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знімається фільм
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безсмертних»
Журнал вже писав про новий проект режисера і продюсера Олеся Янчука

-

фільм ~<Коман

жавної копійки, а він мав бюджет

дир армії безсмертних» за сценарієм Василя Портяка, у якому йдеться про життя і смерть ге

1

мільйон 200 тисяч доларів! Знаєте,
в мене забагато енергії витрачаєть
ся на оце жебрання , бо якщо я noc-

нерала Романа Шухевича, командира Украінської повстанської армії. Вже знято половину
картини, а друга чекає на грошові надходження. Олесь Янчук, який створив такі відомі філь

ми , як << Голод-33» та ((Атентат.Осіннє вбивство в Мюнхені)), каже, що не хоче опускати план

v

тукаю у сто две р е и , може, у двох ме-

ку, щоб втиснутися в бюджет, який «Заспівав романси ».Правду кажучи, сценарій мене приєм

ні щось дадуrь. А так здебільшого

но вразив: дуже-бо рідко комусь у нас вдається не впасти у фальшиву патетику, говорячи про

•

п осм Іхаються, дякують за дуже важ-

видатні постаті. Маємо відтак цілий пантеон забальзамованих геніїв, натомість багатьохдос

ливу справу, яку я роблю , і - відмов

тойників нації злочинно забуто.

ляють. Але їх також можна зрозумі-

Образ Шухевича в сценарії є , поза сумнівом, ідеальним , але не нарочито ідеалізованим : во

•

•

•

ти: немає вщповщних за.коюв, коли

як та інтелігент, спортсмен і лицар, мудрець і красень, ~~старий nідпільний вовк" і хитрий лис,

б, скажімо, як у цивілізованому сві
ті, суму пожертви списували б меце

словом, супермен штибу досовітськоі Галичини. Потужне ідейно-філософське патріотичне
підгрунтя поєднане з динамічним сюжетом, захоплюючими пригодами, елементами бойови

натові з нарахованого податку. Біль-

ка. Перфектний спосіб донести в народ національний міф (міф у сенсі універсальної моделі

•

ше то го, якщо ви мен1 подаруnали

стосунків, минулого, специфіки нації, а не в сенсі антитези правді, як його досі розуміє, на

гроші , то треба ще за це сплатити

жаль, більшість). Поза сумнівом, цей фільм просто приречений на успіх, питання лише- чи

п одаток- ще одне зачароване коло.

в широких колах, чи, вкотре, серед кінознавців і «хворих Україною,,?

Якщо вже наша культура і зокрема
кіно перебуває в такому жалюгідно

- Паж Олесь, 'ЧU дійде філ'ьм до ~ового гляда'Ча? 1-le ceк
perrt, що украі~tсь'Ке кіно мало знімаюm'Ь і ще Jvtlm,-шe дивлят1т

му фінансовому стані, то треба було б цілком звільни
ти його від податку. Мистецтво -це обличчя нашої

- У нас немає справжньої реклами , оскільки немає

держави, не тільки футбол! Сьогодні відІ<рилися две
рі в світ - а ми стоїмо на порозі голі-босі перед тим

прокату, прокату ж немає, бо в людей немає грошей.
Тільки раби працюють безкоштовно. Відбувається

світом. І на нас таких всі дивляться! Я не хочу, щоб
нас такими бачили. Очевидно , через систему, яка тут

ланцюгова реакція, і коло замикається. Тому й нема

панувала більше 70 років, ми втратили ХХ століття.
- Наскіл'Ь?СИ Я розуміщ студія «0Л~СІтФіЛ'ЬМ » - це ви і є?
-Так, я і є студія , а ця кімната- весь офіс. Сnрава в
тому, що мені на фільм «Голод-33» навіть бабусі nрис
илали по карбованцю, а сrудія Довженка відрахсву
вала собі 30% ко штів, які я назбирував на свої карти

ся.

реклами: це ж має бути ціла інфраструктура. Телеба
чення- це , звісно, річ хороша, але я за те, щоб філь
ми дивитися у кінотеатрі. Потім , очевидно , й на те
лебаченні.

-

Але, Я'К кажуm'Ь, uМд,Cftf,O 1'nl!, ЩО .ма&W-0», і поки ЩО ?іа кі

нотеатри ж доводиm'ЬСЯ розраховувати.
- Залежить, як до того , що маємо, ставитися . Якщо

ни . На мою думку, це несправедливо, тому я й засну-

мене влаштовує те , що я маю, я таки буду це мати. А

-
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якщо м е не це не влаштовує, я матиму що сь Інше.

