорi, яка дає життя новому дню i всьому живо-
му. Свiтлими, чистими кольорами сповненi такi по-
няття, як мати, кохана жiнка, дитина:

І тiльки бiле сяєво дитини
наповнить вiчнiстю мої хвилини («Рясним буке-
том бiлого бузку»);

i скiльки Бог вiдмiряв нам години –
лечу у бiлi руки лебедини («Моя кохана! Ластiвко!
Жоно!»);

Мати. Дитинство. Свiт
Перший рожевий, як пальчики немовляти, 
Тихий – як колискова пiсня… («Усе забу-
вається»).

Автор тяжiє до точної передачi найменших
вiдтiнкiв барв, тому часто вживає складнi прикметни-
ки: «бузково-яра вiть» («Ми втрьох сiдали до човна»),
«червоно-золотi слова» («Золотiла осiнь лiсова»),
«осики лист каро-зелений» (однойменний вiрш),
«тьмяно-синя тiнь» («Цей спалах снiгу…»). Така час-
то вживана у В.Стуса характеристика, як ярий, вказує
на яскравiсть, насиченiсть кольору: «червоно-ярий зо-
ряний пiсок», «яре золото сонця» i т. д. 

Для поетики В.Стуса характернi кольористичнi
образи. Поет створює їх за допомогою оригiнальних
епiтетiв, психологiчно навантажених метафор. І хо-
ча не можна стверджувати, що в його поезiях широ-
ко представлена колiрна символiка, але проведений
нами аналiз з погляду кольористики свiдчить про
те, що цим виражальним засобом автор послуго-
вується, аби поряд iз зоровими, звуковими обра-
зами вiдтворити сувору дiйснiсть, драматизувати
вiршовий рядок, емоцiйно вплинути на читача.
Сiро-чорнi, тьмянi, холоднi кольори ще бiльше по-
силюють вiдчуття гiркоти, болю, що його пережи-
ває лiричний герой. Червонi, кривавi, рудi кольори
увиразнюють трагiчну тональнiсть творiв. Черво-
ний, що iнодi ототожнюється у В.Стуса з кольором
кровi, несе передчуття смертi, руйнацiї, горя.

Червоно-кривава барва увиразнює образ без-
жальної машини – державної системи, яка розчав-
лює людину, передає атмосферу трагiчної доби.
Символiчного звучання набувають у В.Стуса синiй
i бiлий кольори. Свiтлi, яскравi барви натомiсть
асоцiюються з буянням рiдної природи, з нескiн-
ченнiстю людського буття, з такими поняттями, як
мати, кохана жiнка, дитина. Однак колiрною
домiнантою його поетичних творiв слiд вважати
чорний колiр, передовсiм коли йдеться про вiршi
перiоду ув’язнення.

Майстерне використання колiрної палiтри у
творах В.Стуса свiдчить про те, що поет творчо за-
своїв найкращi традицiї вiтчизняної та свiтової лiте-
ратури, перетворивши колiр на потужний сти-
лiстичний засiб.

ÄÌÚÓÎÓ„¥fl Ó‰ÌÓ„Ó ‚¥¯‡

Україно, молюся за тебе, 
Моя батькiвська рiдна земля, 
За бездонну блакить твого неба, 
За привiльнi родючi поля.

Україно, молюсь за єднання,
За соборнiсть святую твою, –
Коли лемки зiйшлись й слобожани
У велику i дружну сiм’ю.

Україно, молюся за мову – 
Нею пiсню й молитву творю, – 
І за думу твою калинову,
За ясну свiтанкову зорю.

Україно, молюсь за майбутнє,
За щасливе прийдешнє твоє.
Вiтер дме у вiтрила могутнiй,
Сонце правди нам сил додає.

Україно, молюся за тебе.
О спiвучий народе ти мiй,
Менi бiльше нiчого не треба, –
Лиш живи, розцвiтай i мiцнiй!

Юлiя ТВАРДОВСЬКА,
учитель Сквирської ЗОШ № 5,

Київська обл. 
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