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WASYLA STUSA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ UKRAINY 

Wasyla Stusa droga do niepodległej Ukrainy prowadziła przez otwartą walkę słowem poetyc-
kim i przez męczeńską, “uczciwą śmierć”. 

Zmarły w 1985 roku (po czternastu latach w łagrze sowieckim) jeden z najwybitniejszych 
poetów współczesnej Ukrainy, Wasyl Stus poniósł męczeńską śmierć za to, że bez względu na 
przeciwności, pozostał człowiekiem wewnętrznie wolnym i jako jednostka twórcza starał się tę 
wolność poszerzać na zewnątrz za pomocą wytworów swej pracy artystycznej, głównie poezji, 
krytyki literackiej i przekładów z literatury niemieckiej, polskiej, francuskiej. 

Odbieranie pisarzom ukraińskim możliwości, niezbędnego każdemu twórcy pośredniego ma-
nifestowania swej wolności za pomocą dzieł artystycznych ma już odwieczne tradycje sięgające 
czasów cara Mikołaja I, który własnoręcznym dopiskiem na wyroku sądu pozbawił największego 
poetę i malarza Ukrainy Tarasa Szewczenkę możliwości pisania i malowania. Kontynuujące 
rusyfi katorską politykę carską na Ukrainie władze stalinowsko-breżniewowskie były bardziej 
bezwzględne w stosunku do wolnomyślicieli ukraińskich niż władze carskie, gdyż nie tylko za-
mykały usta XX-wiecznym obrońcom ukraińskiej niezależności, lecz posyłały ich na męczeńską 
śmierć, o czym świadczy terroryzowanie i rozstrzelanie przedstawicieli ukraińskiego odrodzenia 
narodowego w latach 1920–1930, a także pogromy inteligencji ukraińskiej w latach siedemdzie-
siątych–osiemdziesiątych XX wieku, okupione długimi cierpieniami w obozach koncentracyjnych 
i życiem dysydentów tej miary, co Wasyl Stus czy Wałerij Marczenko i Jurij Łytwyn. 

Nie przypadkowo zatem dysydent ukraiński (obecny na naszej konferencji) Łeonid Pluszcz 
w swoim szkicu napisanym w Paryżu na wieść o śmierci W. Stusa podkreślał m.in., iż “trudno 
wyjaśnić czytelnikowi zachodniemu, za co zabijają poetów (na Wschodzie). Trudno wyjaśnić i to, 
w imię czego poeci ukraińscy świadomie idą na śmierć w obozach. Bo i sama poezja w obec-
nych czasach nie pełni na Zachodzie tej roli, jaką ma w krajach wschodnioeuropejskich. U nas 
[na Ukrainie] poeta wciąż pozostaje wyrazicielem duszy narodu, narodowego sumienia. Wciąż 
pozostaje on prorokiem. Władze nie rozumiejąc poezji, widzą w każdym prawdziwym poecie 
wroga godnego zakatowania na śmierć. Sto lat temu car Mikołaj I zamęczył Szewczenkę (który 
podobnie jak i W. Stus zmarł w 47 roku życia). W 1930 roku Stalin zamordował niemalże 80% 
pisarzy ukraińskich. I obecnie – pisał w 1985 roku Ł. Pluszcz – spośród 144 pisarzy świata wid-
niejących w spisie uwięzionych pisarzy, spisie sporządzonym przez Komisję PEN-Klubu jest 25 
ukraińskich literatów-więźniów”1. 

Można zatem, parafrazując wypowiedź Liny Kostenko, powiedzieć, że prawdziwa poezja na 
Ukrainie nie jest i nie była “dźwięcznym asortymentem słów i metafor dla korzyści czy wygo-
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dy... lecz instrumentem, w którym płaczą sny o wolności narodu ukraińskiego”. Jest snem o tej 
wolności, którą dwaj najbardziej cenieni przez W. Stusa pisarze ukraińscy Hryhorij Skoworoda 
i Taras Szewczenko uczynili wartością najdroższą, wręcz świętą, którą zgodnie z chrześcijańską 
zasadą można osiągnąć, gdy jest się wolnym od fałszu i działa się na rzecz poznania prawdy, 
w myśl ewangelicznej zasady “poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi”. 

