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о:: ДМитро Миколайович Миргородський , основні ролі в кіно: Головачов у фільмі "Ми - руський народ" І режисер Віра Строєва; 
:г Георг Гервеч у "Рік - як жипя" І режисер Григорій Рошаль; Астраханцев у фільмі "Чорний капітан" І режисер Олег Ленціус; Комбат 
:г піхоти у "В бій ідуть лише "старики" І режисер Леонід Биков; Андрій Громов у фільмі "Голубий патруль" І режисер Тімур Золоєв; 
:s: Отець Серафим та Кочетков у серіалі "Народжена революцією" І режисер Григорій Кохан ; Мухортов у "Квартеті Гварнері" І 

режисер Вадим Костромен ко; Бугровський у "Морі" І режисер Леонід Осика; ксьондз Йомантас у фільмі ''Змилуйся над нами" І 
~ режисер Альгіс Арамінос; чоловік Мальви у "Вавілоні ХХ" І режисер Іван Миколайчук; пан Крашевський у фільмі "На межі віків" І 
ш режисер Гунар Пієніс; Гуліну фільмі "Довгий шлях у лабіринті" , режисер Олег Левін ; Осадчий у фільмі "Шурочка" , режисер йосиф 
о Хейфіц ; Ареф у фільмі "Легенда про княгиню Ольгу" , режисер Юрій Іллєнко; Олексій Олексійович у фільмі "Катастрофи не 

дозволяю" І режисер Альгіс Відугіріс; комбат Шадура у фільмі "Все перемагає любов" І режисер Микола Мащенко; Брус у фільмі 
"Зона" І режисер Микола Мащенко; Актор-Сирана у фільмі "Тепла мозаїка ретро'' , режисер Микола Олялін ; Старий гуцул у фільмі 
"Фучжоу" , режисер Михайло Іллєнко; Андрій у фільмі "Нам дзвони не грали, коли ми вмирали" І режисер Микола Федюк; Батько 
Дафніса у фільмі "Дафніс і Хлоя" І режисер Юрій Кузьменко ; Сарський у фільмі "Партитура на могильному камені" І режисер 
Ярослав Лупій ; Баран у фільмі " Пастка" , режисер Олег Бійма; Галеран у фільмі "Дорога в нікуди" , режисер Олександр Муратов . 

итро Миргородський: """" така сила неперевершена - кіно" 

-Хвалитися хто я є, що я є? 

- Авжеж. 

- Цього всього не треба. 

- А ях тоді? 
-Що хоче журнал від актора? 
-Нас ц,іхавляm'О остапиі роки вашої роботи в xino. З хим 
було иайц,ікавіше прац,ювати? З ре:жисерів, з партперів
ахmО'рів? Які роботи видаюm'Ося иайбі.л'Ош вдалими? 
- (Пауза бі.л'Оше хвилипи). Це може бути розмова зара

ди розмови. Тому що робіт сьогодні мало, і висновки 
робити неможливо. Коли актор нечасто виходить 
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на сцену 1 на екран , то питання ваше стає важким. 

Такі фільми , як "Нам дзвони не грали , коли ми вми

рали"("Галичина-фільм" , Львів) , "Дафніс і Хлоя" 
( ОдесьІ<а кіностудія), п ' ятисерійна "Пастка" ("Ук
ртелефільм " . Фільм відзначено Державною премією 

імені Т.Шевченка) , "Партитура на могильному ка

мен і " (Одеська кіностудія ) побачили світ у роки 
вільної України. І з Федюком , і з Кузьменком, і з 
Біймою , і з Лупієм , і з Муратовим я працював впер

ше , і робота з цими режисерами була цjкавою. 

- я зпаю, що ви З?іімалися у Єжи Гоф.маиа в иоте.м. і ме
'Ч.ЄМ " ?іеЩодав'Jіо. Розхажіm'Ь про ц,е. 

