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Метри українського кіно: ч. ІІІ. Іван Миколайчук, Богдан Ступка : інформаційно-

бібліографічні матеріали / уклад. Людмила Соколовська, Тінатін Долідзе; КЗ КОР 

Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2021. – 49 с. 

Видання створено до 80-ти річчя з днів народжень Івана Миколайчука та Богдана 

Ступки. Містить їх біографії, спогади рідних та колег, огляди творчих доробків в 

кінематографі, та бібліографії. Також, за темою, надано анотований список літератури 

наявної в КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 

Видання адресоване бібліотечним працівникам, кінознавцям, студентам, читачам 

бібліотеки та всім хто цікавиться українським кінематографом. 
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Іван Васильович Миколайчук 
– український кіноактор, кінорежисер, сценарист та композитор,  лауреат 

Шевченківської премії 1988 року (посмертно). 

Народився 15 червня 1941 року в селі Чотрория 

Чернівецької області в багатодітній сім’ї прохідника-

залізничника. Він був четвертим сином із 13 дітей (до 

повноліття дожило 10)  в сім’ї Катерини і Василя Миколайчуків. 

Змалку допомагав батькам по господарству, трудився в полі. 

До школи ходив у сусіднє село Брусниці, грав у місцевому 

аматорському театрі. Першу свою роль Іван зіграв у 12 років. І 

була це роль старого Івана, батька Софії у виставі 

«Безталанна» за п’єсою Михайла Старицького. У селі існувала 

своя театральна трупа, яка майже щомісяця ставила спектаклі, 

але чоловіки навідріз відмовилися грати старого немічного 

солдата. Вистава витримала 36 показів протягом трьох років. 

У 1957-му Іван закінчив музичне училище, за спеціальністю 

«хормейстер художньої самодіяльності». Гарно співав, добре 

грав на інструментах: сопілці, роялі, цимбалах, скрипці, баяні, 

трубі, арфі. В 1961 закінчив студію Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги 

Кобилянської. 29 серпня 1962 – одружився з акторкою того ж театру Марією Карп'юк. Із 1963 до 

1965 року навчався на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального 

мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.  

В кіно дебютував в 1962 році, ще студентом, в курсовій 

режисерській роботі Леоніда Осики «Двоє». одного із 

засновників жанру українського поетичного кіно. 

 Кар’єра Івана Миколайчука розпочалася з кіностудії імені 

Олександра Довженка. Загальне визнання Миколайчукові 

принесли ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон» та 

Івана Палійчука у «Тінях забутих предків». Знімався в них 

одночасно, також навчаючись на 2-му курсі. У 1964-му на 

широкі екрани вийшла стрічка Володимира Денисенка 

«Сон» про Тараса Шевченка, якого зіграв Іван. Молодий поет, автор крамольних віршів, на 

допиті замість пояснень пише вірші про безрадісну долю України. Зрештою його віддають у 

солдати, а водночас забороняють писати та малювати. Миколайчук блискуче передав 

внутрішні переживання митця того періоду. Паралельно Іван знімався в стрічці – «Тіні забутих 

предків» Сергія Параджанова. Цей фільм став культовим, отримавши численні нагороди не 

тільки на вітчизняних фестивалях, а й за кордоном. Любов Івана Палійчука та Марічки 

порівнювали з шекспірівськими Ромео і Джульєттою – настільки вражала чиста, щира та 

неземна любов закоханих. У перший рік прокату фільм переглянули понад 8,5 мільйона 

глядачів, а Гарвардський університет додав стрічку до списку обов’язкових для перегляду 

студентам, що претендують на вищий ступінь у кінознавстві. 

 У 1965 році побачила світ драма «Гадюка». Ця картина 

допомогла акторові наочно продемонструвати, що він 

здатний грати не тільки благородних героїв. Його 

персонажем на цей раз став білогвардієць Брикін, 

безжалісний і підступний вбивця. 

У 1967 році знову повертається до образу борця за 

істину. Фільмографія української зірки поповнюється 

стрічкою «Бур'ян», творці якої надихалися однойменним 

твором Головко. Персонаж актора - героїчний боєць 

Червоної Армії, готовий пожертвувати собою в ім'я рідної 

 
Кадр з фільму «Сон» 1964 

 
Кадр з фільму «Бур'ян» 1967 
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країни. Відомо, що, готуючись до сцени допиту, Іван три дні утримувався від їжі, намагаючись 

придбати виснажений вигляд. 

Від середини 1960-х рр. настала зоряна година Івана Миколайчука – українські стрічки за 

участю актора почали спалахувати одна за одною: «Дві смерті» (1967), «Київські мелодії» 

(1967), «Помилка Оноре де Бальзака» (1968), «Анничка» (1968), «Камінний хрест» (1968), 

«Розвідники» (1968), «Визволення, Частина 1. Вогняна дуга» (1968), «Визволення, Частина 2. 

Прорив» (1969), «Білий птах з чорною ознакою» (1970), «Комісари» (1970), «Іду до тебе» 

(1971), «Лада з країни Берендеїв» (1971), «Захар Беркут» (1971), «Тривожний місяць 

вересень», «Наперекір усьому» (1972), «Пропала грамота» (1972), «Повість про жінку» (1973), 

«Коли людина посміхнулась» (1973), «Марина» (1974), 

«Канал» (1975). 