Obecnie, gdy odpowiedzieliśmy sobie na pytanie dlaczego na Ukrainie zabijano poetów i wie-
my, czym była dla narodu ukraińskiego poezja w epoce Hryhorija Skoworody, Tarasa Szewczenki, 
Mykoły Chwylowego i Wasyla Stusa, przyjrzyjmy się tej poetyckiej, ale i poświadczonej życiem 
drodze do niepodległej Ukrainy, jaką wybrał W. Stus, który poetą – jak sam podkreśla stał się 
niejako z konieczności, o czym we wstępie do tomu wierszy “Zimowe drzewa” m.in. pisał: “Nie-
nawidzę słowa poezja. Poetą się nie nazywam. Uważam się za człowieka, który pisze wiersze...” 

“W ogóle myślę, że poeta powinien być człowiekiem. Takim człowiekiem, który jest pełen 
miłości, pokazuje naturalne poczucie nienawiści, uwalnia się od niej, jak od hańby. Poeta to 
człowiek. Przede wszystkim. A człowiek – to przede wszystkim dobroczyńca (dobrodij). Gdyby 
można było lepiej żyć, nie pisałbym wierszy, lecz – uprawiałbym ziemię.

I jeszcze gardzę politykami. Jeszcze – cenię umiejętność uczciwego umierania. Jest to więcej 
niż ćwiczenia wersyfi kacyjne. Jednym z najlepszych moich przyjaciół jest – Skoworoda”2. 

Zarówno z przytoczonego fragmentu wypowiedzi poety, jego autobiografi i i listów, które – o ile 
istnieją w dziele poety, zawsze stanowią klucz do zrozumienia idei utworów pisarzy – wynika, że 
prawdziwa wolność jawi się w dziele Wasyla Stusa zawsze jako wartość dodatnia, a więc inaczej 
niż u Heideggera czy Sartre’a, bo dodatnią jest nawet wówczas, gdy owo stawanie się wolnym 
jest byciem ku śmierci. 

W totalitarnym systemie komunistycznym, niszczącym każdy przejaw indywidualności i nie-
zależności, nie widząc realnych szans dla narodu ukraińskiego na osiągnięcie wolności środkami 
politycznymi, parlamentarno-prawnymi, prześladowany i więziony poeta zdecydował się swym 
poetyckim słowem walczyć o wolność Ukrainy otwarcie i do końca. 

O właściwej charakterowi W. Stusa bezkompromisowości i niezłomności w dążeniu do 
wybranej przez się drogi do wolności, świadczy m.in. wspomnienie z pierwszego zetknięcia się 
przyszłego poety w młodości z muzyką Beethovena: “I jaki to był człowiek! Całe życie – w bie-
dzie, w nieszczęściu, w męce – i on – jeden przeciwko całemu światu – zwycięża! To znaczy nie 
ustępuje przeciwniikowi, lecz idzie na przekór,albo świat przyjmie mnie takim, jakim jestem, 
jakim mnie urodziła matka – albo zabije, zniszczy mnie. Ale ja – nie ustąpię. I z każdego mgnienia 
swego, z każdego odczucia i myśli swej stworzę swój portret, to jest portret całego świata: niech 
wie ów świat, że dusił mnie, giął mnie, że wytrzymałem, zachowałem wszystko, co chciałem...

I Beethoven przywrócił mi duszę...”3 
W nakreślonej przez pisarza poetyckiej drodze ku niepodległej Ukrainie można wyodrębnić 

kilka aspektów rozumienia oraz różne konteksty funkcjonowania samego terminu wolność. 
Otóż, po pierwsze, W. Stus pojęciu wolności nadaje zawsze nie opisujący, lecz wartościujący 

sens. Wolność występuje tu w pierwszym rzędzie jako przeciwieństwo niewolnictwa. Pragnienie 
wyzwolenia się z niewoli, połączone z wiarą, iż narody ujarzmione w imperium sowieckim do-
strzegą bezsens walki o to, kto ma mieć klucze do więzienia i zjednoczą się w walce o zniesienie 
więzienia, wyraził poeta już w 1975–1977 roku, gdy pisał: 

Wychodź przyszłości na przeciw 
I niech krok twój zawsze lotny 
Lekkim będzie. I nie trzeba 
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żałosnych żalów. Daremnie, 
więzienia nie wzrosną do nieba, 
a będą jeść więzienia ziemię4. 
    (tłum. W. M.) 

