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. Екранні образи
ЛАРиси КА очникавої
Яю.цо Сергій Параджанов був за-

віч їі героїні стрічаються з лихом і

чинателем укратського поетичного

проходять випробування не нарікаю

кіно шіСІДесятих, Юрій Іллєнко - його
ідеологом і практиком, Іван Мико-

чи.

••

v

лаичук

-

8

V

V

иого душею, то ЖІночии

його лик випало виразити Ларисі
Кадочниковій. Актрисі з виразним
іконописним обличчям і великими
очима

•

•

- така зовнLШнtсть
стверджує
•

То виходить, що актриса творила
образи, а не характери конкретних
живих людей ? І так, і ні. Те, що ге
роїні, створені Кадочниковою, підно
сяться до образів узагальнюючих поза сумнівом . Але разом з тим і

перевагу в людИНі духовного начала .

Марічка, і Пидорка, і Дана є живими

Можна сказати, що їі rероїні - Маріч
ка з "Тіней забуrих предків", Пидор
ка з "Вечора на Івана Купала" і Дана
із " Білого птаха з чорною ознакою "

людьми, Щцивідуальностями, які за
пам ' ятовуються.
Взагалі , мистецтво українських
кіноакторів, особливо тих, яким

-

•
•
стали ВТUІеННЯМ ЖІНОЧНОСТІ В тому
•
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значеЮІJ, яке иому надає нацtональ-

ний світогляд українців. Ії екранні
образи продовжили

·V

лінію

жіночого образу в українському мис-

•
•
тецrвt: - надото ЖІНКИ, якщо випадало

щастя, то воно 'І])ИВЗ.ЛО коротку мить,

а далі потрібно було нести тяжкий
•

хрест страдтп о.

На злеті взаємного кохання гине
Марічка, залишивши коханого Івана
назавжди самаrнім. Овдовіє Пидор
ка, яка вЩдано кохала свого Петра, •

••

•

ВІН, СКОlВШИ ЗЛО, згорає ВІД мук СО-

вісті. Не зазнає щастя і Дана , чия
душа розривається між братами
Дзвонарями, а вони обидва загинуть
у круговерті війни. Але саме цей, за
вершальний у вибудуваній тріаді ,
образ дає надію - поблукавши по
.світах, Дана вертається додому ваrіт
ною, сказавши батькові втомленим
голосом: "Жінка повинна родити ... "
Кожна із трьох героїнь Лариси
Кадочникової випромінює тихе

•

випало

з нІматися

у

поетичних

фільмах, ще не осмислене. Ще не вис-

.
'
.
'
тавлею ОЦlНІ<И 1 не розставлеНІ акценти. Єдине є незаперечним: до поетич
ного кіно - цього самобугнього яви-

..

ща укрюнеького мистецтва

- вони

причетні якнайповн іше . А в цих
аналітично-оціночних "недостатнос
тях" немає лихого умислу. Просто поетичне кіно- то мистецгво більшою
V

о

мtрою режисерське , авторське, и , до

речі, не випадково актор вjд Боrа Іван
Миколайчук врешті таки взявся за
режисуру, аби повніше себе вирази
ти . Актори поетичного кіно- не ли•••

•

цедн , вони природнІ , як дихання,

вони не приковують до себе спеціаль
но увагу блискучим самовиражен•

ням , вони органІчно живугь у сере-

довищі фільму, вони невіддільні від
нього і з ним н ерозривні ... Актори одухотворена частка будівлі твору і
V

водночасиого цементуюче начало .

- кохають 1 є кохани-

"Дуже часто актор - основний вираз
ник авторського задуму,'' - стверд
жував Юрій Іллєнко і водночас
·
ва в: " Пласгичне вирішеІО-ІЯ
іноді все ж буває важливішим і ефек-

ми, але в tхНЮ долю втручається

тивн1шим, анІЖ увесь арсенал ак-

якийсь всесильний рок (нешасний

торської виразносrі ". І додавав: "Тре
ба не протистояти один одному, а
знаходити природне і найбільш ефек
тивне поєднання усіх засобів" .
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свпло І.ЦИрОС11, жертовносn, терпели-

восrі. Вони створені для щастя , вони
зазнають щаСІя
••

•

випадок,неqистасила,воєннели

холітrя) і зводить нанівець усі нама
гання те своє щастя зберегrи. Віч на

•

•

Лариса Кадочникова. Фото

1979 року.
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•

вітати Максиміліан llieJUI - тогочас
на кінозірка першої величини: ''Ви
привезли Геніальне кіно", - йоrо до
слівна фраза, ЯК обнімали і тт,tТІ/"(11D~ттrn

їм українці, що проживали в Арген
тині, як доводилося Іванові уникати
нав'язливих жінок. ..
Відтоді Лариса Кадочникова з
Юрієм l.Jmєнком
ся в Ук-

..
.
.
·-·· .
.
раШІ, працювали на кmостудutмеш

Довженка. Лариса Кадочникова до
1975 року знімалася у кожній режи
серській робаrі Ітrєнка - у '(Криниці
для спраглих", " Вечорі на Івана Ку

Лариса Кадочникова у фільмі "Білий птах з чорною ознакою".
Режисер Ю.Іллєнко,

1972.

