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Вперше цочув JI ц;різвище Ocm<a в0сени 1~66 ро}(}; ~
ли переїхав шрацювати з .Риm до Києва і був пршmя
тий до Театру російсько! драми. Там sr зу~mєя з гру
иою тarmx са;мих »о~чків-аІ<Торів з Мо~и, Дніцр
nетровська, 1\иє:ва, зі с~ ім.ДовжеJ;JІ<а-воьоrо 'Чол~
вік вісім. !1айа~овіrоrим сере~ ШІХ був Боря Бро~
ков. Ми затоварищували..~ Пройшло цебагато чаоу, Бо
ря nоходив шо театру, по;.щвивЩ щавіть зі-q>ав щotl!)

неве.лйЧІ<е, і panrroм каже: «іН4брщло ~mеь ци.ми
корИ.дорами, мабуть, вериусь на студію. ПЩу зlliмa'11ИGD

до ОєИІ<И, "Він~ до p€:cri, зі «Злодієм» запуска€ТЬСЯ». (Н~
ву<<

'' . . '

,v

хрЩ>> я Ие>чуf3 mвmme).

O:rpararemo вра

же-и_ий, ~· й0му: «'Боря, цеЖйо"rо вe.лиtm[c\fh ТеаТJ?,
~кадемі~-, ти здуріrв; 1.\Реба nQТерnіти, ge вое відр~
і т.д. А ио'Гім, авіДІ<и 1'Ш<:а ;виевнееі.Є11Б, ЩО 'FФЙ о"'"·~~
візьме.тєбе? А ~ощроб:и:, конкурс?» Він~ та1<,
як потім колиеь ~ Muoлairl:}'I<: <<'fa що він дЛГ;
:шШ ме:пе ае вз.mги? Оrільки вИпито!м>~ -дежар-тував
15оря..

В ті pom я ЩИро~іw~що є кін~щреби і X}'t{O$WI р~а"

· я:r<а вирішує, xro і то зmма'іІ'ЦМе, xw і xoro rратиме.
Дри чФ:му тут ~сь Ocm<a? ДаШІ Шио з:ШМати - х "
педякуе! Хто віФІ ~?Що знімав? )І(ив.уqц в ~ркові,

я добре знав, що буn ,ДоІООеп.rео, ~ерідзе, який н~
віть до , ~атм<а х;rрп~, рациБОJ, кого брать в карm
ну '<<'Іlов1Я'> . Є ще .Ле&~,, ШІВачко, а 1YF Оси-r<щ..
· Минув час. Той же Брощwков заFJїросив мене на €РJ'Дію.
Б-у» щ:ер~rЩQІ «КаміmrФvо хроста>>. По~nвєл~ Захоті~
лось буtt.и наодщrщі. Боявся, Щ€> почпуrь дfл;цmоь вр~
же~, питать: <<Иу що? Иіr tП<?) . [J]iiUoв зі СL1діі. ·
npoxi)uriй:apoзyмm panrroм, що м'€иі необХідщо поба~·
:rи, як s~ae ЛІОДИ!8а, яка зробила Оrаке! Тієї ж ми
ті повернувся, щіш6~ ~t'И. Біля Головною входу в
~стративftіffЙ корnус був фо~ і літерою
«!І» лавки к0л~ иьоrо. На cepeдmri одної з нюс сЩИ'J.'1Ь
•

mоєь невелике, з ~~)?I<e'UJW оиом, довгим но:ом" 11
rдаjUІ'іЬсебе по rоЛJ.Вщ ~ь точао wак, як щоЮІо в~
карТІШі, в еnізоді <<Проводи)> сидів Іван МШ<олайчук.
Т~ лівор}'Ч~ npaвo;pyq НБОJЮ бу~ Fre дівКИ, ЯК у Ісі-;
НО, .а ~ЦО Іі10ВаЖ;ні.111'Фд:»:,
.
$Ще Я З$аВ З J'a-

3e'r і телебаче~. Още і є

:мt ві:ц sд<О1!'0 тЩав зі
повів~

•=

.~ Parrroм чую заnитам
«Ну я«?» Чому я сам~ пк від

ne знаю, але точйо пам'тrмо, що оr<а:за:в: <(~а що

ти wак JQQбиm JІЮдей?» Кілька po.Jdв тому говорив в ін·
rерв"ю rxpo Осику; хочу ще раз nовторити. ~о багатьох
~ ~ежисерів під час зйомок nриліта;щ анrели. До
Льонів «І\амі.Jn:іомухреєrі>>~ мабуrь, сам Гос:иодьявля:в
ся

.