Po drugie – wolność jest rozumiana przez Stusa w sposób relacyjny. Znaczenie ma bowiem 
dla poety nie tyle sam termin wolności i jego znaczenie, lecz relacje wolności między terminami 
określającymi inne wartości. Dostrzeżenie relacyjności, ukazującej odniesienia pomiędzy poszcze-
gólnymi wartościami pozwala zrozumieć, że tak jak miłość jest zawsze skierowana do kogoś, np. 
do Boga, czy najbliższej osoby, zaś odległość jest np. oddaleniem od ojczyzny, to wolność jest 
wolnością od czegoś – tj. od przemocy, gwałtu, zakłamania, wolność od strachu przed prześla-
dowaniami i cierpieniami, a nawet wolność od strachu przed śmiercią. I właśnie do wolności od 
strachu przed śmiercią dojrzał broniący godności ludzkiej na Ukrainie Wasyl Stus, który niedługo 
przed śmiercią zza krat trzydziestego siódmego obozu koncentracyjnego wyznawał: 

Jak dobrze, że śmierci się nie lękam 
I nie pytam, czy ciężki jest mój krzyż, 
przed tobą obłudny sędzio nie klękam 
w przeczuciu dróg co zaprowadzą wzwyż. 
Że żyłem – kochałem i nie zhańbiłem 
się nienawiścią, przekleństwem ni skruchą. 
    (tłum. W. M.) 

Wytrwałość w głoszeniu i realizowaniu swych wolnościowych ideałów, wolność od fałszu 
i wynikająca z niej chęć demaskowania kłamstw także przedstawicieli urzędu sprawiedliwości 
“obłudnych sędziów”, dawała poecie możliwość trafnego rozpoznawania i akceptowania praw-
dy, stanowiącej podstawę, a zarazem warunek i możliwości realizowania najwyższych wartości, 
a w pierwszym rzędzie narodowej wolności, która jest koniecznym warunkiem zaistnienia 
niezbędnych dla rozwoju jednostki i społeczeństwa zachowań, aktów i sposobów bycia. Dzięki 
wolności nauki od nacisków ideologicznych i możliwości przekazywania prawdy, dzięki wol-
ności słowa i wolności do publicznego głoszenia własnych poglądów jednostka ma możliwość 
nieskrępowanego działania w celu osiągania naczelnej wartości, jaką jest prawda, będąca “zgod-
nością rzeczy i intelektu” i preferująca życie poddane nakazom rozumu, a więc życie w prawdzie 
i sprawiedliwości. 

O te dwie, nieodłączne od siebie wartości – wolność i sprawiedliwość – walczył Wasyl 
Stus swoim poetyckim słowem z wiarą, że pomoże powstać rzuconej na kolana, zniewolonej 
i upokarzanej Ukrainie, której symbolem stała się pochylona kalina. W. Stus wierzył głęboko, 
że naród ukraiński wstanie z niewoli i mimo zabijania poetów i artystów podniesie ku wolności 
pochyloną kalinę. 

Śniąc zarazem ze swym narodem o godnym życiu w wolnej Ukrainie, niezależnie od tego 
jak bardzo przykre niespodzianki przynosił jego ojczyźnie każdy następny dzień, W. Stus – jak 
już wspomnieliśmy wychodził naprzeciw przyszłości, przyjmując cierpliwie wszystkie upoko-
rzenia niedoli, prześladującej jego samego i jego współtowarzyszy. Tak jak dwadzieścia lat przed 
swą śmiercią, kiedy wraz z Iwanem Dziubą i Wiaczesławem Czornowiłem podczas przeglądu 
fi lmu S. Paradżanowa “Cienie zapomnianych przodków” zwracał się z wołaniem do inteligencji 
ukraińskiej, by nie milczała, lecz protestowała przeciwko restalinizacji na Ukrainie, tak i w roku 
1970, kiedy zamordowana została pierwsza spośród przedstawicieli odrodzenia ukraińskiego lat 
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sześćdziesiątych XX wieku artystka Ałła Horśka, Stus manifestował swoją postawę odczytując 
nad jej trumną następujący wiersz: 

Płoń, świeć i jaśniej duszo, a nie łkaj! 
Choć w czarnej wstędze niebo Ukrainy, 
Ty szukaj czerwonych cieni kaliny, 
na wodach czarnych jej cieni szukaj. 
Mało nas. Znak krzyża Ukraina 
czyni dla modlitw i oczekiwania. 
Dola ostrzega nas wciąż od zarania, 
że tak gwałtowną krew ma kalina 
i tak cierpką jak krew w naszych żyłach. 
I w białej wstędze lamentu białego 
w głąb spadną grona bólu naszego, 
gdzie się bezśmiertna bieda rozkrzewiła. 
    (tłum. W. M.) 