- У Гофмана я працював завдяки попередній роботі . 
У Кракові на фестивалі був фільм Ярослава Лупія 
"Партитура на могильному камені". Гофман був го
ловою журі і бачив цей фільм, а потім ще дивився 
тут на ~~Стожарах" і запропонував мені співпрацю. 
Мені цікаво було спілкуватися з ним , з польськими 

акторами і з нашим Богданом Ступкою. Відчувати 
пульс процесу співпраці . І Єжи Гофман , і Богдан 
Ступка - особистості світового значення . 

Мене в Польщі вразило ставлення людей до мистец

тва кіно. До нас на зйомку приходили учні класами, 
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студенти групами, просто поодинц1 , але вс1 з книж-

ками Сенкевича. Вони підходили до кожного за ав

тографом , вони відчували духовну потребу бути при
четними до цього моменту, коли остання частина 

трилогії знімається. Чому Сенкевич отримав Но
белівську премію? Тільки за духовне відродження 
Польщі, бо роман став початком цього. Поляки це 
дуже добре усвідомлюють . На жаль, у нас такого про-
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цесу немає. Гофман говорить ) що в Україні треба 
зняти "Тараса Бульбі' Гоголя. 
-Питаu'ІіЯ ще в том)~ Я'К. Бо .мо:JІСиа и.авіт-ь 1'J1..ЄМУ саму 'Jіа
довго забрудиити. 
-Я вважаю, що сили для цього є. А ще, відвето кажу-

• • • • 

чи, не розумно І н1коли не зрозумІю , чому немає гро-

шей. Вважаю , що то штучно створена ситуація . 

Відродження духовності в Україні комусь , та й відо-
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МО І<:Ому, СТОІТЬ ЮСТКОЮ В ГОрЛІ . 

- Для .мен.е - 'Н.евідомо хому. 
- Це відомо. Ті , хто nроти відродження України , 
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nроти украІнськоІ мови, nроти вщновлення наших 

соборів , хто проти нашої літератури , поезії , музики, 

однієї з найчудовіших у світі . Багато проти. Я вам 
скажу таку річ: без рідної мови немає держави. Мова 

-душа народу. А тепер уявіть собі народ без душі . Це 
зомбі. 
Розвиток українського кіно штучно гальмується . Є 
така сила неперевершена- кіно . Так показати правду 

і так скривдити її , як кіно, не в змозі ніщо. Радянсь-
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ке юно, наnриклад, страшних людожерІв у свІдо-

мості мільйонів зробило святими. Але я неперевер-
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ШеНИИ ОПТИМІСТ. 

Впевнений , що врешті кіно буде займати чи не пер
ше місце у відновленні духовності України . Не те 

кіно, яке нам зараз показують по телевізору. Хтось 
~е зацікавлений , щоб вибити нам рештки смаку, 
що дісталися від матері , батька та Бога. Але люди 
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почнугь вкладати грошІ в юно, почнуть І юнотеат-

ри відновлюватися. Телебачення - для хворих та 

інвалідів. Справжнє кіно в кінотеатрах. Ще одна 

проблема, що у будівництві нової культури України 
майже не беруть участі письменники. Раніше кіне
матографісти робили ім ' я по етам . Вони зробили 
ім 'я Івану Драчу, Дмитру Павличку ... Письменники 
вважали за честь буги причетними до кіно . А сьо
Г0дні вони мовчать. Мовчать по телебаченню. В 
них такий простір сьогод:fІі є. (Я не про те, щоб 
письменники писали "мильні"оиери). Ніхто не при
ходить і не nропонує свої nослуги телебаченню, не 
висловлює свою зацікавленість. Ця інертність зло
чинна. 