З тог.с дJ'ІЯ, (<йеv,аче цвяшок" в серце ~битий)>, засіла
мрія зШFгись"}7 Осики. І сиділа ця мрія в мені майже 20
років, і ~ ЦроситиtDь я не вм$, але одноrс разу
натЯІGJУВ. По тедебачеmnо в :mчrерв'ю я сказав, що м:рі
яв би зуС'Ерlтись у роботі з Jileo!riдoм МихЩшовичем та
з Юрієм Іллєнком. H-acryrmoro дня ба~ по стУді) іде
,lf.~·OlИt. ІІtдходжу, кажу: «Ти чув, я вчора но телевізору
казав, що хочу з тебою та ЬJЛєm<ом зустріrrись?~> Він ме
ні: «Or баЧй1ІІ, зі мною m уже зуСІрЇВСЯ>>.І оці хохмоч·
Ік:и~ тяrлиєь майже 20 JІ:іт, а знімаrm - не знімав. Навіть
коли через бararro роrсів меие зацросил::и до йоrо філь
~. <~Вмонись до землі>>, я був упевпеюrй, що ЯКJ.tйсь
о

V

~

•

знаменИ'fЮІ артист не щриtхав 1 мене rерwново взяли

рятувз.~ си'туаІ:'(іІ.Ф. Пройшов часf сотворЮІось багато
справ добрих і иршq>их, аJІьоия Шоді ставив риторич·
не· заиитаІШЯ: <<Як це ~к.GЩося, що ти у мепе рацjще

не знімався?»

poJ<Y

В.Штку 1~90
за.дзвонив телефОJі. Це був Осика.
Crпrraв, ~я чи стор. Я сказав, що стою. Лwня

ІnопрФоИВ сієт, mоб не впав, і Qrол:осив мені, що я гра
~ QЖО.ЛОДОЧВ:ФFО НМЗира!rеЛЯ 3~ В <<fіодарун
~ові яа ЇМ6ШШИ>>. Це вже було серйозно. Бог якось так
~ВЧИНИВ, ЩО МИ З НИМ ДОС~rr'Ь ТОЧНО і ПІВ~О розуміли

Іо;ЦЛИ o~oro. Таі<ИЙ сщоєіб СJn.7JІ<УВашІЯ наrадував мені

вапrі ~з Миколайчуком. Тільки з Осикою буJІо
ще леnпе. Я наВіТЬ міг іЗ чимось поrощжуватись, а з чи•

мосьm.

flравда1

n;e йоrо 1'-fаЗІО ХВИJІЮвало. Завжди бувало так,
$вів &Щ)ішив. Йому треба буле~овірИТйсь. Власна іи"..

•

•

V

•

1уЩ1Я 1 смакмого практично не тдво,l(И.Л.И,

ІЩt час роботи Ііад <<По,царушсом» наші взаемини ста
m вже більm др~, аніж rовариськцми. Я навіть
:вам' нrаю місЦе j час, коли ь;е сталося. В коридорі білЯ
mocюro nавідьйону, де завжди наnівтемрява, ЛЬоня
якось ебереж:но ІJідЩшов і тщ0fl«Хо1 як велику ЧЩ)ів
ну таіну, nовjдав мені, що його дружина Світлана вагі~
на. Я знав, иро ~ речі не кричать на весь білий світ,
і відqув єєбе вибраним. Наче став співучасИИІ<ом чудес-

•

•

аої змови. Я був впевІІеюЩ, що «D1~Ф це» знаемо лише
ми втрьох: Света, Льона і я:. Звичайно ж, меце роаи1r

Льоня казав, що я етарий і гратиму роль «Дf>)'Jly, аде
довгу>>. Ми з нwм через мого знайомоrо в меблевому

. .

.1

рада гордісrь з цьоrо nриводу.

..
Ма:І'Щ3ИІ-n дJ:стали два ДйТЯЧИХ VГVIЬЧJm.a на r~олесах

Фільм <<Подарупок на імеJzІИЮІ>> знімався: якось лаrід
но. Я не nам'ятаю високих nот цр.и cnim<y.naюri. 1 ц~

JіІF>иі'Іерли Іх на озеро Тельбін: додому. Paдiqrn, що знай

стосувалося бу:юваJІЬНG> всіх служб. Все виход:ил0 і'Іаче
без наnруrи, t починалосЬ воно з Оєики. Навіть коли

