виконавець ролі Боrуна. Він гово
рить про свого героя, що цеmоди

на, яка шалено кохає. "Він воїн,
але коли дивиться в очі коханої,
світ перестає для нього існувати,"
- розповідає Домогаров. Призна.,

чення иого на ролькозацького пол-

ководця було для всіх несnодіван

кою. Було відомо, шо ця роль при
значається для Богуслава Лінди.

"Коли nан Лінда відмовився, мо

nmуючи це іюпими зобов'язашrя•

ми, ми почали ІНТенсивно шукати

заміну, - говорить режисер.- Після
того, ЯJ< оглянули багато молодих
•

акторtв, нашу увагу nривернув

Олександр. Проби підтвердили,
що він - прекрасний Богун. Я ду
мав про того, що має широку

душу і вогонь у серці. Таким і ви
явився Олександр ." Домогаров
живе в Москві, відомий своїми те
атральними ролями.

Гелену гратиме Ізабель Ско
рупцо. Вона з'явиться в Польщі
•

о

nльки в тотому, оскшьки недав-

За даними опитування
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відсотків поляків хочуть поба
чити на екрані " Вогн ем і ме
чем". Якщо все йтиме добре, то
вони матимуть змогу зробити

це через рік . Прем'єру призна

чено на січень 1999 року .
Режисер Єжи Гофман не
вірить у забобони і першу зйом
ку призначав на

13 жовтня.

Все

почалося з проїзду Богуна че
рез спустошене село в пошуках

Заглоби, який втік, викравши
Гелену. З огляду на фінанси ,
майже всі зйомки відбувають
ся на території Польщі. Осіноо

ньо1

nори груnа загостить у

Варшаві, де зали Королівськао

го замку служитимуть кІмна-

тами Вишневецького в Лубнах.
Затока на Ропі біля Горлік - це
Дніпро у фільмі , а Зубриця під
Бабиною Гурою виступає як
Чигирин, Чорний Яр або сади
ба Г орпини. Тільки степи, ос
кільки їх бракує в Польщі, бу
дуть знімати в Казахстані чи в
Молдавії. Досі груnа перебуває
на території музею Мазовець
кого села в Серпці . Шати з ХІХ
століття обклеєні картоном і
зроблені сnеціальні насадки на
КОМИНИ, ЯКІ Є КОПlЄЮ TifX, ЩО В
екавсені поблизу Києва.
о

о

"Вогнем і мечем" викликає ве
ликі емоції та надії. Одинадцять
років тому Єжи Гофман вже при
готував був nершу версію сцена
рія . Після того , як було знято
"Пана Володпйовського" (1968) і
" Потоп" (1974), здавалося при
родним, що мус1-mа з'явитися та-

о
І

-

ТЕАТР

кож перша частина трилогії. Було
зрозуміло, що знімати їі має Гоф-

.

~

.

ман , ЯКИИ, ЯК НІХТО, ПІЗНав прозу

Генріха Сенкевича. "Сnершу ре
алізацію блокуваrш з nричин полі
тичних. Коли ж почали ліквідову
вати білі nлями у польсько-укр:U
нських стосунках, забракло гро
шей, - згадує режисер. - А грошей
треба було зібрати багато."
Гофмансвідомий того, що nуб
ліка розбещена голлівудськими
спецефектами і віц найnрестиж:ні••

•••

••

шоt nольсько1 продукцн чекає чо-

гось особливого. Без сnеців кіно
магії не обійтися. В роботі над
фільмом беруть участь більше 50
каскадерів, які .цубmоють акторів
• •
•

у сценах поєдинкm , naдt m-IЯ з ко-

ней і рукопашних боїв. Все ue чер
гуватиметься з mобовними сцена

но стала щасливою матір'ю.
Решrа провідних ролей вm<она
ють польські актори: Міхал Жеб
ровський, Кшиштоф Ковалевсь
кий та інші. Усього плануєt·ься
задіяти 111 акторів і близько 1О
тисяч статистів . Серед акторів
бракує Даніеля Ольбрихськоrо,
який знімався у nопередних части
нах трилогії. Гофман проnонував
йому роль Виmневецького, проте
актор, схоже, відчуває себе дrІЯ неї
застарим.

Моиіка Мадурович
(друкується зі скороченІІ.vtІІ)
Сіпета, /(g

Від редакцІЇ: Як відо.мо,

Гоф.ман запросив до участі у
філь)•tі двох українських
акторів

-

Богдаиа Cnzynкy ІІа

роль Богдаиа ХАtельІlицького
та Руслаиу Писанку. Проте в
•

цьо.лtу penopmaJІCІ про це

иічого не згадується.

ми.

Про що йдеться у книзі? ХУІІ
о

о

о

стол1ття , повстання коз аюв шд

проводом Богдана Хмельницькоо

го , а на цьому тш розгортається

лінія кохання Яна Сюкетинськоrо
і прекрасної Гелени Курцевичівни.
На шляху до щастя цієї пари стає
Боrун, закоханий в Гелену. "З Сен
кевича вибираю ті фрагменти, в
~

.

...

яких nоказаю дош герош,

- розпо-

відає Єжи Гофман. - Постаттю,
яка це сnолучає і коментує, є Заг
лоба." Режисер хоче зосередитись
на тому, шо суттєпе для глядача
о

на кожному континенТІ: на mодсь-

ких nристрастях. "Любов, нена•

висть , заздрість, прапrсІ·mя вла-

ди," - перераховує він на одному
nодиху. З uією думкою погод
жується і Олександр Домоrаров,

12, 1997.

О. Домоrаров
у ролі Богун а.

