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ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ВАСИЛЯ СТУСА  

У ФІЛЬМІ АНТОНА ЩЕРБАКОВА “ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ” 

 

Ольга Пуніна 

 

(Україна) 

 

У статті ключовим об’єктом дослідження постає творча 

індивідуальність Василя Стуса, якою її бачить режисер Антон Щербаков 

у короткометражному фільмі “День незалежності. Василь Стус”. 

Акцент зроблено на психологічних особливостях письменника-інтроверта, 

які дають змогу вписати Василя Стуса в експресіоністичний контекст.  

Ключові слова: творча індивідуальність, кіномистецтво, письменник, 

образ, експресіонізм. 

 

ARTISTIC IMAGE OF VASYL' STUS 

IN ANTON ŠČERBAKOV’S FILM “INDEPENDENCE DAY” 

 

Ol'ha Punina 

 

The article is dedicated to the creative individuality of Vasyl' Stus, as sees by 

director Anton Ščerbakov in the short film “Independence Day. Vasyl' Stus”. 

The emphasis is on the psychological characteristics of the introverted writer. 

These features make it possible to inscribe Vasyl' Stus in the expressionistic 

context. 

Key words: creative individuality, cinema art, writer, image, expressionism. 

 

Короткометражний фільм Антона Щербакова “День незалежності. 

Василь Стус” 2016 року (за сценарієм Сергія Стеценка і Тетяни Висоцької) 

– одна із небагатьох спроб осмислити постать Василя Стуса засобами 

кіномистецтва, серед яких маємо документальну кінотрилогію “Просвітлої 

дороги свічка чорна. Пам’яті Василя Стуса” (1989 – 1992) Станіслава 

Чернілевського, короткометражку Романа Веретельника “Палімпсест” 

(2014) і проект художнього фільму під назвою “Стус” режисера Романа 

Бровка (прем’єра планується 2019 року). Сам режисер Щербаков в 

інтерв’ю з Катериною Скрипніковою зауважує, що його фільм “про жертву 

і про те, що людина відчуває, жертвуючи не тільки своїм життям, а й 

майбутнім близьких” (Скрипнікова 2016). Водночас реалізація теми 

жертви в короткометражній стрічці “День незалежності. Василь Стус” 

відбувається шляхом творення образу креативної індивідуальності в її 

межовій ситуації.  

Художнє трактування останніх днів життя Василя Стуса до 4 вересня 

1985 року в таборі особливого режиму ВС-389/36 Антон Щербаков зводить 

до режисерської установки: досягти ефекту сильної емоції ‒ викликати 

почуття страху, гнітюче враження (Скрипнікова 2016), якого прагнули 
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свого часу представники кіноекспресіонізму. Така установка бачиться 

закладеною як на формальному, так і змістовому рівнях фільму, 

унаочнюючись в образі табору-мороку. Вже перший епізод у 

короткометражці з написанням “Акту проголошення незалежності 

України” Левком Лук’яненком маркується цим образом: колишній 

політв’язень і правозахисник висловлюється про тих, хто не зміг “дожити 

до цього літнього дня і вибратися з того мороку” (День Незалежності 

2016). Подана після його слів назва короткометражного фільму “День 

незалежності. Василь Стус” вказує на конкретну людину, якої стосується 

образ.  

Перша поява кінематографічного Василя Стуса – своєрідний вихід із 

в’язничної темряви як внутрішній супротив їй: опісля грубого звернення 

до нього наглядача крізь вічко карцерних дверей (“Жрать будешь?”, “враг 

народа”, “тварь”), театрально загримований Стус, одна з вагомих деталей 

експресіоністичного кіно (Энциклопедический словарь экспрессионизма 

2008, 265), з’являється з мороку на тлі ледь освітленої стіни, на якій 

відтінюються ґрати. Його мовчання, сконцентрований серйозний погляд, 

замисленість, відсутність зовнішніх емоцій видають людину, заглиблену в 

себе, – те, що характерне для поведінки інтроверта (Юнг 2003; Пуніна 

2016). Простір карцеру, де перебуває письменник, його форма, лінії, як у 

випадку з експресіоністичною естетикою, коли декорація стає пластичним 

втіленням змісту (Энциклопедия экспрессионизма 2003, 304), символічно 

передають внутрішній стан персонажа. Чітко такий маркер 

письменницької психологічної конституції підмітив Євген Сверстюк, 

зокрема в інтерв’ю 1990 року він зауважує: “Але я сказав би, що Василь 

Стус був більше зосереджений в собі. Може, мені тоді це було не так ясно, 

але пізніший, табірний період дуже випуклив і збільшив усі процеси і 

явища. І стало ясно, що він постійно працює над якоюсь думкою. Він 

людина інтенсивного внутрішнього життя” (курсив мій. – О. П.) 

(Нецензурний Стус 2002, 279).  