ми лрШхали на зйо~ ~иіаоду «Страта революціоt~ер
:КИ>> і nобачили, Що вночі хтось иоцутm шибеницю на
дров~ rеж не було крхmу і паніки. Був якийсь іронічн<1філософсьІ<ИЙ сум.
ТQЧПО 11аіК без наnруги і .аисоІ<ИХ HO'F, дуже т.иrхо і сшо-'
rdiiнo вийnrло і nройщл0 це Юно иад~ е~р;шах;,Уі<
ра.їни. Тихо і сnокійно~ за винятком двох еиізодів.Jх л.
ніколи не забуду: ІІерший еnізод, коли JІьоня па •
nеКЗ4уВав фільм для ,друзів. Що то були задрузі! І! Цві~
кунов, Дзюба, ЯкутоnИТСІ, ЖуJООІсЬЮ1І(f, Юра Млеш<о.
Пієля заІсі.нtr~ЯWІ ф~ нієля иоорясаючоі паузи нас

шли чудового актора Серьоrу Ромщ:rюжа на головну
роль, обом діточr<аМ були nридумаЮ ролі, Овітп:а:на цвЬ
ла ... :Все так rарно, що аж :не буває. ЛwШ світила нова
нормальна кварщра, поnереду зйом:ки, сиоча-rку в
Шишаках, а потім в Oetrp>oзi. Fpomi уже рщвали не де
ся:гками, а тися;чами,. і цей фокус на nочатку вселяв

якусь Дfl)Нf надію на майt1>утнє. В кffio уже можна було
rоворити заборонені <(жовто-блакитні» CJ!OBa... Корот
І(О кажучйс, перебу.цева, воля, nерєnектива. На з:німаJХь-
ному ма:йданч:ику кожний і всі в оточешrі своЇХ. ДІ>Wо!
1

3Иімаеться 15оря Хмельн~mй, пorir:цgt) говорить ук

раЇНською мовою. Вулицями Осrрота бігають очмані
лі Д~ти і питають, чи не проходив туr Робін Гуд? Авт0г
рафи., зустрічі ... Цращоеться гарно, Осика і дітЯJvf з ма

почали ~wrи. Та~ЕИХ слів від таІGіХ nоважюtх люд~}{

мою Свєтою crrycJ<Y не дає. Boim ревуть, їсти хочугь, у

я ніколи не- чув 1уже, мабуТь, не nочую. В цих nиnадІ<аХ
каж.уrь, що у нас поч47!И р<)сrй Щ)дла, ми відчули, ro;Q
от-от ЗJІ€тимо.•. .На тому ж місЮ й сілИ. Преєа мов~,
ф.еермрІ<у не бyJro, Але ж яЩ JlЮЩІ хваJUVІїИ!.,
Друrnй еnізод в lв-аlfо-Фраюсівсьt<у. Лищень1 спека 3·5,

~всіх серце рве-FЬся, а Льоня не знімає -сонечка жде. І

rрс:щусІв тодеи нема не те дІG в IOНO'Feawax, а и па ву.

всі rерІJJІЯТЬ, всі розуміють, вєі раді. Так було ще дст
сить довго. Ми закііІ:JЧИЛИ знімать фільм, буди п:ре1vі' е
еи, поїздки rxo різНИїХ кінозалах, омески і т.д. А ОДІ:і&
оо разу на зустрі-чах у Рівному, де ми Жй.ЛИ в шикарно• •
•
•
му (<JIIOXtCi~> 1 І<уДИ дрИХОДИ\ЛИ МіСЦеВІ а:ІО'ОJі>И> реЖИСе'

лицях. Порожньо} а ми з, ОсИІ<ою nрЮхали з nре.м' е

ри, р0бі-х;.юnси ку.тmтури иос~атись з Майстром,

рою фільму. ПривеЗRІИ <{flод~рунок mtіменшm·». Після
одноrо з с~аисів, ЯR1{Й l'ІОдивИ:Лось осіб 10..15, підійшоя'

йому стало nогщо. На мене це сцравrою веоrике вра-

<А

Jr.