“Grona bólu” to gałązki kaliny, które obecni na tym złowieszczym pogrzebie rzucali na grób 
Ałły Horskiej, bo kalina – jak przypomina uczestniczącym w pogrzebie Łeonid Pluszcz – to 
tradycyjny symbol nieszczęsnej upokarzanej Ukrainy – wdowy i ukochanej matki. 

Poświęciwszy swój wiersz pamięci Ałły Horskiej, poeta w sposób ostateczny potwierdził, 
iż wybrał jawną formę walki o wyzwolenie Ukrainy, tej z zabranym mu Kijowem, gdzie trwa 
Sobór Św. Sofi i – Mądrości Bożej, która odkryła mu oczy na niebiańską, duchową Ukrainę, do 
jakiej zwraca się z prośbą: 

I wybacz mi, że jesteś taka święta, 
na ogniu tym jak świeca wypalona. 
Jakąż białością biel jest przepełniona 
i jakimż bólem białość jest przejęta! 
...........................................................
Ojczysta niwa w ogniu się paliła 
i czarne wyrzucała kłosy! 
    (tłum. W. M.) 

Tylko Boga i “przepełnionych białością” aniołów o ratunek przed ogniem wciąż podpalanej 
Ukrainy mógł prosić oczekujący na śmierć więzień trzydziestego szóstego permskiego obozu 
koncentracyjnego Wasyl Stus, który wyznawał: 

Narodzie mój, nigdy cię nie zdradziłem – 
do ciebie przez śmierć do życia wrócę. 
I cierpiącym, nie złym obliczem swoim 
z niskim pokłonem przyjdę synowskim, 
uczciwie spojrzę w czyste oczy twoje, 
by połączyć się z krajem ojcowskim. 
(tłum. W. M.) 

W sytuacji zagrożenia duchowego istnienia narodu ukraińskiego W. Stus postanowił trwać, 
gdyż – jak pisał w Liście otwartym do Iwana Dziuby: “...Niejeden z nas rozpaczliwie myślał, że 
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samo duchowe istnienie ojczystego narodu zostało dziś zagrożone. I niejeden z nas odczuwał: 
iż jeżeli jest jeszcze jakiś ratunek, to jedynie dziś. Bo jutro będzie już późno. I my, żywi świad-
kowie tego cichego potajemnego zatopienia naszego narodowego suchodołu, byliśmy zmuszeni 
przemówić o zjawiskach ludobójstwa”5. 

W świetle faktów i wyznań zawartych w listach i komentarzach Wasyla Stusa do wydanych na 
niego wyroków sądowych nie wytrzymują krytyki wszelkie spekulacje literatów czy polityków, iż 
rzekomo “Stusowi potrzebne było cierpienie” i aby “spełnić się, sam szukał sytuacji największej 
próby sił”, którą można było znaleźć w łagrze6. 

Dokumenty i dzieło Wasyla Stusa świadczą o tym, że został on osadzony i zamęczony w ła-
grze, ponieważ obawiając się, że na Wielkiej Ukrainie zabraknie “gardła oburzenia i protestu” 
przeciwko poniżaniu i rusyfi kowaniu narodu ukraińskiego, otwarcie i bezkompromisowo bronił 
godności własnej i swojego narodu. W walce o swe ideały pozostał wolny od lęku przed repre-
sjami, a nawet fi zycznym unicestwieniem. 

Pragnął być razem z uczciwymi ludźmi, co zawsze wymaga bezkompromisowości, bardzo 
krytycznie odnosił się do władz totalitarnych i tych literatów, działaczy i polityków, którzy ów-
czesne władze tolerowali, a idąc często na zbyt daleko idące kompromisy, znajdowali wspólny 
język. Dzieląc los z narodem, pozostał temu losowi wierny – “losu się nie wybiera, lecz przyjmuje 
się go takim jakim on jest, a jeżeli się go nie przyjmuje, to on przemocą nas wybiera”7. 