Кар’єра молодого актора розвивалася бурхливо. Уже 

1968 року за роль Миколи у фільмі «Камінний хрест» 

Леоніда Осики йому дали звання «заслужений артист 

України». Сценаристом стрічки, до речі, виступив знаний 

український поет Іван Драч (1936). На жаль, про той 

кіношедевр суверенна Держава згадала і вшанувала його 

тільки через тридцять років, та й то – гамузом, коли в 1997 

р. за стрічки «Камінний хрест», «Захар Беркут», 

«Подарунок на іменини», «Гетьманські клейноди» 

режисерові Леоніду Осиці вручили Державну премію України ім. Т. Шевченка. 

У фільмі «Комісари» (1970) зіграв комісара Громова – 

людину з загостреною моральною сприйнятливістю і 

духовним максималізмом. Картина стала помітним 

явищем в українському кінематографі, вона довела, що 

Миколайчук схильний до тонкого психологізму, до 

несподіваних контрастів і навіть парадоксів характеру.  

 З фільму «Білий птах з чорною ознакою» (1971) 

починається нова сторінка у творчості Миколайчука-

актора. Він стає ще й сценаристом. В цьому фільмі 

авторам вдалося за якихось півтори години емоційно, 

виразно і вражаюче розповісти про долю нашого народу в 

середині ХХ століття. Розповісти на прикладі долі родини Дзвонарів 

з буковинського села, де півень співав на три держави. Картина 

стала для радянського кінематографа першим випадком, коли 

глядачеві розповіли історію героя УПА.  

У фільмі Бориса Івченка «Пропала грамота» (1972) Іван 

Миколайчук не тільки виконавець колоритної ролі козака Василя, а 

й фактичний співрежисер. Він працював над музичним 

оформленням фільму. Тріо «Золоті ключі» (Ніна Матвієнко, Марічка 

Миколайчук, Валентина Ковалевська) супроводжувало піснями 

кінострічку «Пропала грамота», у створенні якого І. Миколайчук 

відіграв не останню роль. В «Пропалій грамоті» він дав нове життя 

звучанню бандури – в жодному фільмі не використовувалися такі 

можливості цього інструмента. 

1970-х років почалися гоніння на діячів української культури. 

Випровадили з кіна, а потім заарештували Сергія Параджанова. Зі 

звинуваченням у націоналізмі зіткнувся й Миколайчук. Вперше це 

сталося ще 1968-го, у рік придушення «празької весни», коли він 

знімав фільм «Анничка», де актор грав роль вояка УПА. У невелику 

перерву між зйомками актор прямо в костюмі вийшов перекусити в 

один із закладів громадського харчування. У ресторані якраз обідав 

 
Кадр з фільму «Камінний хрест» 1968 

 
Кадр з фільму «Комісари» 1970 

 
Кадри з фільму «Пропала 

грамота» 1972 
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якийсь військовий чин, який звинуватив Миколайчука в націоналізмі. У відповідь Миколайчук 

спалахнув, намагаючись пояснити різницю між «націоналізмом» і «патріотизмом». Інцидент 

закінчився доносом у Київ, де Миколайчука кваліфікували як «людину ворожої ідеології». Ще 

більш ускладнилася ситуація після фільму «Білий птах з чорною ознакою». Акторові не раз 

доводилося пояснювати свою позицію в різних інстанціях. 

 «Тіні забутих предків» на довгий час фактично заборонили до показу. «Пропала грамота» 

вийшла на екрани лише наприкінці 1980-х років. Впродовж 5 років, за вказівками партійних 

бонз, прізвище Миколайчука викреслювали з більшості знімальних груп, хоча багато режисерів 

хотіли бачити актора у своїх фільмах. Тим часом, зціпивши зуби, він вів своєї. За участі Івана 

Миколайчука на екрани виходили нові кінофільми: «Тривожний місяць вересень» (1976), 

«Море» (1978), «Вавілон ХХ» (1979), «Лісова пісня. Мавка» (1980), «Така пізня, така тепла 

осінь» (1981), «Повернення Баттерфляй» (1982), «Легенда про княгиню Ольгу» (1983), 

«Миргород та його мешканці» (1983). 

 Лише 1979 року, завдяки заступництву секретаря з 

питань ідеологічної роботи Харківського обкому КПУ 

Володимира Івашка, Миколайчуку вже як режисеру, 

вдалося отримати дозвіл на зйомки фільму «Вавилон 

ХХ» за романом Василя Земляка «Лебедина зграя», в 

якому Миколайчук виступив сценаристом, режисером, 

актором і навіть композитором. Фільм отримав 

Головний приз київського кінофестивалю «Молодість», 

1980 року картина здобула приз «За найкращу 

режисуру» на Всесоюзному кінофестивалі у Душанбе. Хтось із кінокритиків назвав «Вавілон 

ХХ»… «трагіфарсом», хтось кваліфікував ту стилістику як «народне бароко». Ясно одне: такого 

оригінального фільму на Київській кіностудії не з’являлося дуже давно. Яскравий, наповнений 

фантастичними і водночас реальними образами, фільм увібрав в себе все найкраще, що міг 

дати Іван Миколайчук – сценарист, режисер, актор. Наступний фільм, «Така пізня, така тепла 

осінь» (1981), режисером якого був Миколайчук і сцени з якого раз у раз перезнімалися з 

ідеологічних міркувань, уже не мав такого успіху, як «Вавилон ХХ». 

 У 1983 році Миколайчук створив сценарій картини «Небилиці про Івана», 1984-го готувався 

до роботи над фільмом за цим сценарієм, але постановку «Небилиць…» дозволили тільки 

восени 1986 року. Проте через важку хворобу автор почати зйомки так і не зміг. Фільм зняв 

1989 року (уже по смерті Миколайчука) Борис Івченко.  