У стрічці Антона Щербакова думка, що переймає Стуса, подана як 

внутрішній голос письменника: “Мета одна: зробити на душі кожного 

татуювання страхом” (Стус 2005, 272). Меседж узято сценаристами із 

чернетки невідправленого листа Василя Стуса до першого секретаря 

ЦК КПУ Петра Шелеста, написаного на межі 1965 – 1966 років (Стус 2005, 

260). Саме думки із цього листа стають основою для витворення у 

короткометражці образу прямої, чесної та добросовісної людини, яка, 

маючи власну оборонну систему, протистоїть світу – безпосередня 

установка інтровертного психотипу (Шарп 1996, 80–84). У сцені-спогаді 

письменник працює в камері над публіцистичним текстом, присвяченим 

проблемі свободи і людського терпіння, коли тебе оббирають на життя: 

“Людській свободі наступили на горло, звівши це в вічну необхідність. 

<…>. Теперішній «соціалізм» продукує лицемірство, брехню, підлість 

<…>” (Стус 2005, 262). Для Стуса подібне знущання над людиною 

неприпустиме, про що свідчить і його висновок – не терпіти. 
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Саме такого, безкомпромісного Василя Стуса, прагнув зіграти 

виконавець головної ролі ‒ актор театру і кіно, режисер, сценарист Ахтем 

Сеітаблаєв. В інтерв’ю Катерині Скрипніковій, давши коментар щодо 

підготовки до фільму через усвідомлення Стусової особистості, яка не 

йшла на поступки перед власним сумлінням, відтак її взаємини із 

системою могли привести тільки до загибелі, він зізнається: “Дуже 

хочеться, щоб у мене вийшов живий Стус! І щоб його біль, страхи, 

переживання в образі теж прочитувалися. Мені було страшно 

погоджуватися на цю роль. І навіть зараз ще страшно” (Скрипнікова 2016). 

В інтерв’ю з Галиною Яремою Ахтем Сеітаблаєв знову наголошує на 

власному страхові грати роль Василя Стуса через неоднозначність 

(читаймо – унікальність) його особистості: “Коли почув, як саме планує 

знімати фільм Антон Щербаков, на чому він хоче зробити акцент, був 

вражений. Мені це сподобалося. <…> Степан Хмара, який сидів зі Стусом 

у в’язниці, казав про те, що у Василеві Стусі фантастичним чином 

поєднувались ранимість, чутливість стану його душі, бо він поет, 

письменник, і така залізна, майже сталева воля. Він ніколи не йшов на 

компроміс, ніколи не робив чогось наполовину. Пан Хмара сказав про те, 

що коли Василь Стус другий раз потрапив до в’язниці, «ми всі зрозуміли, 

що він тут помре». Бо Стус не підлаштовувався до обставин того часу. Для 

мене це була надзвичайно велика відповідальність зіграти таку роль” 

(Ярема 2016). 

Вольове начало Василя Стуса, про яке йдеться акторові Сеітаблаєву, 

насправді вдається обрисувати у стрічці, попри відхід сценарної і 

знімальної групи від історичного фактажу. Стусів зошит у блакитній 

обкладинці з написом “Птах душі”, знайдений під час обшуку в камері, 

запускає механізм незворотної дії – знищити. Психологічний тиск, 

доведення до нервового зриву, до сказу, аби вирвати покаяння, зламати, 

про які говорить персонаж Левко Лук’яненко, у випадку з Василем Стусом 

бачаться дієвими лише щодо його фізичного знищення, внутрішнє єство 

при цьому не піддається впливу. Таким, яким згадує Стуса персонаж 

майор КДБ 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму Сергія 

Параджанова “Тіні забутих предків” ‒ непримиримий із знущанням над 

правдою, моральний максималіст вольового типу (як означив письменника 

Іван Дзюба (Нецензурний Стус 2003, 234)), він лишається і за двадцять 

років, на допиті.  

Сцена допиту в фільмі Антона Щербакова стає своєрідним сюжетним 

розгортанням думки кінематографічного Василя Стуса про його долю як 

фатум: “Я розумів, брама вже відкрилася, і вона зачиниться за мною 

надовго. Це вже доля, а долі не обирають” (Стусові міркування із 

таборового зошита, запис 6 (Стус 1994-2, 493)). Таку долю, яку, 

аналізуючи, фахово розкладає на деталі Дмитро Стус: “З якихось причин 

доля Василя Стуса видовжилась у часі й досі служить лакмусовим 

папірцем справжности, вкотре доводячи, що людина ‒ попри всі обставини 

‒ таки спроможна здолати свій страх і стати гідною свого покликання” 
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(підкреслення Дмитра Стуса. – О. П.) (Стус 2005, 4). Стусові морально-

етичні імперативи ‒ “У мене загострене, може, навіть хворобливо 

загострене почуття справедливості, яку я завжди хотів бачити повною, 

ідеальною” (Стус 1994-2, 406) ‒ вкотре стикаються з убожінням системи, 

тут – в особі майора КДБ, що, принижуючи людську гідність 

(“подохнешь”, “тварь”, “я тебя сгною” тощо), очікує на нову, нетипову для 

Стуса, реакцію – зламатись.  