•

\.;1

V
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V

•

д0 нас немолодии, Іо/ЛіЬгаБИИr штеmrентоrФ вигляду

дядько і сnитав, Чи б)Щ'е це кіІ.Іо ~а. Ми СІ<аЗаЛИt що
бmе. І от настуtмоrо ДJ!ІЯ, окрім 10.15 , що приблукали
на npeмt єр~ ми побаЧИJШ двадцsпер0 с:вяrщ<ово црйб
раних діточок з тим дядьком на чолі. Вия:вмосJ>, щ0 це
6ув учцте.ль, ~:в літ[ каніІЕули не щоjrінувався оббіг-

•

V

~r<eUІf,J:Я ,_ ТОМ,):' що трапилось при меш першии раз~

Була швидка до:помоrа} yкoJI'Jd, безсонна н:іч: і гнітю
ча тиша, нач~ Льоня вибачався переді мною за нез"
ручп€ G<та:новище, в яке він мене nоставив. ДаЛі все
поч:адо валитись. Зранку н:е було маш·ини, я.1<а ио
ВИІШІа була иас везm дФ }(цє·ва. Поwім проrrягом 2·0

ТИ СВОІХ rnuв, ЩО заJІИlІІ.ИЛИСЯ В МІСТі, lІіІрИВеСТИі іХ ІІ~

хвилин лоnлули дві щЩІй ~ авrом;обіля, і ми стали
серед поля. Слава Богу, в Рівному нам rroдapy;JJaли

ди&итися шuue кіНо. Для нас з Яьов.ею ще дорівюо»ало'

uo якомусь термосу, і о.цпим з них ми розІМатилися

<{Ocr<apy».

з всдіем norryт&иt який nогодй:.вся nідкИІ'ІУ'Гй на<; до
метро. І от с11оЇмФ 'Иеред девгиWІ сходами на гору
бmя йоFо дому. Жар~о неймов1рпо. Я в иан~і. іИд
нять ~ gест1;1 його нема сил. Зrадую ту страшну мину

••
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•
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А потім була о.с'І'а11:ІЩ наша сЩдьна р0бота на стуЮї
Дов.женка «Гетьманські юtейнодю> . :Правда, ми про це,
ще не знали. У Льоиі не було о)ЦrіеЇ н:ирm, ал:е бу!ЛИ
дВоє ІФзаків-бJЩЗНЯrr. Грща: ХФ:хма Юри Ітrеика з nри-
водr тоrо, що ОсИІ<аІ нapemri довіВ, що діте.(J н;е нир.ка
:vm робЛ:ЯТЬ. Я ~СЯ, ЩО :&:очу rpam FOJIOBJq ]>-ОJІЬ.

лу НІіч, єю1я~ену дор<Уrу. Ях Ж€ все це буде? А ві!и
хмцкнув і mmoв, ще й сказав, що не треба ЙQГО лро
воджатЬ,, сам ;ці:йде. З тоFо часу у мене склад:І:Іі сто0-

Сергій Романюк,
Лесь Сердюк
у фільмі
Леоніда Осики
«Гет'ЬМ.а:н.ські
'К.Л.ейноди)).

1992.
Леонід Осика,
Вадим Іменко,
Георгій Якугович
nід час зйомок

фільму
«Ге.т'ЬМа'Н.ські
'К.Jі,Є'Й,'Н.Оди" •

сунки з цими сходами. Коли підходжу до них, жарко
стає. Навіть взимку.

зв

Після «Клейнодів>> почались попевіряння з ідеєю філь
му пре Довбуша. :Було бага'Іо всьо:rо в ОсИІ<Ис таланrгу,
ІіІJІаНів, думож, ва}>іа.н:сів... Не бy,uro лише q>ощей, ~ ЛОС< ї:х
робиwи:, у В~ІКу не· ~чили. :Вони навіть з :х:удожни·
ком фільму ЯкугЄ$иіtе~ і оnератором В~дим-ом Іллєн
ком їздили до Іван:о-Франківська на Всесвітній зліт ук
раїнської діаспори. Думали, nо.кажугь <<l<Jrейно,ди>>, за
цікавлять і Довбушем. Повернулися злі, втомлені. Не

випросили ні цента. Треба було жити далі, годувати сі
м'ю. З'явилося запрошення з кінофакульте'І)' теа~
рального інституrу, і Льоня вирішив набрати групу р~
жисерів, а з мене, nрйродно, зробити педагога з майс
терності актора. Він таки домігся свого. Правда. щодо
мене, то обманом. Обман був у rому, що я боявся викла
даІ \ЬКОЇ роботи, JlЯІ<аВСЯ студентів, не знав що, як. Був
упевнений, що кожен з яих знає і вміє більще за мене.
До wго ж, усі :вони були з вюц:ею ос:вітою. Я відмовИВ-і