-

Вас rc.e влаш,товує?

- Н е влаштовує.

А що ви робите, щоб з.міиити ста-н справ?
- Мені , фактично, довелося стати жебраком. Я ходжу й жебраю, де тільки можу. Деякі високі чини на

-

віть кажуть мені: «Як ви можете , створивши такі

прекрасні фільми , ходити й випрошувати?» А я від
повідаю: «Якб и я не жебрав, то не було б і фільмів».
Бо , напримад,

« Голод» зроблено

без жодної дер-

•

вав власну студ1ю .

Гаразд, поговО'рімо кmtкpem?ii11.le власне про фільм <<Ко

лш?-tдир аjJмії безсл-tертиих>' . Чому ви запросили на галовиу
рол'Ь ГригО'рія Гладія) тсрім того, що вон.и з Шухеви,че.м. фаи
тастu'Чио подібні?
-З Гладієм я бачився перед ти м двічі , щоразу в Мон
реалі. У 1992 році , коли я приїхав з прем 'єрою «Голо
ду», і в 1 996-му- з «Атентатом ... ». Пам'ятаю, тоді ще
давав інтерв'ю, а поруч стояв Гладій , і я сказав: «Як
шкода, що такий nрекрасний актор як Гладій не жи
ве тепер в Україні , але, звісно, якщо він захоче зніма
тися, то не буде жодних перешкод». І це символічно:

через два роки я заnросив його. Гладій був мені важ

ливий ще й тим, що в ньому не було якогось постра
дянського «ІІVІейфу».

-Ви, в~ передба~ 31Ш'Ч1іУ иега:тивuу реах'Ці?О 1Ш
зразО'К «за:че.м ворашито nрО'Ш!Wє...» ?

-А мені вже це казали. Ми знімали в Івано-Франків-

. ..

...

)

ську, на подвІр 1 тюрми, територн , що примикає до

Упраміння внугріmніх справ, сцени з закатованими
трупами українських вояків, де Шухевич бачить сво
го замордованого брата ... Приїхало місцеве телеба
чення, а після передачі дзвонили багато колишніх
працівників НКВС і обурювалися: <<Як можна з тако
го бандита робити героя?» і подібне. Я не можу зми
ритися з тим , що нашу історію спаплюжено і замов
чувана. Це наша невідома історія, і все , що я хочу,
це донести до людей правду, щоб вони здобули і зміц•

НИЛИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ .

Філ'ЬМ тахи буауто сприйма:ти порізиому, Зa.tleЖНJJ в-ід
рівм хул/ьmури й ?Ш'Ціо?-шлоWJЇ свідомості. Чи вас ж турбує
'Н1ііезпека поглиблен,м рожолу в cycniл'ЬC'J'lUJi?
- Я не хочу, щоб фільм був пропагандистським, щоб

-

його використовували політично . Ми занадто заnо•

вона просто про те, що

Валерія Малекторович
і Григорій Гладій
у ф ільмі иКожа'Нди,р
арлtй бeзc}rt-ejJm'НUX» .
Режисер Олесь Янчук .

людииа, віддана своїй
справі, ие може бути
щасливою в особистолtу
житті. Ліри'Чuа лінія у

•

ЛІТИЗО ВанІ ...

Смво <<nропага?іда» від nrJw:rmcy мас в собі жгативиий
зм.ісщ а.л,е явит.и 1Шродов-і ідеал, nри'ЧОму жвигадаиий і
пршкти'ЧWJ ttenpuxpaule'Н,ий, справді потрібио зараз, ях пі
холи. Ваш філ'ЬМ яхраз і є тахО?О пропози'Цією гляда'Чев~ пе

-

реаусім М/J.ІWд~ пратути даріsмтися до героя аухом і 'Чи
WJМ. На -це ((пра-цююто>> детективпий пригоm~и-ц'Ьхuй сю
жет, щепи з пласпwвого мииулого Шухеви'Ча, иав-іт'Ь сц,ен,а

філомі зу.миmе 1іа друголtу плані?
- Шухевич мав родину, але був розлучений з нею, і
це трагедія його житгя. У сценарії були спроби на
тякнути: а можливо, там щось є між Галиною (Вікто
рія Малекторович) і Романом , крім того, що вони
друзі по зброї. У фільмі цього немає. Це цікавіше: ми
бачимо двох гарних , молодих людей , але відчуваємо,