-Де вам подобалося пршу,ювати? 
- Мені дуже імпонувала робота у фільмі Юрія 
Іллєнка "Легенда про княгиню Ольгу". Я грав перво
священника Арефу, котрий приїхав до Києва з Кон
стантинополя. Колектив підібрався гарно, акторсь
ка група була пречудова: Іван Миколайчук, Лесь 
Сердюк , Кость Степанков. Останнім часом цікава 
робота була у Лупія в "Партитурі ... " Я там зіграв го
ловну роль композитора Сарського , котрий пере
nиса.в музику з могильного каменя і присвоїв собі , 
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пtсля чого почалися в иого життІ страшнІ 1сторн , 

врешті герой покаявся. Цікавий фільм, але на фес
тивалі повозили-повозили, та й забули . Ніхто його 
не бачить. 
-Ви розповідми про ставлmм ллодей до 'J(,i'Jio в П ОЛ'ЬUf,і. А 
чим відрізняєт-ься робота ua зиімм'Ьиому майдаичиху ? 
- Організація роботи тarv.t на світовому рівні . Є деякі 
огріхи , але це не так страшно, як у нас. Зовсім іна
кше ставлення до акторів. В нас це є тільки у окре
мих режисерів, які на цьому наnолягають. А там все 
для актора, на майданчику і поза ним. Щодо роботи 
з польськими акторами , то акторів я не розрізняю за 
національностями, а за талантом. Цікавий актор -
щікавий всюди і між ними існує братерство . Супер-
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:ництво може бути потім, коли актори пробуються 

на одну роль у фільм. А під час роботи всі актори , як 
одна родина. Хоча в родині всяке буває ... 
-iV!OJICЛUвO, одuа 1COMG}tдa? 
"К І) V ф б в - оманда -таке погане слово, такии ут ол. ми-

стецтві кожен сам за себе. Мистецтво- зовсім інший 

світ. Мистецтво -то не професія , не робота. Цікава 
річ , в російській мові слова "исскусство" і 'сискусст

венньхй" поряд. Українською "мистецтво", нмис-
" тець ... 

-В Росії ви зпімалися у:же в иові 'Часи? 
-Після розвалу СРСР уже не знімався. Це не від мене 
залежить. Мені хочеться працювати тут. Я працював 
в Литві, в Естонії, в Латвії- майже в усіх республіках 
колишньої імперії , в Чехії, в Польщі , але найціка

віше працювати вдома. Даніель Ольбрихський роз
повідав , як свого часу лоїхав за кордон (це був 

якийсь протест), працював і в США, і у Франції, але 
повернувся, бо любить Варшаву. Я був у нього на ви-



ставі і бачив , як його люблять у Польщі. Це дуже 
радісно спостерігати. Краще за рідний дім нічого 

немає в світі . Я гадаю , що і в нас люди врешті-решт 
• 

зрозумІють це. 

-А Я'Ка у вас рол'Ь в ног'J-Шrf, і .мечем"? 
-Кошовий отаман Запорозької Січі. У фільмі не на-

зивається його прізвище , але ім 'я в нього є- Лутай. 

Це була дуже цікава людина. Видатний фортифіка
тор. Він зробив всі оборонні укріплення Чортом
лицької Січі у 1651 році. 
-Звід'Ки ви знаєте про 'ЦЮ особистіст'Ь? 
-Я дуже цікавлюся історією України. Мені хотілося 
б, щоб всі вивчали історію з матеріалів до 1654 року. 
Бо всі матеріали після примусового воз'єднання бу

ли створені на потребу царату. Навіть Петро І казав: 
"Тішайший був цар Олексій Михайлович, а Україну 
таки приєднав" . Я не розумію інертності кінорежи
сури і кіностудії. Все посилаються на те, що немає 

грошей. Мені думається, що немає бажання створю
вати кіно. А, між іншим , Єжи Гофман всю свою 

власність заставив, щоб отримати ще якісь гроші 
для зйомок фільму. Люди й на це йдуть. Якщо люди

на має що сказати, то вона знімає фільм , щоб висло
витися, попри все. 