"І хоч я була дружиною Юрія
Іллєнка, - згадує Лариса Кадочни
ко ва, -мені не було жоДЮІХ поблажок
під час зйомок. Треба було біпи по
холодній воді- і я бігла. Впродовж
усього часу, поки це було необхjдно
для зйомок ... А, наприклад, епізод
"Срібний ліс" у "Тінях забутих пред
Юв" ми знімали п'ятдесят(!) разів".
У біоrрафії Лариси Кадочникової
V

о

.ц.уже суrrєвии моменr спадкоємносn.

Идет~я про спадкоємність творчої
долі. Гі мати - актриса Ніна Алісова,
заслужена артистка РРФСР, яка ус
лавилася роллю Лариси у "Безпри
данниці", фільмі, який поставив Яків
Протазанов 1937 року, -в дитинстві,
наприкінці 20-х років, qJЗJia в Київсь
кому театрі для дітей. І родинні ко
рені Лариси Валентинівни тут, у
Києві. Тим не менше, народилася
вона в Москві, закінчила акторське
відділеня ВДІКу (згадує свого
педагоrа Пижову- ученицю Стані
славського, кращу викладачку вузу,
строгу

•

1 вимогливу:

як представник

старої
акторської
школи
дбала,
аби
....
.
..
.

Іtвихованцtсвоtстудентськtроки

віддавали навчанню, а не бігали по
тай на кінопроби). Ясна річ, всі праг
нули почати свою кінокар'єру ще СІУ
денrами. Не виняток і Лt!Риса Кадоч
никова - їі дебют відбувся у фільмі
" Мічман Пан ін " . Мала цікаві сту
дентські акторські роботи- і після
І

заюнчення

ІМІ

11 запросили до театру

"Соврємєннік", очолюваного Олегом
Єфремовим : "Там була дуже гарна

моральна основа", - таким закарбу
вався в їі пам' яті цей вjдомий театр.
Ніхто не міг уявmи собі - ні в Мос
кві, ні в Києві,- що ця, успішно по
чаткуюча актриса дуже швидко ста

не кінозіркою. Не могла цього уяви
ти і Лариса, навіть і Щд час тої пам' ят
ної зустрічі в Москві, на вулиці Горь
кого, коли вона вперше побачила
Параджанова, прийшовши на цю
зустріч разом із Юрієм Іллєнком,
який вже погодився буги операто
ром-постановником "Тіней забуrих
предків" . Параджанов відразу поба
чив у дружині Іллєнка героїню фільму
-Марічку.
І хоча спершу не все добре склада
лося під час зйомок - був навіть мо
мент, коли Юрій Іллєнко прийняв
рішення покинути знімальну rрупу й
вернутися додому ("Ми вже були
склали свої речі ... "). Важко сказати,
•

що труrилося -якась невщома сила,
о
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чи все-таки перемогла вtра, що цеи

фільм має відбугися. І він відбувся ...
"Ми рік прожили в Карпатах івер
нулися звідти іншими людьми ," зізнаєгься Лариса Кадочникова.
Творча фантазія учасників зйомок,
енерrія молодих одухотворених облич,

v

незвичанна

естетика дали

фільмові пmужну мистецьку силу. На
Міжнародний кін
у Мар
дель- Плата Кадочникова полетіла
удвох з Іваном Миколайчуком. Ла
риса Валенrинівна з особливою зво•

•

рушливtстю згадує, як теля перегля•
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t
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ду впав ІХ оплесками зал, як ruдlИШОВ

пала", " Білому птахові з чорною оз
накою" , "Всупереч усьому'', "Мріяти
і жиrи''. Знімалась і в інших режисерів
("Комісари" Миколи Мащенка,
"Чорна курка, або Підземні жителі"
Віктора Греся , "Про mобов" Артура
Войтецького) , проте найвагоміші
здобугки і найбільші верпmни пов'я
зані з фільмами Юрія ІшІєнка.
Лариса Кадочникова продовжила
свою творчу кар' єру в Київському
театрі російської драми імені Лесі
Українки. Ясна річ, Шд час зйомок в
українських фільмах проблем з мо
вою не було - вона знає і любить
мову,

..