Ще з молодості в Миколайчука були проблеми зі шлунком, з роками хвороба прогресувала, 

спочатку утворилася виразка, а потім лікарі поставили страшний діагноз – рак. Коли хвороба 

вклала актора в ліжко, дружина намагалася не відходити від чоловіка. Доля подарувала їм 

щасливе сімейне життя, 2 серпня 1987 року вони відзначили срібне весілля (25 років), а 

наступного дня – серце актора зупинилося.  

 Помер Іван Миколайчук 3 серпня 1987 року в 46 років. Похований на Байковому кладовищі. 

На могилі встановлено білий кам’яний хрест, на якому вибито слова народної пісні. Уже 

посмертно він став лауреатом Шевченківської премії 1988 року та за петицією Президента 

України Петра Порошенка отримав почесне звання «Героя України» в 2016 році. 

 
Могила Івана Миколайчука  на Байковому кладовищі 

 
Кадр з фільму «Вавилон ХХ» 1979 
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Внесок Миколайчука, та значення його творчості  

Фільмографія 

Акторські роботи: 

1. «Двоє» (1964, короткометражний), 

головна роль 

2. «Сон» (1964), Тарас Шевченко – головна 

роль 

3. «Тіні забутих предків» (1964), (ван 

Палійчук – головна роль 

4. «Перевірте свої годинники» (1965), 

Левицький, (фільм знищено як 

антирадянський) 

5. «Гадюка» (1965), білогвардієць Брикін 

6. «Бур'ян» (1966), Давид Мотузка 

7. «Дві смерті» (1967, короткометражний), 

поручик 

8. «Київські мелодії» (1967, 

короткометрафний), композитор 

9. «Помилка Оноре де Бальзака» (1968) , 

кріпосний лакей Левко 

10. «Анничка» (1968), Роман наречений 

Аннички 

11. «Камінний хрест» (1968), син Микола 

12. «Розвідники» (1968), Віктор Курганов – 

головна роль 

13. «На Київському напрямі» (1968), Андрій 

Бульба, (епізод не ввійшов в фільм) 

14. «Визволення» (1968, кіноепопея), 

частина 1 – «Вогняна дуга», сержант 

Савчук 

15. «Визволення» (1969, кіноепопея), 

частина 2 – «Прорив», сержант Савчук 

16. «Комісари» (1969), Григорій Громов – 

головна роль 

17. «Білий птах з чорною ознакою» 

(1970), старший син Петро Дзвонар, 

комуніст 

18. «Іду до тебе» (1971), художник 

19. «Лада з країни Берендеїв» (1971), 

чародій Рей 

20. «Захар Беркут» (1971), Любомир 

21. «Наперекір усьому» (1972), Йоко 

22. «Пропала грамота» (1972), Козак Василь 

– головна роль 

23. «Народження людини» (1972), Русин 

24. «Третя після Сонця» (1972), Баян 

25. «Повість про жінку» (1973), письменник 

Волощук 

26. «Коли людина посміхнулась» (1973), 

Олексій Луганов – головна роль 

27. «Про Вітю, про Машу і морську піхоту» 

(1973), Вакула 

28. «Марина» (1974), диригент 

29. «Канал» (1975), Тимош Зайченко – 

головна роль 

30. «Хвилі Чорного моря» (1975), Терентій 

31. «Тривожний місяць вересень» (1976), 

юродивий Гнат 

32. «Море» (1978), Симохін 

33. «Спокута чужих гріхів» (1978), Русин, 

учитель 

34. «Під сузір'ям Близнюків» (1978), (лен 

екіпажу 

35. «Вавилон ХХ» (1979), філософ 

Фабіан – головна роль 

36. «Лісова пісня. Мавка» (1980), дядько 

Левко, Лісовик 

37. «Така пізня, така тепла осінь» (1981), 

Григор Корчак 

38. «Повернення Баттерфляй» (1982), 

Антон Крушельницький – головна роль 

39. «Легенда про княгиню Ольгу» (1983), 

князь Володимир – головна роль 

40. «Миргород та його мешканці» (1983), 

Курочка 

41. «Жменяки» (1986), Павло Жменяк 

42. «На вістрі меча» (1986), генерал Турчин 

Сценарист: 

«Білий птах з чорною ознакою» (1970) 

«Мріяти і жити» (1974) 

«Бірюк» / «Відлюдько»(1977) 

«Під сузір'ям Близнюків» (1978) 

«Вавілон ХХ» (1979) 

«Така пізня, така тепла осінь» (1981) 

«І в звуках пам'ять відгукнеться...» (1986) 

«Небилиці про Івана» (1989) 

 

Режисер: 

«Вавілон ХХ» (1979) 

«Така пізня, така тепла осінь» (1981) 

 

Композитор, музичне оформлення: 

«Білий птах з чорною ознакою» (1970) 

«Пропала грамота» (1972) 

«Вавілон ХХ» (1979) 

«Така пізня, така тепла осінь» (1981)
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Роль кінематографа в сучасному світі важко переоцінити, як і значення образів, 

створюваних акторами, сценаристами і режисерами. Артист після відходу у вічність залишає 

після себе калейдоскоп образів. Наступним поколінням актор залишає образ людини, в якому 

немає домішку повсякденності, відсутні випадковості і напівтони. Яскравий образ довгий час 

після смерті залишається своєрідним маркером в пам'яті глядачів. 