При цьому відсутність запрограмованої кдбшником реакції арештанта і 

його витримка, стриманість, небагатослівність, характерні для 

інтровертного типу, спричинюють зворотну дію – втрату самовладання 

майором. Сам режисер Антон Щербаков називає сцену допиту 

письменника найскладнішою: “В кінці сцени майор КДБ, який звик до 

влади не тільки над іншими людьми, але і над власними емоціями, втрачає 

самовладання. Ось цей момент для мене й акторів і став найскладнішим. 

Важлива органічність <…>” (Скрипнікова 2016). Тривале мовчання Стуса 

на закиди майора слід розцінювати як ретельне обдумування інтровертом 

того, що і як відповісти суттєвого на погрози, психологічний тиск, піком 

якого стає нищення на очах письменника збірки “Птах душі”. Відтак 

психічна енергія Василя Стуса, рух якої здійснюється в напрямку до 

внутрішнього світу, сконцентровується на фразі, кинутій майорові від 

безкомпромісної, впевненої у своїх словах і діях людини: “Я вже багато 

разів помирав! <…> Вам страшно навіть допустити, що інші можуть 

думати інакше. «По-честному» ‒ говоришь? А ты умеешь, майор, 

по-честному?!” (День Незалежності 2016). Кінематографічний Василь Стус 

в цій сцені утверджується в отій своїй справжності, кидаючи виклик 

страху (мороку / системі) і таким чином остаточно долаючи його.  

З іншого боку, усвідомлюючи власну здатність до внутрішнього 

протистояння системі, персонаж Василь Стус передчуває своє фізичне 

знищення. Так, сцена-спогад із 70-х років завершується появою на березі 

озера агента КДБ, який руйнує щасливу мить перебування разом із 

коханою дружиною, маленьким сином, і заглибленням Стуса в себе у 

рядках: “Зазираю в завтра ‒ тьма і тьмуща, / тьма. І тьмуща тьма. І тьмуща 

тьма. / Тільки чорна водь. І чорна пуща. / А твого Святошина ‒ нема. / Ні 

сестри, ні матері, ні батька. / Ні дружини. Синку, озовись” (Стус 1994-1, 

196). Образ тьми, чорної воді (по суті, мороку) ототожнено із самотністю 

ліричного суб’єкта, проте це самотність не творча, рятівна, вона несе 

семантику фізичного щезання. У випадку з кінематографічним Стусом 

завдяки прийому зміни плану – із середнього, коли біля головного героя 

ще знаходиться родина, до дальнього, як письменник опиняється сам на 

сам на тлі ландшафту, ‒ режисер наголошує на тому, що він залишається 

один.  

Про фізичне знищення Василя Стуса у короткометражці сигналізують 

дії представників табору-мороку: регіт серед ночі наглядачів, що спалюють 

світлини і рукописи письменника. Як контраст до цього в’язничного 

безуму довкола вогнища подається сцена, в якій персонаж Левко 
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Лук’яненко опісля невдалих спроб почути Стусів голос чи принаймні 

пояснення від наглядача усвідомлює, що відбулося. Цитуючи поетове 

“Даждь нам, Боже, днесь! Не треба завтра – / даждь нам днесь, мій Боже! 

Даждь нам днесь!” (Стус 1994-2, 91), Лук’яненко проектує вбивство 

письменника на арештантську безвольність, маркером якої стає образ 

рабів. Водночас режисерові йдеться про викорінення подібної рабськості – 

в’язні читають фрагмент із поезії Василя Стуса “Сто років, як сконала 

Січ…”: “<…> раби зростають до синів / своєї України-матері. // Ти вже не 

згинеш, ти двожилава, / земля, рабована віками, / і не скарать тебе 

душителям / сибірами і соловками” (Стус 1994-1, 90).  

Раби, які перетворюються на синів, ‒ такою є семантика сцени 

арештантського бунту паралельно до виносу тіла Василя Стуса з карцеру. 

В’язні, повторюючи поетові слова “Сьогодні – ти. А завтра – я” (Стус 

1994-1, 320) (з первісної редакції поезії “Ярій, душе, ярій, а не ридай…”), 

уособлюють Стусове вольове начало. Проте фізичне придушення заколоту 

в’язнів, прирівняне до фізичної смерті письменника, не свідчить про 

винищення вольного духу. На підтвердження цього думки Василя Стуса, 

накладені на дії майора КДБ, який підпалює зошит-збірку “Птах душі” у 

сподіванні врешті здійсненої справи: “Ви знищили моє життя повністю. 

Забравши в мене все, ви тим самим і втратили мене. Вам ні за що мене 

держати. Ви розумієте масштаби моєї волі?” (День Незалежності 2016).  

Таким чином, у короткометражному фільмі Антона Щербакова “День 

незалежності. Василь Стус” художньо представлена постать письменника-

інтроверта, образ безкомпромісної і вольової людини, яка із власною 

оборонною системою здатна протистояти іншим. В умовах табірного 

мороку психологічний тип Василя Стуса, людини-експресіоніста з 

трагічним світовідчуттям, світ емоцій якої “зумовлюється зовнішніми 

подразниками” (Моклиця 1998, 96), лишається гідним свого істинного 

призначення – творити. 
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