-Най гірше, що иавіm'Ь те готове, висловлеJ.tе, люди ш ба
'Чат'Ь. Філмtів 'lie.ktaє в nрО'Каті. 
- А мені незрозуміла поведінка телебачення. Вони 
полюбляють ставати в таку позицію: "В нас грошей 

• 
немає, 1 тому, якщо ми вас запрошуємо, то ми вас 

розкручуємо. Якщо ми беремо фільм, то робимо йо-
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го авторам рекламу, а тому сплапть тои час, коли ВІН 

іде. " 

-Я'К мо:жиа Зfitiн,umu 'ЦЮ ситуа'Ці'Ю? 
- Тільки наявність совісті у нас може щось змінити. 
Шлях до совісті - найважчий шлях. 
-Ви думаєте, в іиших краї'Ііах совіси,іші люди? Чи іишкша 
система? 
- Умови буття в інших країнах інші. Тому сьогодні 
всі, хто виїхав, вважають себе американцями, 
ізраїльтянами, французами , турками. Аби не ук
раїнцями. Якщо араба сьогодні у Франції назвати 
арабом, то він подасть до суду. Бо він громадянин 

Франції і тим пишається. А у нас підкреслює кожен, 
. 
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що він татарин, єврей, росіянин... Ніхто не пи

шаєтья, що він українець, землі обітова:ної громадя

нин. Люди живуть на святих землях, але не мають 
гордості. Повинна бути гордість за nричетність до 

своєї держави. І повинна бути вдячність за хліб цієї 
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землІ . 

Має бути закон про надання пільг спонсорам на 
вкладення грошей у мистецтво. В Росії і в усіх 

країнах світу такий закон є. У нас це питання й досі 
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не вирІшено и це протистоІть вІдродженню. 

Коли приїжджаєш з інших країн до Києва, просто 
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вражає маиже повна ВІдсутнІСть украхнськох лІтера-

тури на прилавках , в метро , в газетних кіосках. В 
жодній державі немає такого блуду, такого презирст
ва до культури своєї держави. Це йде навіть не зну

щання , а якесь гвалтування. Стає страшно від того, 
що ти сюди приїхав. Я бачив, як у Франції чи Аме
риці біжать на курси державної мови, як усі хочуть 
бути там своїми. Тільки не в нас. 

- Чи може мистецтво, зО'Крема 'Кі'Н.о, змі'Н,ювати реал'Ь'Ііі 
ситушції в сусnіл'Ьстві? Таж;\ паприж.лад, Я'К ви описали? 
- Безперечно , кіно має необмежені можливості. 

Можна довго говорити про недоліки "Роксолани", 
але те , що серіал з'явився має велике значення, бо 
мільйони людей не знали взагалі , хто така Роксола
на. Сьогодні 90 відсотків не знають правди про Пе
реяславську раду, але чомусь в Україні знімають 
"Чорну раду" Пантелеймона Куліша, комусь це 

потрібно. Багато хто кричить, що "Огнем і мечем" 
антиукраїнський фільм, не знаючи історії. Але, зна
ючи історію , вони дали гроші на "Чорну раду". 
- Хто - вопи? 
- Я не знаю, хто ці гроші дав. Але , дай Боже. Хто 
знає історію , той зрозуміє. Загал не знає, що саме 
Мазепа за свій кошт поставив найбільше церков в 

Україні, що він був поліглотом. Чомусь Байрон не 
писав, скажімо , про Петра чи ще якогось ката. І Фе
ренц Лі ст теж ні, але написав чудову симфенію "Ма
зепа". Світ Мазепу знає і поважає. 
-Я?Сі ще філ'ЬМи ва.л-t би хотілося згадати? 
-Я грав у Литві в одній картині головного героя-
ксьондза. Взагалі , це життєва історія, і прототип ще 
був живим, коли про нього знімали фільм. Він , поба-
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чивши мене на екрані) сказав: ''Це ян. Фільм називав

ся "Змилуйся над нами". На жаль, Україна від показу 

цього фільму відмовилася. 