Людські образи, до яких можна прагнути, в минулому столітті пропонували українському 

суспільству небагато акторів, одним з них є Іван Миколайчук. У радянські часи, коли людяність 

неодноразово піддавалася девальвації, актор зумів створити яскравий образ, досягнути якого 

прагнуло багато людей. При забороні національних настроїв і визвольних рухів Миколайчук 

довів, що героїчною людиною може бути борець за українську незалежність. До створення 

кінострічок Миколайчук був причетний як актор, сценарист, режисер і композитор. 

Він прожив лише 46 років. Проте за своє життя встиг зіграти близько 40 ролей в кіно, 

написати 9 сценаріїв, зняти як режисер 2 кінострічки. Говорячи про культурний спадок актора, 

помилково орієнтуватися тільки на ці цифри. Адже лише двома своїми першими головними 

ролями у фільмах «Сон» та «Тіні забутих предків» він навічно вписав своє ім’я в історію не 

тільки українського, а й світового кінематографу. 

Його називали обличчям і душею українського поетичного кіно, аристократом духу, 

блискучим самородком. Іван Миколайчук був кінозіркою 60-70 х років. В ті роки майже жоден 

фільм не обходився без його участі. Він був особливий, народний, справжній, найкращий. В 

його особі українська нація має світового невмирущого позитивного героя, який пробуджував 

національний дух українців. Проте звання народного артиста Івану Миколайчуку так і не 

присвоїли, бо тодішні ідеологи винесли акторові вирок – «націоналіст».  

Фільм «Тіні забутих предків» (у міжнародному 

прокаті мав назву «Дикі коні вогню» (англ. Wild Horses 

of Fire)) отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на 

кінофестивалях (з них – 24 Гран-прі) і завдяки цьому 

показнику увійшов до Книги рекордів Гіннеса. А 

Гарвардський університет додав цей фільм до списку 

кінострічок, обов'язкових для перегляду студентам, які 

претендують на вищий ступінь у кінознавстві. 

Безперечно, успіхові стрічки сприяв режисерський 

геній Сергія Параджанова, але без акторського 

таланту Миколайчука це був би зовсім інший фільм.  

Свідченням сильного впливу на свідомість 

українців того часу фільму «Тіні забутих предків» є 

знаменитий інцидент, що трапився на прем'єрі в Києві. 

Група творчих людей, серед котрих був Василь Стус, 

піднялася зі своїх місць в залі для глядачів на знак 

протесту проти утисків проукраїнськи налаштованих інтелігентів. Незважаючи на важке для 

українців положення, художники, письменники, композитори включали в свої твори 

національний колорит, елементи культурної спадщини української нації. 

Після блискучого дебюту в кіно, його знімали часто, й він запам'ятовувався в більшості 

картинах. Запам'ятовувався навіть тоді, коли йому, по суті, й не було чого грати, але Іван 

Миколайчук «витягував» роль завдяки своїй особистості і вмінню створити образ майже з 

повітря, створити його з нічого. Реальний і міфічний, ніжний і жорстокий, багатоликий і 

багатоманітний, в головній ролі чи в епізодичній, він міг внести у кінострічку щось неповторне, 

своє, те, що не виходило в інших. Про феномен Івана Миколайчука свідчить бодай те, що 

кожен український фільм з його участю відрізняється від тих, де він не знятий.  

Він відходив від традиційного кіно, віддаючи перевагу філософському. Іван Миколайчук 

відзначався допитливістю, прагненням до акторських вирішень. Ці риси допомогли акторові 

стати самобутнім митцем. Фільми за його участю «Камінний хрест», «Білий птах з чорною 

ознакою»,  «Захар Беркут», «Пропала грамота» не тільки увійшли до золотого фонду 

українського кінематографу, а й вплинули на творчість багатьох сучасних українських митців.  

 
Кадр з фільму  

«Тіні забутих предків» 1964 
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Сучасники добре знають, наскільки могутня сила міститься в візуальному мистецтві. В 

залежності від інформаційного посилу, відеоряд може пробуджувати в людині різні настрої. 

Прекрасно розуміли ефект кінематографа в радянському керівництві, тому небезпеку 

представляла собою будь-яка націоналістично налаштована людина, так чи інакше причетна 

до маскульту. Актор став екранним втіленням справжнього українця – людини позитивної, але 

нелінійної, особистості неоднозначної, але живої і рухомої. Артист зумів показати українця, з 

яким кожен телеглядач прагнув себе ідентифікувати. Цей образ різко вступав в контраст з тією 

картинкою, яку малювала радянська пропаганда. 

Ідеологія радянського часу розглядала українця як персонажа, який мислить приземленими 

категоріями, піклується лише про власну ситість. У тому, щоб суспільство відмовлялося від 

цього стереотипу, радянська влада не була зацікавлена. І вже тим більше неприйнятним 

варіантом було зображення українця як людини з глибоким внутрішнім світом, готової піти на 

подвиг заради своєї нації. 

Цікавою деталлю є і те, що Миколайчук як режисер і автор кінострічок ставив перед собою 

мету надати кінематографу національний колорит. Як режисер він прагнув показати глядачеві 

той самий світ традицій та фольклору, який дуже добре демонструє культуру українського 

народу. Традиції масових гулянь зазвичай символізують дух народу – непереможний і 

життєстверджуючий. У кількох фільмах, де роль зіграв Миколайчук, традиціям і фольклору 

приділяється достатньо уваги. У культовому фільмі Бориса Івченка «Пропала грамота» під 

керівництвом Миколайчука фахівці проводили музичне оформлення фільму. Пісні для 

супроводу фільму виконуються тріо «Золоті ключі» (Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська, 

Марія Миколайчук), ініціатором створення якого був Миколайчук. Саме цей фільм вважається 

експертами картиною, яка дала нове життя бандурі. 

