
1978 р., з дружиною і сином  

 
 Василь Стус народився на Святвечір, 6 січня 1938 

року в селі Рахнівка на Вінниччині і був 
четвертою, наймолодшою дитиною у сім’ї.               
1939 року батьки — Семен Дем’янович та Ірина 
Яківна — переселилися в місто Сталіно (нині 
Донецьк), аби уникнути примусової 
колективізації. Батько завербувався на один із 
хімічних заводів, а ще через рік батьки забрали 
туди своїх дітей. Якось вже у таборі Василь Стус 
запитав у старого в’язня, глибоко віруючої 
людини: що означає народитися в такий день. У 
відповідь почув: «Це милість Божа, щастя. Але 
кому багато дається, з того багато і спитають».  

 По закінченню строку, Стуса 1977 вислали у 
селище Імені Матросова Магаданської області, де 
він працював до 1979 на золотих копальнях. З 
ув’язнення звернувся із заявою до Верховної 
Ради СРСР з відмовою від громадянства: «…мати 
радянське громадянство є неможливою для мене 
річчю. Бути радянським громадянином — 
значить бути рабом…».  

 Коли одного разу наглядачі конфіскували його 
зошит із віршами, товариші Стуса по табору 
вирішили врятувати те, що залишилося, 
вивчивши напам’ять чернетка рукопису. Згодом у 
пояснювальній записці в аспірантурі Стус 
написав: «Я не мiг стерпiти. Я не мiг мовчати!» 
Тим не менше з аспірантури його виключили і 
Василь пішов працювати кочегаром. Роки 
тимчасових робіт стали чи 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 
і знайшов свою кохану. Його обраницею стала 
Валентина Попелюх, з якою побралися 1965 
року.  

 У травні 1980 був знову заарештований, визнаний 
особливо небезпечним рецидивістом і у вересні 
засуджений на 10 років примусових робіт і 5 
років заслання. 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. В 
одному з листів, адресованому світовій 
громадськості (жовтень 1980), відомий 
російський вчений і правозахисник Андрій 
Сахаров розцінив вирок Стусові як ганьбу 
радянської репресивної системи.  

 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. А 28 серпня 1985 
року Стуса відправили до карцеру за те, що, 
читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на 
нари. На знак протесту він оголосив безстрокове 
сухе голодування. Помер в ніч з 3 на 4 вересня, 
можливо, від переохолодження. За офіційними 
даними причина смерті — зупинка серця. 
Товариш Стуса, також колишній політв’язень, 
Василь Овсієнко поруч із цією версією висував 
припущення про загибель від удару карцерними 
нарами, цілком ймовірно, зумисне підлаштовану 
наглядачами. 

Цікаві факти 

1972  

1980  



Біографічні дані 

1954 р. м. Донецьк. Під час роботи на залізниці.           
Василь Стус – крайній зліва Донецьк 1958р.  

Служба в армії 11.1959-11.1961 З батьками в 

г. Сталіно (тепер Донецьк) 1961 р.  

1947/1948 навчальний рік. Четвертий клас середньої 

школи № 75 м. Сталіно. Василь Стус – крайній справа у 

другому ряду зверху.  

6 січня 1938 Народився в селянській             
багатодітній родині 

в селі Рахнівка Гайсинського 
району Вінницької області 

1940 Сім’я Стусів переїхала в місто 
Сталіно (нині Донецьк), аби 
уникнути примусової колекти-
візації. 

1944—1954 Навчався у Донецькій міській 
середній школі № 265 і закінчив 
її зі срібною медаллю. 

1954 Вступив на історико-
літературний факультет педаго-
гічного інституту м. Сталіно. 
Починає писати перші вірші 

1959 Закінчив інститут, вчителює в 
селі Таужня Кіровоградскої 
області (три місяці), після чого 
два роки служив в армії. Перек-
лав близько сотні віршів Гете і 
Рільке, ін німецьких поетів. Ці 
переклади було згодом конфіс-
ковано і втрачено. 

1959 Опублікував свої перші вірші. 

1960 Працював учителем української 
мови та літератури у середній 
школі № 23 м. Горлівки.  

1961—1963 Викладав українську мову та 
літературу в середній школі 
№ 23 м. Горлівки. Згодом пра-
цював підземним плитовим 
на шахті «Октябрьська» в Доне-
цьку. 

1963 Вступив до аспірантури Інсти-
туту літератури Академії наук 
УРСР у Києві. 

Вересень 1965 Під час прем’єри фільму Сергія 
Параджанова «Тіні забутих пре-
дків» в Києві взяв участь в акції 
протесту проти арештів серед 
української інтелігенції, за що 
Стуса звільнили з інституту. 
Після цього змушений працю-
вати на будівництві, в котельні, 
в конструкторському бюро. 
Продовжував багато писати. 
Одружився з Валентиною Васи-
лівною Попелюх (згодом у них 
народився син). 

1965 Пропозицію Стуса опублікувати 
свою першу збірку віршів 
«Круговерть» відхилило видавницт-
во, як і його другу збірку — 
«Зимові дерева». Однак її опубліку-
вали в самвидаві, а пізніше вона 
потрапила до Бельгії й 1970 була 
видана в Брюсселі. 

Початок 1970-х Приєднався до групи захисту прав 
людини. Вийшла збірка «Зимові 
дерева». 

1971 Збірка «Веселий цвинтар». 
1972 Збірка «Час творчості». 
Восени 1972 Заарештований і засуджений на           

5 років примусової праці і три роки 
заслання за «антирадянську агіта-
цію і пропаганду». Ув’язнення від-
бував у концтаборах Мордовії. Бі-
льшість віршів, що Стус писав у 
концтаборі, вилучалася і знищува-
лась. 

1977 «Палімпсести». 

1977-1979 По закінченню строку в концтаборі 
Стуса вислали в Матросове Магада-
нської області, де він працював на 
золотих копальнях. 

Восени 1979 Повертається до Києва, приєднався 
до гельсинської групи захисту прав 
людини. Стус заробляв на життя, 
працюючи робітником на заводі. 
Відмовився від радянського грома-
дянства 

Травень 1980 Знову заарештований і засуджений 
на 10 років примусових робіт і           
5 років заслання. Відмовився від 
призначеного йому адвоката Вікто-
ра Медведчука, намагаючись само-
му здійснити свій захист. 

28 серпня 1985 Стуса відправили в кар-
цер.Табірними наглядачами знище-

но збірку «Птах душі» з приблиз-
но 300 віршами Стуса. На знак про-
тесту він оголосив голодування.В 
ніч 3 на 4 вересня він помер, мож-
ливо, від переохолодження. Його 
поховали на табірному цвинтарі. 
Прохання родини перевести тіло 
додому відхилили на тій підставі, 
що не вийшов термін ув’язнення. 
Згодом був перепохований в Києві. 
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