Świadomość swej misji – jak zauważa Jurij Szewelow – podnosi poetę ponad sytuację biografi i, 
ponad wszelkie warunki życia i przynależności geografi cznej. Prześladowany poeta powie – “ponad 
więzienny mur, ponad całe zmartwienie i ponad dzwonnicę soboru św. Sofi i wznosi mnie duch”. 
W niektórych poezjach uświadomienie swej misji może przerodzić się do tego stopnia w goto-
wość do samoofi ary, że jako poeta zapomina on o swoim światopoglądzie poety, nie nadąża za 
ubieraniem wypowiedzi w obrazy stając się nawet deklaratywno-proroczym8: 

Poprzez setki zwątpień idę ku tobie, 
dobro i prawdo wieku. Poprzez sto zwątpień 
........................................................... 
I zauracza podziw: nie zatrzymuj się, idź. 
To – szlak prawdziwy. Tyś jego zwiastunem. 
    (tłum. W. M.) 

Zwiastunem nadchodzącej wolności stała się dla dysydentów ukraińskich “Solidarność” 
w Polsce. Z dalekiej Kołymy półżywy poeta w swym dzienniku potajemnie pisał: “...śledzę 
wydarzenia w Polsce. Niech żyją walczący o wolność. Jakże mnie cieszy ich polska nieugiętość 
wobec sowieckiego despotyzmu. Ich ogólnonarodowe zrywy są wprost porywające: robotnicy, 
inteligencja, studenci – wszyscy prócz wojska i policji. Jeśli wydarzenia będą się tak dalej toczyć, 
jutro płomienie ogarną i wojsko. Cóż poczną wtedy Breżniewy i Jaruzelscy. W totalitarnym świecie 
nie ma żadnego innego narodu, który by z równym poświęceniem bronił swych ludzkich i naro-
dowych praw. Polska daje przykład Ukrainie, a przecież duchowo my, Ukraińcy, jesteśmy bliscy, 
może najbliżsi polskiej naturze; brak nam tylko rzeczy zasadniczej – świętego patriotyzmu, który 
jednoczy Polaków [...] Reżymy ZSRR i ofi cjalnej Polski wykazując znowu swój wrogi wobec 
ludu i despotyczny charakter, postanowiły wypowiedzieć walkę narodowi przy pomocy policji. 
Myślę, że po tym co stało się w Polsce, tylko durnie i najpodlejsi szubrawcy mogą jeszcze wierzyć 
w moskiewskie ideały. Nie wiem, niestety, jakie wrażenie wywarła Polska na narodach ZSRR 
i całego obozu. Związkowy wariant wyzwolenia mógłby stać się niezwykle efektywny również 
dla ZSRR. Gdyby zapoczątkowany przez inż. Włodzimierza Kłebanowa ruch został poparty przez 
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cały kraj, rząd ZSRR stanąłby oko w oko z najbardziej współczesnym przeciwnikiem. Bo, szczerze 
mówiąc, ruch helsiński to zbyt wysoka matematyka dla tego kraju, jak zresztą także chyba i ruch 
narodowo-wyzwoleńczy. Natomiast walka o mieszkania i kawałek chleba, ruch w imię godziwych 
zarobków robotniczych to język powszechnie zrozumiały i łatwy do przyjęcia. Jestem zachwycony 
polskimi duchowymi zwycięstwami [...] Polska dokonuje epokowego przełomu w totalitarnym 
świecie i przygotowuje jego ostateczny upadek. Ale czy ten polski przykład stanie się również 
i naszym udziałem? Oto pytanie epoki. Polska podminowywała Rosję w ciągu całego XIX stulecia 
i czyni to nadal. Walczącym Polakom przekazuję najlepsze życzenia i wierzę, że reżym policyjny 
z 13 grudnia nie zdusi płomieni swobody. Mam nadzieję, że w podbitych krajach znajdują się 
siły, które udzielą pomocy misji walczących o wolność Polaków”9. 

Jedno pragnienie Wasyla Stusa już spełniło się – poprzez bezkompromisową walkę o niepod-
ległą Ukrainę i przez męczeńską “uczciwą śmierć” jego duch żyje wśród narodu, choć los okazał 
się dla poety mniej łaskawy, niż dla spoczywającego w rodzinnej ziemi Szewczenki. A może jest 
to znak, że na obecnym etapie tacy apostołowie wolności, jak Stus mogą powracać już tylko do 
wyzwolonej, niezależnej ojczyzny, w której nikt nie odważy się podpalać kwiatów na ich mogile, 
tak jak uczyniono to z kwiatami na mogile Wasyla Stusa, usypanej z ojczystej ziemi w stolicy 
Ukrainy – Kijowie. 
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