Леонід

Осика
Наприкі нц і ВІ С ІМдесятих із початком гласності

нов у 60-ті роки , хотіли якнайскоріше відновити

почало ся паломництво в Тб іл і сі до Параджанова .

творчі контакти із Сергієм, незабутню атмосферу

Роки поне в і ря н ь, ув ' язнень відійшли в минуле , і в

творчості . Ми пов 'язували з ним свої плани. Відомо,

цьому мучени цькому ореол і, увінчаний світовою сла

зокрема, що Параджанов давно виношував задум

вою режисер , зн явши <<Легенду про Сурамську фор

поставити <<Слово о полку Ігоревім>> , про що говорив
і на прем' єрі <<Ашика-Керіба» в Будинку кіно в Києві.

тецю>> та <<Аши к-Керіб>>,

мав можли в ість насалод

жуватись славою- їздити за кордон зі своїми фільма
ми, приймати гостей . Дальшу творчість, н а жал ь, зу

Він чекав запрошення на Україну, щоб там жити і
працювати. На жаль, офіційного запрошення не

пинила невил іковна хвороба . А тим часом у його ста 

надійшло і ми їхали до нього. Юрій Іллєнко запису

рому будинку по вул иці Котемесхі,

де в ін жив се

вав на диктофон розповіді Параджанова про перебу

ред колажі в, в ико н аних у роки вимушеного відлу

вання в тюрмі , які лягл и в основу сценарію і фільму

че ння від к і но, не зачи нялися двері
ли з різних країн його друзі

-

7,
-

сюди приїзди 

кінематографісти , до

слідн и ки кі но, шанувал ьники таланту режисера. Часто

з 'являл ися тут і україн ські кінематографісти, зо кре
ма , Ю.Ілл є нко , А.Сирих та інші . Вон и знімал и на
в ідео та н а кі ноплівку Параджанова, який уже звик
до постійно спрямован их на нього об'єктиві в кіно 
теле- відео і фотокамер .

<<Лебедине озеро. Зона>> .
Я разом із акторами Світланою Князєвою та Гри
горієм Гладіє м в серпні 1988 року привіз показати
Параджанону н едавно завершений фільм <<Увійдіть,
стражденн і!>>. Параджанов дуже добре поставився до
філ ьм у і навіть вручив мені за нього вл асноручно
виготовлени й приз у вигляді вирізьбле ного з дерева

сайгака (цю нагороду я бережу в себе вдома як най

Чи треба говорити , як нам, друзя м Сер гія Па

дорожчу реліквію). Ми з Світланою тоді не так давно

раджа нова , п отрібне було с пілкування з ним! Ми , в

одружил ись , і Параджанов вітав нас , радів нашому

чиїй пам ' яті жило все , що робив і говори в Параджа-

щастю .

Тоді ж Параджанов написав
кілька сторінок тексту, який мав

бути сценарієм фільму про Врубе
ля. Ідею цього фільму я виношу
вав ще з 60-х років і вважав, що
якраз настав сприятливий момент

для того, аби почати роботу. У

головній ролі мав зніматися Гри
горій Гладій, роль якого у фільмі

«Увійдіть, стражденні!>> Параджа
нов дуже високо оцінив. Він бла

гословив актора на роль Врубеля.
На жаль, цього несталося-Гладій

поїхав працювати за кордон і там
залишився. Фактично фільм ли
шився без виконавця головної
ролі. Параджанов назвав його за
це зрадником

...

Під час нашого перебування в
Параджанова оператор фільму
«Увійдіть, стражденні! » Валерій
Башкатов фотографував нас. Па
раджанов тоді ще був сповнений

живого вогню , і це помітно на
знімках. Вже через два роки
прийшла сумна звістка про його

смерть. Для нас, для українського
кіно , для кіно світового це неза
мінима втрата . Він був запрогра

мований на більше. Нам потала
нило, що мали такого друга , мали

змогу причаститися до його талан
ту, до його щедрої душі .

Фрагмент рукопису сценарію
«Етюди про Врубеля», напи
саного рукою С.Параджанова.
Сергій Параджанов.
Фото В.Башкатова.
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Леонід Осика та С.Параджанов
з портретом !.Миколайчука.