 Фільм «Білий птах з чорною 

ознакою», при створенні якого 

актор виступає також в ролі 

сценариста, став для 

радянського кінематографа 

першим випадком, коли 

глядачеві розповіли історію 

героя УПА. Творці фільму 

торкнулися теми забороненої, за 

що незабаром довелося 

заплатити. Фільм про повстанців 

отримав міжнародне визнання, навіть отримав золоту медаль на Московському міжнародному 

кінофестивалі. Але для творців фільму – Івана Миколайчука і його друзів – почався період 

життєвих складнощів. За любов до рідного народу, його культури і фольклору Миколайчука 

звинуватили в націоналізмі, в подальшому розглядали як людину з ворожою ідеологією. 

Заарештувати актора, людину відому і улюблену багатьма, радянська влада не посміла, але 

створити вакуум навколо Миколайчука все ж зуміла, всі важелі для цього були. З прокату 

негайно був вилучений фільм «Тіні забутих предків», на зйомку кінострічки «Пропала грамота» 

дозволу не дали. Протягом всього періоду 70-х років минулого століття радянська влада 

робила все можливе, щоб викреслити актора з пам'яті народу. 

Вершиною творчості Івана Миколайчука стала 

кінокартина «Вавилон XX». Робота над кінострічкою. 

«Вавилон ХХ» був для нього режисерським 

дебютом. Творчий колектив постійно отримував 

розпорядження про те, що окремі фрагменти 

необхідно вирізати або виключити. В кінцевому 

результаті замість запланованих 2 серій матеріалу 

ледь вистачило на 1 серію. Кінострічка створена за 

сюжетом роману «Лебедина зграя» Василя 

Земляка, твору дещо незвичайного. Перед очима 

 
Кадр з фільму  «Білий птах з чорною ознакою» 1970 

 
Кадр з фільму «Вавилон ХХ» 1979 
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глядача постав створений авторами кінострічки світ, вивернутий навиворіт. Порушувалися 

теми серйозні, але в гумористичному ключі і з самоіронією. У фільмі використані вертепні 

мотиви, народна творчість, показані традиції – робити акцент на цих елементах Миколайчуку 

подобалося. В українському кінематографі і суспільстві фільм викликав ефект, який можна 

порівняти лише з вибухом бомби. При створенні фільму Миколайчук виступив виконавцем 

однієї з головних ролей (філософ Фабіан), сценаристом, режисером, автором музичного 

оформлення. Сюжет і діалоги героїв кінокартини не могли обійтися без наслідків для режисера, 

яким виступив Миколайчук. Нечуваним нахабством для того часу було зображення Країни Рад 

як біблійного міста, що стало символом розбрату. Колективізація в фільмі постала як процес, 

неприйнятний для натури українців. У 1980 році «Вавилон ХХ» нагороджений призом «За 

кращу режисуру» на Всесоюзному фестивалі в Душанбе, але, як і слід було очікувати, тільки 

погіршив становище Миколайчука. Надалі майже всі його спроби повернутися до активної 

діяльності припинялися, будь-які ініціативи на початковому етапі оголошувалися 

«націоналістичними». Відсутність можливості реалізувати себе у творчості стала причиною 

погіршення здоров'я актора. 

Після «Вавилона ХХ» Миколайчук планував в «Небилицях про Івана» ще більший акцент 

зробити на фольклорі, але наступний фільм зняти так і не зміг. У картині для себе Миколайчук 

планував виділити головну роль – Івана Калити, мандрівного філософа і актора, схильного до 

авантюризма. Цей образ був дуже близький Миколайчуку як людині. Протягом всього свого 

життя актор акцентував увагу на дивних властивостях українського характеру, особливому 

гуморі, властивому українцям, з присутністю в ньому іронії та самоіронії. Фільм вже після 

смерті Миколайчука зняв Борис Івченко, головну роль виконав Іван Гаврилюк. У подібному 

стилі хотів Миколайчук зняти ще один фільм, який називав найбажанішим для себе проектом. 

Йдеться про кінострічку «Тисяча стогів вітру». У фільм з такою поетичною назвою режисер 

планував включити багато епізодів з національним колоритом і веселим авантюрним настроєм. 

Івана Миколайчука багато українців вважають найвидатнішим актором за всю історію 

кінематографа в країні. Талант актора добре знайомий не тільки українцям, а й жителям 

зарубіжних країн. Нерідко іноземцями фільм «Тіні забутих предків» сприймається як одна з 

візитівок України. Створений актором на екрані образ протягом багатьох років надихав 

українських художників, письменників, акторів і співаків повертатися до власного коріння. 

Присутність національних традицій чітко простежується в творах, створених через короткий час 

після виходу кінострічки на екрани. Викликана дивовижною грою Миколайчука в картині 

Параджанова хвиля творів з яскраво вираженим українським характером допомогла зберегти 

національний колорит за часів, коли ідентичність 

усіма можливими способами намагалися знищити. 

Не виключено, що саме під впливом кінострічки 

Володимир Івасюк почав створювати свої 

безсмертні патріотичні твори. 

Сергій Параджанов, який по праву вважається 

одним із засновників жанру українського поетичного 

кіно, свого часу дав дуже точне формулювання 

значення Івана Миколайчука для кінематографа 

країни. Знаменитий режисер сказав, що він 

особисто не знає більш національного генія, до 

Миколайчука таким геніальним творцем був 

Олександр Довженко. З упевненістю Миколайчука 

можна називати обличчям найпоетичнішого жанру 

українського кінематографа. 

