•

Лише у віршах я можу

че безкультур ' я наших

вилити свою душу, свою

співгромадян. Вже вирос-

тугу.

вже маску одяг

ЛО три ПОКОЛlННЯ З туnИМ

ти неможливо , як на об

виразом очей , що плює

личчя чи на слова. Це

собі під ноги і руйнує, ни

свого роду протест nро

пrить (в буквальному і пе

ти собачого акторського

реносному значенні

життя . І цей протест ви -

своєю байдужістю, неро

Tyr

•

•

-

никав не тшьки у мене.

зумінням) все те, що не

Я , якраз, сильний фізич-

величка жменька людей

но,

-

•

Mlf

•

•

завжди дати вщс1ч

створює .

А починалося

вдарити чи нагримати.

вс е

Невже актор є рабом? Ні,

якось дуже СМlШНо: ше в

він

дитинствІ

-

•

обличчя кіно, його

всі бачать. Його першо

книжки . Так, не тільки

го і хвалять, і лають. Але
професія, чесно кажучи,

те , що особливо сподобалось,

дуже залежна. Не хочеться згаду
вати бридке . Молодість

-

я переписував

то було

•

цtя сучасна не те , що жахлива

-

а

•

вщ

початку

до

кінця . Чому - не знаю! Мабуrь,
максималізм відтоді залиІпився. І
школа була особлива: одинадuя

найсвітліше в моєму жи·Іті, але ко

катастрофічна. Як недавно сказав
Юрій Іллєнко: "В мене долю заб

жен фільм , крім спогадів про моїх

рали! "

наш кіне 

та львівська. Літературний клас.

друзів, саму роботу, тягне за со 

матограф. Раніше Україну знали

- ре 

завдяки їі фільмам, завдяки чу

До нас приходили молоді поети,
актори з театру імені Марії Зань-

бою віз мерзенного. А вірші

акція. Зіграно близько сімдесяти
ролей (пригадується десь полови

- маючи на увазі

••

•

довому " поетичному" кіно. Люди

ковецькоt, ми готували яюсь ви -

понятrя не мали про партійних

стави, я навіть Шевченка грав.
Днював і ночував у театрі. Наче

•

•

•

•
режисерІв,

на , хоча на пам' ять поки не скар

керІвникІв,

жуся) , а згадуються з повагою і

акторів знали. Парадокс: за часи

якась хвороба почалася.

90

держави, що ненавиділа й знищу

приїхав до Києва вступати. Актор

відсотків сил йшло на вирішення

вала все щиро-національне , було

побуrових проблем, конфліктів і

укратське

Святослав Максимчук написав до
Івана Миколайчука листа, дізна

лише 1О - власне на творчість .
Такий поділ мене весь час драту

домленням себе (а радше, просто
називанням) українцями, наші

лися адресу через кіностудію. І от

вав, бо я люблю, щоб було за мак
симумом: або все, або нічого.

керівники "відстьобують" на фуr

актора. Це вже було після тріум

бол, вертольоти для Патрісії Каас,

фу

радістю десять. Все тому, що

-

а

Імена

.
юно ,

а тепер,

з

.
усвІ-

1966 року

я вперше побачив живого кіно

" Тіней ... ". У Львові всією

Пригадуєте, в Лесі Українки: або

дурнуватІ гала-маразми, а юно

...

•
школою ходили до юнотеатру на

дуже гаряче,

Мистецтво, культура повинні буrи

цей фільм. А тут Іван відчиняє

•
•
•
в поmтичних, щеологtчних nріо-

двері, бачу його великі зелені очі ...

ритетах держави. Це осягнути

Вступав я без будь-якої
під1римки. І це ·була моя nерша

або дуже зимне,

•

•

•

•

тшьки не тепле.

"І свята вже минули.
І по жнивах уже ...

нашим державцям розумових сил

І в світлий день

не вистачає. Втім, ця nроблема не
з грошима пов' язана. Хоча, якби

Дощі й пітьма ...

•

перемога. А потім відразу почав
•

знІматися.

І юність промайнула п.

