






В книге представлена поэзия Васыля Стуса - талантливого

украинского поэта, критика, публициста, переводчика,

правозащитника, лауреата Государственной премии им. Т. Г. Шевченко

(1993, посмертно), человека с трагической судьбой, чье поэтическое

творчество питалось глубинными философскими вопросами о судьбе

человека во враждебном ему мире. Стихотворения, написанные

Стусом в 1971-1977 годах, даны с параллельными переводами на

русский язык известной поэтессы Марлены Рахлиной, которой как

нельзя лучше удалось передать интонации и неповторимый смысл

поэзии выдающегося мастера слова....

Палимпсесты=Палімпсести/ В. Стус; пер.с укр. М. 

Рахлиной; предисловие К. Москальца и Е. Захарова; худож.-
оформитель О. Артеменко. – Харьков: Фолио, 2010. – 284 с. –
На укр. и рус. яз.



Стус, В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / 

В.Стус. - К.: Товариство "Знання " України; Видавничо-поліграфічний
центр "Знання",1993.–96 с. 

Книга «Феномен доби» написана в 1970-1971 рр. Упродовж двох десятиліть

рукопис її пролежав в архівах КДБ. Уявляєте силу її смислового заряду?

Літературна праця підривала безпеку наймогутнішої на планеті держави,

найдемократичнішої в світі країни. Так і було сказано у вироку Київського

обласного суду: ворожа, антирадянська, націоналістична.

А насправді це книга любові і болю. З глибоким проникненням у таке

видатне і трагічне явище української літератури, як Павло Тичина. Але це книга

не лише про Тичину - вона про трагедію людини в умовах тоталітарного

режиму, про згубну длю казармового соціалізму на культуру, духовність народу.

Такий твір міг написати тільки В. Стус, і він його написав, одержавши в

нагороду тюрми, табори, заслання, розплатившись за нього власним життям.



Василь Семенович Стус - класик української

літератури ХХ століття. Він став на смертельний

двобій із тоталітарним режимом і залишився в пам’яті

людській як нескорений поет-борець.

До видання ввійшли вибрані поезії зі збірок «Зимові

дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості»,

«Палімпсести». Також книга включає публіцистичний

лист Василя Стуса «Я обвинувачую» - шедевр

вітчизняної демократичної думки.

Видання адресоване широкому загалу шанувальників

українського слова.

Стус В. С. Вибрані твори. - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО» ,

2011. – 352 с.: іл.



Василь СТУС: Поет і Громадянин. Книга спогадів та 
роздумів / Упоряд. В. Овсієнко. – К.: ТОВ «Видавництво „Кліо”», –

2013. – С. 684 с., іл.

Духовний подвиг Василя Стуса не пропав марно. Доказ тому -

зростання інтересу до його творчості й особи. До цієї книжки

увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і родичів, які

вважали своїм обов'язком зберегти правдивий його образ для

майбутніх поколінь. Хтось написав чи розповів по свіжому сліду, і

ці свідчення найцінніші, інші - з відстані часу, і це виважені

оцінки.

Поет і Громадянин - це не дві різні його іпостасі. Це цілісна

Особистість не лише національного, а вселюдського масштабу. У

цьому переконуєшся, читаючи свідчення й оцінки людей різних

національностей і різного світогляду.

Книжка адресована насамперед молодому поколінню українців,

яке потребує, щоб попереду йшов хтось бездоганний і відважний.

Людина морального абсолюту, яка знає, що "обов'язки сина народу,

відповідального за цей народ, - єдині обов'язки".



Стус, В.С. Листи у вічність... / В. С. Стус. - Донецьк: 

ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. - 272 с.

Василь Семенович Стус (1938-1985) - великий український

поет-класик, творчість і доля якого викликають щире

захоплення та глибоку повагу. Трагічна, велична й вічна постать

поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством, є

певним уособленням усієї духовної історії нашого народу.

До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим

спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість

ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета.

Видання адресоване широкому загалу шанувальників

поетичного слова.



Стус, В. С. Золотокоса красуня : Вірші/ Упоряд. Д. Стуса –
К.: Слово і час , 1992. – 48 с.

До цієї збірки увійшли найкращі на думку

упорядника вірші відомого українського поета

Василя Стуса. Щонайменше половина цих

віршів не друкувалася до недавнього часу, бо

знаходилася в архівах КДБ.



Василь Стус. Листи до сина. – Івано-Франківськ.: 
Лілея-НВ, 2001. – 192 с.

У збірці вміщено листи та вірші, адресовані Василем Стусом до свого сина Дмитра.

Тому цілком логічно, що передмову до видання написав син, таким чином,

продовжуючи діалог з батьком на теми людських цінностей, свободи та правди. У

передмові Дмитро Стус зазначає:

«Так сталося, що, в силу дуже багатьох причин, українська культура на цілі

століття затрималася у своєму розвитку. У той час, як деякі народи вже створюють

щось зовсім інше, ми все ще намагаємося відтворити й пізнати своє національне тіло,

ким ми є, ким ми повинні б сьогодні бути. Цьому було чимало причин, але сьогодні це

вже не має ніякого значення. Отже, до тих пір, поки ми не подолаємо цю культурну

прірву, поки ми не навчимося бути собою, ситуація на краще не зміниться ні в

психології, ні в етиці, ні в культурі, ні в політиці з економікою»

За його словами, «Листи до сина», це – пропозиція до змін кожного в самому собі.



Стус, В. С. Зібрання творів : у 12-ти т. / Редкол.: Д. Стус (голова) 

та ін.; – К. : Факт, 2008. – (Бібліотека журналу "Київська Русь")

Том четвертий: Вірші 1960-х років (поза збірками), вірші початку 

1970-х років (поза збірками). – 480 с.

Четвертий том «Зібрання творів» Василя Стуса містить у собі вірші другої

половини 1960-х років, а також 1970-1971 рр., які не увійшли до жодної поетової

збірки, або й не були остаточно завершені автором. Читач вперше отримує

можливість в настільки повному обсязі зазирнути до творчої лабораторії

письменника, в якій ще до першого арешту 1972 р. вже зустрічаємо перші вияви

нової поетичної мови і нової організації поетичної структури, найповніше

виявленої у вершинній Стусовій збірці «Палімпсести».



Стус В. Час творчості/Післямова Стуса Д. В. –К.: Дніпро, 

2005.- 704 с.: порт. (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету») 

Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини

минулого століття без постаті Василя Стуса - поета, критика,

літературознавця, мислителя, правозахисника... Нова книга

вибраного - амбітна спроба представити не лише різні етапи

творчих шукань, а й вершинні здобутки письменника в різних жанрах.