читає украtнською,

проте

рідними стали стіни російського те
атру. Очевидно, найповніtпе вдалося

розкрити себе у класичнqму реперrу

арі , зокрема, у "Філумені Мартура
но" , у шекспірівському "Ore.mro", де
вона зіrрала Дездемонну. Все це гло
бальні ролі, які несли красу, добро і
любов. " Коли Сергій Параджанов
був у Києві, вже після ув' язнення він
V

V

nриишов на цю виставу, и коли вже

опусrилася завіса, наблизився до нас
і поцілував сцену ... " - згадує Лариса
Валенrинівна. Не дивно, адже з цією
актрисою пов'язано багато у творчій
біоrрафії майстра.
Не так давно вона зіграла Чебок
сарову у виставі "Шалені гроші" за
О. Островським - вистава мала успіх і
це, безперечно , пов'язано з їі акту
альністю: дух наживи і бажання без
турботного розкішного житrя витає
сьогодні серед нас. І театр говорить
про це. Щоправда, сьогодні мова те
атру іноді починає збочуватися і вуль
гаризуватися. Лариса Кадочникова
не приймає "аморальних" пере
більшень ні в кіно, ні на сцені театру,
в тому числі свого рідного. Вона
вважає це даниною нав'язуваної нам
•

масовою культурою системt чужих
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Єдиний учасник Каннського

І фестивалю цього року від Росії

Маска житrя.

І Сергій Бодрев удостоєний пачес

І ного приза ФІПРЕССІ нза сміли
І вість звертання до теми конфлікту
1 на Кавказі в дуже особистій і оригі1 нальній формі"
і приза глядачів
І (така одностайність професіоналів
І і публіки трапляється не часто) за
фільм "Кавказький бранець"- осу11

часненій версіІ' повісті Льва Толс

того. Хоча режисер вважає, що

І його фільм конкурсного рівня , про

І те директор фнстивалю включив
І його в програму "Особливий по

І глядr', де були картини Аль Па чі
І но, Анжеліки Х'юсто н, братів

1 Тавіані ... Бодрев же віддав пере
І вагу

режисерській

програмі

І "Канзан", участь у якій вважається
І

І

престижн1шою.

:кавказьки~ бра~ець" мав ~арнии резонанс

1на

юноринку

- иого

І купили багато країн, окрім Амери

Дерево житrя.
Яблуко життя.
І ки і Канади: режисер вирішив три
- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1 мати на цей регіон таку ціну, якої
цінностей. Вона переконана, що сло
в'яни завжди були моральною на•

щєю,

•

•

1з цим не можна не погодитись.

Лариса Кадочникова - відома ху
дожниця (цього року відбулося дві їі
персональних виставки - у Славутичj
і в Києві- в Українському домі). Най
потужніший сплеск їі творчоСті як
художниw припадає на 1970-ті роки,
тоді, коли в зеніті була їі кіноакторсь
ка слава. Очевидно, те творче напру-

.

...

ження, яке переживала пщ час зиомок

фільмів (з яких ми почали розмову),
наснажувало і виливалсея ще і в ціка

ві зображальні фантазії. Кадочнико•

ва говорила, що вона вщтворює на

папері свої сни. І вони дуже вишука- І американці ще ніколи не платили
ні, незвичайні, вражають баrатством
асоціацій- мабугь, такими образами
і має снити митець, просто далеко не
кожендодумаєrься власні сни фіксу-

І за російські фільми. Продю се р
І фільму Бори с Геллер вже повер
1 нув власні гроші, вкладені в кар
1 тину.

вати.

1

Вико н авця головної ролі

- актаНажаль, сього~ (ой, н~.хочеться І ра Олега Меншикова прокатники

ПJ?О це з~ти nІсля такоt подоро- І назвали російським Де Н і ро.

ЖІ в ~ле) IOJ:feмarorpaф переживає

д на відкритому російському

не кращt. час~ 1то_муталант ~ктри~~ І кінофестивалі ''Кінотавр", який
мало зад~~ии У.~о. Але свt:ло ц1є~ І відбувся у Сочі, "Кавказького бран

по~оl зtр~, 11 про~ениСТІ велию І ця" названо кращим фільмом, а
ОЧІ ЗJ.ГРшають І сьогодш кож;ного? хто І виконавці головних ролей - Олег
забажа~ долучитися до фшьмtв, У І Меншиков та Сергій Бодрев-мо
яких зтмалася Лариса КадоtffіИКова. І лодший - кращими акторами.
Лариса Брюховецька. 1