-А Я'К:Uй ~е був рі?С? 
-Десь 1980. Цей герой був цікавим для мене. Він був 
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капеланом г1мназн, кер1вником випускного класу 1 

ксьондзом у костьолі. Він закінчував академію у Ва
тикані. У цьому фільмі в мене теж були хороші парт
нери: і Багдонас, і Латенас, і Карка, і Гушляйте. Не
да,вно був у Литві, зустрілися з колегами , ніби й не 

розлучалися. 

- Чи запрошуюm'Ь вас з-н-іматися у ?Солишпі республі'ки Со
юзу? 
-Ні. Дуже поганий скрізь стан у цій сфері. У При

балтиці дуже цікаві театри, актори тим і рятуються . 

Вони весь час на гастролях за кордоном , але встига

ють, у Литві наприклад, возити вистави у найвідда-
• • V 

лен1m1 раиони. 

- Ви були займті у театрад'Ьиих роботах? 
-Це було давно. Я закінчував школу Малого театру в 
Москві і працював в цьому театрі до 1969 року. 
Потім, так склалося особисте життя , переїхав до 

Києва і щасливий. Адже за походженням -українець , 

народився на острові Хортиця в Запоріжжі. 
-Чи прац,ювали в театрах У1ераїпи? 
- Хіба що в Театрі кіноактора у виставі "Політ над 
гніздом зозулі". Я був президентом "дурки", містера 
Хардінга грав Льоня Яновський. Була цікава ансамб
лева вистава, режисер Володимир Опанасенко. Ми 
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втратили цеи театр. 

- Ях ви ~іиюєте теперішній стаи ?Сіно в Україиі? 
-Моє відчугтя сьогоднішнього стану кіно висловле-

но у вірші , присвяченому моєму другові і колезі Ле

сю Сердюку: 
Вирує небом чорна хмара, 

Вже сонце зникло, геть нема. 

Вирує й сунеться, мов кара

З-за хмари й неба вже чор~ма 
І штучне світло запалили 

На день і ніч і назавжди ... 
Від розпачу втрачаю сили ... 
Т: . V "З І )) а чую ГОЛОС ТВІИ : ажди ... 
Тримайся, друже, й чорну зливу 

Господь даси нам перейти . 

Чи душу маємо лякливу? 
Чи нас не смажили чорти? 
Зажди думки свої палити , 

Зажди ховатися в труні -
Даруй музикам серця жити , 

Хоч на обірваній струні! 
Най сонце спалить чорну хмару, 

з 
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ажди ... прости ... сво1м катам. -
Хай Бог вирішує про кару, 

Бо сказано- і аз воздам!" 

~ -Заплаиоваиа яхаС'Ь робота иа пайближчий 'Час? 
~ -Є проект у Сергія Іванова про пам'ятки України . 
~ Він задумав великий серіал. Пілотну касету зняли ) а 
;:е б . 
~ як уде дал1 , не хочеться. загадувати . 

~ -У П ол'Ьщ,і ш відк.рилися иові перспективи? 
~ - Це в мене батько весь час питав: "Дмитре , які в те
~ бе плани на майбутнє?" Я казав: "Це у вас є плани, а 
~ в нас є бажання, постійна готовність працювати" . 

• 

8 Д.Мнргородський у фільмі 
"Вогием і лteЧR..At ". 
Режисер Є.lофман. Польща. 

Д.Миргородський 
під ~Іас зйомок фільму "Мтш ''. 
Режисер О.Денисенко 
(фільм не закінчений). 

В ролі комnозитора Сарського. 
"П apmumypa иа могІlЛьно.му камен. і". 
Режисер Я.Лупіі't. 

8 В ролі Бруса. 
"З " 01-Ш. 

Режисер М.Мащенко. 