 

 

 

 

 
Іван Миколайчук, Лариса Кадочникова, 

Сергій Параджанов і Юрій Іллєнко в момент 
вручення чергової нагороди за «Тіні забутих 

предків» Київ, 1965 
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Спогади ... 
Режисер Сергій Параджанов про кінопробу І. Миколайчука: «Зустріч наша з Іваном 

була непередбаченою, несподіваною, – пише режисер-постановник фільму «Тіні забутих 

предків». – Заслуга в цьому Віктора Іларіоновича Івченка, Іванового вчителя в 

театральному інституті, – саме він рекомендував Миколайчука. Ми не збиралися його 

знімати, у нас уже був затверджений на цю роль актор Геннадій Юхтін. Іван не відповідав 

нашим поняттям про героя М. Коцюбинського, здавалося, не вписувався в акторський 

ансамбль (ми вже затвердили актрис на роль Марічки, Палагни). Віришили зробити проби з 

поваги до Віктора Іларіоновича. Я не чекав чогось особливого, тому доручив Іллєнку 

провести зйомки (кінопроби) і пішов з павільйону. Через кілька хвилин мене наздогнав 

збуджений Юрко: «Сергію Йосиповичу! Поверніться! Це щось неймовірне! Щось нелюдське! 

Щось за межами розуміння й сприйняття!» Злякавшись, що я пішов, Іван побілів, йому 

здалося, що він мені не сподобався (так признавався актор опісля), і в ньому ніби щось 

прорвалося. Він зачарував нас. Юний, страшенно схвильований, він світився дивовижним 

світлом. Така чистота, така пристрасність, така емоційність вихлюпувалися з нього, що 

ми були приголомшені, забули про все, навіть про те, що вже затверджений інший актор.»... 

Справжній майстер до шедевру 

наближається легко, грайливо, здебільшого – 

інтуїтивно. Це точно підмітила акторка Лариса 

Кадочникова, його партнерка по картині «Тіні 

забутих предків» – «Коли б нині запитали, чи 

міг би інший актор зіграти роль Івана 

Палійчука у «Тінях забутих предків», я б 

відповіла: – Ні-ні! Тільки Миколайчук! – Інакше 

то був би інший фільм, і було б все інше. Іван 

виявився органічним, переконливим… Я ніколи 

не бачила, щоб він замислювався, як йому 

повернутися, як встати, як сказати. Вся 

акторська гра була дуже природно... На мене 

він справив приголомшливе враження, спочатку – зовнішністю: очі, пластика, манера 

говорити, тембр голосу. Це був справжній герой, який притягує людей. У ньому відчувалися 

задатки зірки. Я б назвала його «українським Жераром Філіпом».»  

Колеги по знімальному майданчику називали його «народним» актором. Режисер Михайло 

Іллєнко в дитинстві разом зіграв із Миколайчуком у фільмі «Білий птах з чорною ознакою». Він 

поділився спогадами про тодішні кінематографічні пригоди: «Була повінь сильна, позривало 

мости. І зйомки зупинилися через те, що проїхати нікуди не можна було. Іван мені 

запропонував маленьку екскурсію Карпатами. Мене вразило, що Івана знали всі, здається, і 

він знав усіх». 

Кінорежисер Юрій Іллєнко про пригоду 

в Болгарії: Коли у Болгарії режисер Георгі 

Стоянов знімав фантастичну стрічку «Трета 

след слънцето» («Третя після Сонця» 1971), 

на роль Баяна він запросив українського 

актора (Миколайчука). Саме в ті дні на місці 

локації побувала – випадково? – французька 

кіногрупа з Жан-Полем Бельмондо (1933). 

Коротко колеги познайомились у гримерці, та 

француз миттєво впізнав Івана: у Парижі він 

нещодавно переглянув «Тіні забутих предків» 

Сергія Параджанова і саме знаходився під 

враженням ролі ще юного Миколайчука… Закінчивши справи (ймовірно, в Болгарії була одна з 

локацій стрічки «Мерзотник» 1971), того дня Ж.-П.Бельмондо знову завітав на знімальний 

майданчик і запросив Івана Миколайчука до бару, бо мав вечірнім літаком повернутися до 

 
Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова 

В фільмі «Тіні забутих предків» 1964 

 
Юрій Іллєнко та Іван Миколайчук  1982 
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Франції. Їм запропонували перекладача, але з усмішкою Жан-Поль Бельмондо відмовився: – 

Якщо акторам, щоб зрозуміти одне одного, потрібен третій, то акторство, взагалі, на цім 

світі нічого не варте... Не зронивши жодного слова, вони спілкувалися весь вечір, тільки 

удвох. Коли ж сам Іван Миколайчук спробував стисло переповісти Юрію Іллєнку ключові 

моменти фантастичної бесіди, виклад розтягнувся на кілька годин... Без слів таланти 

порозумілися – бо один був родом із «Тіней забутих предків», тоді як інший – із «На останньому 

подиху» (1960). 