ви тшьки знали, якими правдами

В той час було якесь дивне

Все моє життя складається з

і неправдами здобуваємо гроші на

несприйняття на екрані фізично

кіно. Безперервно, постійно всі

наші фільми . Як важко не йти на

красивих людей, гармонійних.

думки про кіно. А від цих думок

компроміси з совістю. Є інший
бік справи - це жахливе, вражаю-

Була мода на обличчя з цегли ,

часто стає мотороп rно , бо ситуа-

-

" рабочие люди'' з таким трубо-

•

Іван Гаврилюк у фільмі

"Хліб І сіnь ". Режисер
Гриrоріі4 Кохан~

1970.

У фільмі "Захар Беркут".
Режисер Леонід Осика)І 1972.
•

.,;

nровідним, залізоичним,

МаЙDКе з того часу (ви
падковий збіг) до ак

бетонно- пrпальним ви
разом очей. Масу таких
ролей дов~ося зіграти:
бригадирів, робітників. А

торського додалося ще й
директорське амплуа.

Пба тільки для роботів.
Те саме з комісарами.

Це сталося органічно .
Коли шість років тому
кіностудія імені Олексан
дра Довженка стала зав

Всі грали пам'ятників. І

мирати, коли треба було

відмовитися було не

кланятись

можливо. Звичайно, в

відвертих дурнІв 1 нахаб ,

nозу стати можна було,

мен1 , вол елюбній людині,

тексти...

•

1 не

вимовити,

•
але потtм не запросили

здалося ,

-

1

просити

що я

у

можу сам

б і не мав би тих копій
ок, які були необхідні.

творчості. Так і сталося,

Але в процесі роботи я

я створив " Волю ХХ"

ж не міг фальшивити сам

кінофірму , що вже реалі

створити собі умови для

-

із собою, хотілося грати не пам'

гріхів", " Баrряні береги ", "Леген

зувала чотири к.інопроекти : "Кар 

ятник, а живу людину, з очима. І

ду про княгиню Ольгу" , "Ті, що

патське золото",

це переважно вдавалося. Може,

йдуть

ре ,

своєю присутністю я облагород

русьфільм") , " Я хочу вас бачити"

жував всю цю nустапорожню дра

(Німеччина). Це особливо близькі

матургію, де., власне, не було нія-

роботи. Були і нагороди . Крім

ко1 драматургu.

українських, бувгран-пріна все 

-

·-·

Були і святі для мене фільми.

за

горизонт"

("Біло

союзному фестивалі за роль Шу

1991;

" Все доб

або Єврейський склероз",

1991; "Чотири ли сти фанери ",
1993; " Коломия" (публіцистично
документальний фільм) , 1993;
" Місто лелек" (Буську 900 років),
1996. Що ж до перспектив ... У
•

Працювати з Осикою у "Захарі

мика в картині Лупія "Багряні

мене

Беркуті "

береги" , премія Ленінського ком 
сомолу за втілення на екрані об
разів сучасників. Це, до речі, дуже

фільму про Мазепу. Щодо вико
навця головної ролі були сумні

-

величезне задоволен 

ня, хоча умови зйомок були дуже
важкі. Іллєцко взагалі мій кумир.

·-·
u

давно

зародилася

1дея

ви, вони залишаються й досі . Але

З іншими були суперечки, і до 

.
.
.
сМІшна 1стор1Я

вручення .

прийшов якось Юрій Герасимо 

сить багато . Це не від характеру,

Були приємні роботи за кордо

вич Іллєнко, наговорив мені , що

а від принциповості. Не терплю
знущання. Не було дня на зйом

ном: Болгарія , Чехія, Німеччина .

для нього не властиво, купу ком•
•
•
птменnв, ЯКІ зводились до того,

ках "Кармелюка" без сварок, бо
ненавяджу, коли ,nри мені обра-

-

про

У 1990 році запросили до Авст
ралії показати "свої кіна". Диво 
вижна країна, дивні люди. Одер

що я

-

викапаний Мазепа. Це
• •

мене , зрештою, дуже зацtкавило,

жають жінку. Навіть бив , бо бул9
за що. Мій світ, світ моїх друзів

жав навіть шість пропозицій за

і я думаю, що здатний це зроби

лишитися,двізних,доситьсерй

•
J.JYЖ.e вщрtзняєrься вщ навкотmІНЬ-

озні, nрацювати на радіо в Мель

ти на екрані. Мені не rільки імnо
нує його бажання всім українцям

оrо безкуль1УР'Я. Слава &лу, що лю
дині властиво забувати поrане.