~. І єr-:ооді Оєика по~оеив мене иро€1'0 посиді1'и з ~
заком·щаиію иа приймальяих icnwrax. Я лопався. ГІеrо
дився, сидів, якісь ощінки ставив, зrодом і забув иро ще.
Коли nочався навчальний рік~ Льоня каже: «Студенти
тобі повірили, невже ти Їх зможеш ПОJ<ИНУГИ?» Ну, зви
чайно ж, не зміr. Я ще на іспитах закохався в них усіх.
зразу. Боже! Як я йому зараз за це вдячний! Пройшов
час, знову настало літо, і знову поттло нас у бік кінема
тографа. З' явився і еденарій новий. Та всі думІ<и, мpft і
сподівання були нагло перервані погіршенням здоро
в' я. Льоні nотрібна була »елегка операція. Так сталось,
0

•

що шсля

•

'FOro, як иоrо прооперували , я вmхав на зиомV

••

V

ки і міг rільJСИ 'FеЛефонува'Fи, цікавWFИсь спном здоро

в'я. Веселото було мал.о. Ми довго не бачились, а колИ
я повернувся до Киева:, то побачив, що очі його горЯІJ'І:)
тажим самим вогнем, як завжди перед зйоМІ<аМИ. Було
ясно: він щось придумав. А nриДумав те, що, не розра.,
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•СІ

'

ховуючи повною МІрою на свох mсляоперацшн1 сили ,

.

,
'
'
вирІШИВ взять у ruдмory мене призначити спmрежи-~

1

сером. Коли я це, нарешrі, зрозумів, почалось те, що і

з викладанням на кінофакультеті: паніка, істерика, п~
реляк. Та Осика є Ocm<al Після наnруженої розмови
ми домовились, що я nросто буду розтлумачувати акто
рам його думки. Адже після операції йому було важко
•
•

говорити. Таким чином ми почали працювати над сц~
нарієм «І не введи нас в спокусу». Працювати було ду
же цікаво, я отримував неоцінеюrі уроки. Мені подоба
ЛФсь, що Льоня асі матеріа:льно-зл.очинні моменти сце•

r

•

~'арио и:ереводив у моральн<>"дух.Qвm, ~1 аєпекти.

Сценарій єтавав добрим, ві:цІ<идалась ~а жорсте
f<ість. Вдень юr домQnлялись по cyri, вночі я щось запи
сував> nереробляв, а вранці nрйlІосир нову сцену. Як
що він посмііхався, і кивав головою, йшли далі. Я заво
дйвся все більше і більше і, нарешті, зрозумів, що мене
непомітно навчили, як то кажуть, ще й «ловити кайф»

від цієї роботи ...

Потім було створено знімальну групу, вцбрано акторів,
знайдено натуру під Києвом. Ну, а далі за схемою ... Гро...,
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шеи, яю. ВИДІЛИВ юнодепартамент, висrачи.ло лише на

16 знімальІіl{}{ днів. Треба було шуІ<аТИ податкові кош
ти, а вас, як я уже писав, у ВДІКу цього не вчили. Н-а

віть такий досвідче.ний директор як Володя К:нязєв
с~, що в таІ<і термін'И він не Н'
робити кі
но. Я, не маючи якогось режисерєькоге досвіду, теж не
міР дозвоЛИ'FЬ еобі таке, тим більше, що nовинен був
ще й граm ооловну роль. Наважитись міг би лише JІе
онід ОсJП<а, та якби ж то здоров' я! ..
Я у нього якось спитав, що таке режисура, і він відпо
вів: «Це довжина і круmrісІ'Ь». Огож дав Госnодь йому
гідну круmrість, та не дав довжини tвор~ої...
Цілу главу, окрему статrю, мабугь, можна було б при-с
вятить геть байдужому ставлешпо йоrо до нагород,
звань, модних закордонних відряджень. Ця байдужісrь
якась гранично щира і nриродня! Адж6 я сам був у пn<у
рі ие заслуженого, nотім не народн0rо, бачив навколо
себе таких самих. Я розуміюс:5і на ЦЬQЩ Людина слаб
Ка. Bol(o, ЯlІ' в анекдоті шро :верблюдів: «Що б там хто
не говорив, а ниm все одво хочеться» . ОсИ:І<а
був
верблюдам. Найвищі, аайціrрrіші nризав його хаті іце його сім' я, фігуркасайгаказ дерева, подарована Па
раджанов им, картина Якутовича <<Георrій Змієбо
рець» . І бачив Бог, ЯІ< соромно було мені признатись,
що я одержав «Народного>>, а його обійшли. Та крім
щирої радості за друга, не було нічого в очах його. Та
кий Осика. Таким він був, таким він є.
Прочитав оце все, що написав, і згадав Поета: «Печаль

ue

моя светла>>
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