Дружина Марія Миколайчук, про дружбу Івана з Володимиром Івасюком: Як би воно не 

звучало дивно, але факт є фактом: знаменитого актора Івана Миколайчука познайомив з 

п’ятнадцятирічним школярем Володимиром Івасюком ніхто інший, як Ленін. Ось як це сталося: 

восени 1964 року, в одній з Кицманських середніх шкіл відбувся якийсь там культурний вечір з 

танцями. Тоді подібні заходи могли тривати максимум до 9 години вечора. І цей вечір не був 

винятком. О 9 усі розійшлися. Вчителі пішли додому, у тому ж напрямку почимчикували 

зразкові учні, а от збиточні школярі пошурували в пошуках пригод. На чолі цього контингенту 

був Володя Івасюк. Тинялися вони містечком допоки не надибали у центральному парку бюст 

Ілліча. Погруддя вождя видалося школярам, як то кажуть, не до шмиги, і вони вирішили його 

прибрати з постаментуІ на ранок бюст Лєніна двірники знайшли біля паркового смітника. 

Можете уявити, який зчинився скандал. Ініціатора оказії Володю Івасюка разом з батьками 

затягали по інстанціям. Але позаяк хлопчисько на той час вже проявив себе великим талантом, 

вчителі почали шукати якихось виходів на знаменитостей, щоби хлопця порятувати. Ось так і 

вийшли на Івана Миколайчука, зусиллями котрого скандал вдалося втихомирити. Про це 

згадує дружина знаменитого актора Марія Миколайчук: «Іван так зрозумів, що треба хлопця 

виручати і по всім інстанціям, де міг тільки пройтися, він замовив за нього слово і сказав: 

«Не псуйте хлопцеві кар’єри музиканта. Він абсолютно нічого дурного не хотів, просто 

випадок такий з кожним може статись». У всякому разі, це все, слава Богу, зам’ялося. 

Володя вчився тоді в школі музичній, а потім, коли закінчив школу, вони переїхали в 

Чернівці». І це стало початком теплої дружби між Володимиром Івасюком та сім’єю 

Миколайчуків. І Володя кожного разу, коли приїжджав до Києва, заходив у гості до свого 

земляка.  Дружина Івана розповідає: «Я не можу сказати, що це була співпраця творча. 

Просто зустрічі земляків. Це не так мало. Але земляки, будучи творчими людьми, завжди 

знаходили спільну мову, особливо Іван, який уже почав писати сам сценарії до фільмів, і 

багато знімався. У них було про що поговорити. Іван йому запропонував: «Давай зробимо 

спільну роботу». Звичайно, вони мріяли про це. На превеликий жаль, цього не сталося, тому 

що сталася біда з Володею тоді». Так, композитора вбили в розквіті його творчого таланту. 

«За рік до смерті Володя Івасюк приїхав до Києва. Ми завжди довго сиділи, а того разу він 

спішив – мав комусь занести буковинські пісні, які записані дядьком. Я попросила 

переписати. «Лишаю на ніч, – сказав він. –  Що встигнеш – усе твоє». За ніч ми з сестрою 

чоловіка Іванкою переписали 64. Його рукописи потім зникли, а мої залишилися, надіслала їх 

до його музею в Чернівця», – зітхнула Марія..  

Журналіст Володимир Краснодемський: 

«Пригадую свою одну-єдину зустріч з 

Миколайчуком на початках 80-х років у 

Чернівцях, де я тоді працював. Він саме 

завершив роботу над «Вавилоном ХХ» і 

виношував новий творчий задум (і як потім 

з’ясувалося, на жаль, останній) – «Така довга, 

така тепла осінь». При знайомстві я чемно 

назвав кіномитця Іваном Васильовичем і почув у 

відповідь: «Ти де народився?» – «У селі», – 

трохи зніяковів я. – «І я в селі. Отож називай 

мене просто – Іваном». І сказано це було таким 

дружелюбним тоном, начебто ми не вперше бачимось, а вже знайомі цілу вічність. Це аж 

ніяк не виглядало дешевим панібрацтвом, якого він не сприймав, це була довіра і повага до 

 
Підчас зйомок  фільму «Така пізня, така тепла 

осінь». Чернівці 1980 
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людини, незалежно від її гаманця і посади. Таким довірливим і щирим він залишався і в кіно. 

Воістину народним, хоча офіційно влада так і не спромоглася наділити його цим почесним 

званням.» 

Спогадами про Івана ділиться подружжя 

відомих акторів – Таїсія Литвиненко та Федір 

Стригун, яких доля тісно поєднала з 

уславленим буковинцем не тільки у творчості, а 

й дружніми стосунками. «Говорити про 

Миколайчука і важко, і легко, – зізнається Федір 

Стригун. – Важко тому, що його нема серед 

нас, а легко, бо Іван у мене і зараз перед очима 

(з усіма своїми болями й радощами)... Ми з 

Миколайчуком обидва закінчили Київський 

театральний інститут ім. І. Карпенка-Карого. 

Тільки він вступив до нього тоді, коли я 

завершив навчання. Вперше саме як колеги ми 

зустрілися в 1968 році на фільмі «Анничка», а 

знялися разом у шести картинах. Заприязнилися 

одразу. Мабуть, через спільність інтересів та 

думок. А ще пісні... Багато ми вдвох співали. Іван 

Васильович знав безліч пісень. Починав якусь я, він 

відразу ж підхоплював. Починав він – підхоплював я. 

На зйомках під час перерви або якихось затримок ми 

йшли співати в ліс чи в поле. Голос Іван мав 

несильний, але глибокий, душевний. Миколайчук був 

мудрий філософ. Але його мудрість не книжна, а 

скоріше від спілкування з людьми. Він міг годинами 

розповідати про знайомих, родичів. І скільки в його 

розповідях було любові, гумору, теплоти! Двері 

Іванової квартири в Києві майже не зачинялися. Приїжджали земляки, односельці. На вулиці 

до нього підходили люди, знайомилися. Миколайчук усім давав свою адресу, телефон. 