бурні. Але я б не зміг там жити.

добра, я цього так само бажаю .

Там інші поняття про життя ,

З особливою ніжністю згадую

людські стосунки. Наші земляки

Виникає питання: чому Мазепа?
А не Орли к , Сагайдачний. Вони

''Анничку", "Хліб і сіль ", "Заха
ра Беркута", "Спокуту чужих

в Австралії: "Чим багатший, тим
скупіший". Зовсім інший світ .

•

•

'

•

гідні того, щоб історію їхнього
життя екранізувати . Але , на мою

•

•'-'

J)

Телекомпанія "Голдвідео", яка
спеціалізується на виробництв і
серіалів , завершує 250-серійни й
фільм !{Полуничка ". Він
демонструватиметься по

другому телеканалу російського

телебачення п ' ять разі в на
тиждень впродовж усього ро ку .

Не виключено, що " Полуничка ''
може переманити на свій бік

любител ів латиноамерикан ських
скукотищ . По -nерше , це

-

комедія ; кожна серія триває

. ...,

.

-

.

26

хвилин 1 має свtи заюнчении

сюжет . Глядачам не доведеться

Іван Гаврилюк у фільмі "Ати..,
б ати, иwли
еопдати " . р ежисер
Леонід Биков.

гарячково згадувати хто кому

думку, саме Мазепа втілив у собі

всі українські риси . Він був вели
ким мудрецем. Разом з тим, по

1976.

'' Карпатське
.

золото ,, .

В.Живолуп.1991.

р

ежисер

Прейро . Автор с ценар ію
розробки

-

Андр ій Самсонов

казуючи його житrя, можна го

(він брав участь у створенн і

ворити про наші трагедії, нашу

та ких фільмів , як· н Російська

філософію, невдачі й такі нечасті,

рулетка " , " Горячев та і нші '',

на жаль , удачі. Цю ідею хочу про
вести крізь весь фільм . Хочу вип

н Ширлі-Мирл і " ) , а всього над

р авдати цю людину в очах тих, хто

соро ка сцена ри сті в . Режи сер

неправильно

Іван Гаврилюк у фільмі

Іоланта , Ракел чи Хуліо Антуан

трактує

•

історичну

серіалам nрацювало більше
Юрій Біленький . Про що

постать Мазепи . А причина в од

" Полунич ка " ? У московському

ному

дворику відкривається кафе ,

-

люди мало знають . Було б

-

менше біди , якщо б люди знали

якому його господиня дала

правду. Коли зникне "інформац 

красиву, хоча двозн а чну назву

ійний голод" щодо істинної історії

" Полунич ка". Сюди , як до клубу,

(не треба обдурювати себе, що всі

починають навІдуватися люди

вже історичні злочини розкриті) ,

різних профе сій і занять

тоді можливі зміни. Саме тому

фотом одель , фабричн ий

наші кінопроекти

робітник , сантехнік , новий

-

про українсь

•

-

ку історію, недавню і давно ми 

росіянин, міліціонер і

нулу . Я дуже радий , що сценарій

ветеринар , богема і злодій . І

пишуrь такі фахівці, як Іван Драч

між ними вини кають то nрості,

і Юрій Іллєнко. Нас ніхто не

то важкі стосунки . Знімалися у

підштовхує, можна писати вільно ,

сер іал і

я

потихеньку

•

старію

для

•

рол1

-

Галина Польсь ких,

Олекса ндр Дем 'я ненко , Наталя

Мазепи і я не боюся, що моє ба

Крачковська, Мар ія Аронова ,

жання перегорить, бо туr закла

Марія Мережка, П авло

дені якісь вічні істини.

Білозеров .

А1онологзаписала
(за газетою

Наталя Глін~еа.
1

'Известия ", 21.ХІІ.

Монолог записала

Глінка.

1996).

Наталя