гри у волейбол. Малода л:юди1Ш поаумає: «Bin тахий, як
ми» . І та1СUМ 'ЧUWJM пов 'язуєт'ЬСЯ розірвапий ~ дарадяп

що над ними стоїть щось с ильніше. Вони в іншому

сьха Ухраїм В11М.ІLЛЄm'ЬСЯ бага:пw розви1іепіШО?О, хул'Ьт'JР?іі
шою, піж усі радя?іС'Ьхі p01Cu і 1ШВіт'Ь сьогодепия. Не.мипуче

Малекторович вдалося знайти цю грань і не пересту-

вииихас rwч,уття WJстал'Ьгії за втраче7і0?0 «європейсь'Кіс-

-

вимірі, зовсім іншого rаrун ку люди. Гадаю, ВікторіЇ

·-·

ПИТИ ІІ .

Чи за:rнддав с-ценарій суттtвих змін?

тЮ>) , 'ЦUВ'LЛ:lЗОваиu:m?О.

- Так, ми зупинилися тільки на п ' ятому варіанті , але

-У

році все виявилося фарсом , ми здобул и не

й до нього щось додавали , щось скорочували. Нал-

залежність передусім завдяки путчу в Москві. Не ду

риклад , монолог героя з явився тІЛьки в четвертому

маю , що в нас була революційна ситуація. Я хотів по
казати людину, яка була ладна покласти життя , щоб
досягнути відчуття свободи , незалежності , щоб буги

варіанті. Роль Пашкевича у мене тепер взагалі гра

•

1991

•

•

громадянином своєї держави. А нам ця незалежність
•

дІсталася задарма.

ХО'Чд, й історія ш терпит'Ь умовиого способу, Шухевu'Ч був
люди'иО?О, яка зам,ад,'И.М ·н,е змінила глобал'Ьnий хід історії.
За велих'И.М рахунхом, йому 'Це вдамся. Мабуто, тому в
СКJ~д,()uій 'Комnози'ЦіЇ с-цендрію поряд з т~ома 'ЧасОВ'И.М,U
рів'НllМи є ще й 'Четверти~ п~асовий - М()WJJWг самого

-

.

'

ють двоє акторів. Сnочатку я запросив Олега Прима
генова , а вже потім мені показали фотопроби Воло
димира Горянського, і я зрозумів: ось він , мій Пашке
вич ! А Примагенов уже поїхав на зйомки . Тоді я за
лишив Горянському message на автовідповідачі з зап
рошенням. Він погодився , і те пер Примагенов - це
наче « руки» Горянського , а сам Горянський - «біла кіс
тка» , не любить робити брудноЇ роботи . І вони в нас
удвох ходять.

Коли в-и плануєrпе завершити роботу 1шд філ'ЬАtОм ?

героя.

-

Це не просто його внутрішній голос . У цьому є
якийсь момент безсмертя. Усі сподіваються, що там
далі щось є. Я, на жаль, ні. Але душа, вона існує у пев

- Я кщо з фінансами все буде гаразд, то сподіваюся,

-

ній температурі , вона теж болить, коли ми хворіє
мо

-

...

Маєт.е 1Ш ув~ що Шухев-u'Ч був люди,нто з підвищенью

тем:ператJРО?О?

на початку року, до березня. Маємо ще одну пробле
му: досі не відзняли однієЇ сцени , бо не знайшли не
обхідноЇ для неї церкви під rонтом , усі понакривали
бляхою. Цю сцену конче потрібно зняти до осені , по•

•

ки немає жовто го листя , ш акше доведеться вщкл ас-

ти фільм до наступного літа. Не хочеться йти на ком

жди притяrує .

проміси : якщо не буде достатньо коштів , я краще бу
ду чекати , шукати. Дуже важко зараз розкругити
фільм , і якщо це вже зроблено , то треба летіти на цій

Хе.міщей про свою n 'всу <<П'ята 'К()JІ,(JНД,», у яхій, до реч~
теж йдеrтся пророботу nwniл'Ьuиxis у Мадриді, хазав, що

-Дякую за іи:терв 'ю. Боже, помагай!

-

Так, це правда. У ньому була величезна концентра

ція життєвої сили , він не жив , а горів. А полум' я зав

-

•
ВИСОТІ.