Приймаючи гостей, любив ділитися своїми планами. У житті не все було легко. Важкі 

ситуації були в його житті. Не все вдавалося зробити так, як хотів. Але на манівці не 

збився. Легкого хліба не шукав, за довгим карбованцем не ганявся! Беріг честь художника. 

Думки свої висловлював відверто. Не терпів брехні. Його розмови завжди були творчі. В них 

він творив сюжети, образи.» 

 «Дуже шкода, що Івана вже не повернути, – говорить Таїсія Литвиненко. – Як не 

повернути нашу молодість, спільні вечері з «фасолькою і часничком», наші пісні та розмови 

до ранку... Пам’ятаю Чернівці, весна... Все цвіте біло-біло, Іван Миколайчук знімає фільм 

«Така довга, така тепла осінь». Ми виїхали на натуру до Чорториї, а там все буяє квітом, а 

на землі цвітуть кульбаби. Таке собі жовте море. Нарешті, художники знайшли декілька 

кущів шипшини, вони стояли оголені, а всі зраділи: знайшлася «осінь». Ми починаємо на них 

чіпляти ягоди шипшини, щоб зняти один епізод: зустрічалися тато і донька.. Руки всі 

поколені колючками, але ми страшенно задоволені. І ще... Іван любив, щоб на зйомки 

приїздило багато акторів. Тоді його буйна фантазія «працювала» з найбільшою силою, тоді 

знімалися досконалі та красиві, змістовні епізоди фільму... У його фільмах тварини 

говорили, зітхали, бунтували, мріяли, закохувалися. Озвучував їх сам Іван Миколайчук. 

Музику до своїх фільмів Іван добирав сам, а мої улюблені епізоди з «Вавилона XX», зняті в 

селі Витегів, що за 40 км від Києва. Власне, на цій картині ми близько познайомилися, хоча 

перша наша зустріч була з Миколайчуком, коли він приїздив до Львова і запросив мого 

чоловіка (Ф. Стригуна), на роль побратима в картині «Пропала грамота». Ця стрічка для 

мене особливо пам’ятна, бо саме тоді, в травні 1972 року, я народила сина Назара. А коли 

Назарчик підріс, то Іван подарував йому годинник «Слава», що зупиняється, коли до нього 

 
Знімальна група фільму «Анничка»  1968 

Миколайчук по центру 

 

Федір Стригун а Іван Миколайчук у 
фільмі «Пропала грамота» 
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торкнеться хтось чужий... Знаєте, Миколайчуку подобалося робити подарунки. Так, 

старшому нашому синові, Юрію, він подарував барометр для вимірювання атмосферного 

тиску... Івану багато чого не вдалося зробити! Я дуже шкодую, що він не зняв свою мрію – 

«Украдене щастя» за І.Франком. Фільм, за його задумом, мав початися з дитячої гри... Діти 

граються в Анну, Миколу, Михайла! Гадаю, це було б дуже цікаво! Не вдалося! Не дозволили! 

Тільки він один знав, як це повинно бути, як це зняти.  

Один із близьких товаришів, актор Ярослав Гаврилюк розповідав про свого старшого 

друга: «З-поміж інших Іван вирізнявся щирою, непоказною щедрістю. Він міг сидіти по вуха в 

боргах, але в ресторані, крамниці чи на базарі не дозволяв друзям дістати гаманець. 

Пригадую, святкували ми в Гідропарку, в ресторані «Млин», його день народження. Гостей 

зібралося чоловік сто. Як годиться, випили, закусили, і тут тріо «Золоті ключі» заспівало 

народні пісні. Потім до Марічки Миколайчук, Ніни Матвієнко і Валі Ковальської долучилося 

застілля. Лунало це приголомшливо. Коли я пішов на балкон подихати свіжим повітрям та 

зиркнув униз, то остовпів: під рестораном, на Венеціанському містку, на алейці, що вела до 

ресторану, – скрізь стояли люди. Затамувавши подих, вони слухали; дехто витирав сльози. 

Повернувшись до зали, я торкнув Іванового плеча: – Піди подивися, друже. – А він вийшов із 

«Млина», і... запросив усіх до столу.»... 

 Редакторка Київської кіностудії ім. О.Довженка Катерина Шандибіна, висловилася так: 

«Сьогодні розповідають, що Іван був веселуном, чудовим хлопцем. Неправда все це. І те, що 

Миколайчук справляв враження нещасливого, вічно похмурого і заклопотаного художника, – 

теж брехня. Просто він ніколи і нікого не пускав у власний внутрішній світ. Це був справжній 

мужик із сильним характером, при цьому – неймовірно сентиментальний, добрий, а ще він 

обожнював дітей.» 

Буквально за кілька днів до смерті великого 

майстра Ніна Матвієнко з колегою по тріо 

«Золоті ключі» Валентиною Ковальською 

приїхали до Миколайчуків додому – провідати 

хворого, можливо, чимось посприяти чи 

допомогти. Як на зле, Марія Євгенівна 

(дружина) рушила кудись у справах, тож 

співачкам довелося чимало калатати у 

дзвоник. Спливло доволі часу, поки Іван 

Миколайчук піднявся таки з ліжка. Врешті-

решт, щось за дверми зашаруділо, а гості 

дружно взялися прохати: «Іване, та відчиняй 

мерщій! Ми прийшли тебе побачити.» – «Та 

нема на що дивитися, дівчата» – ледь чутно 

відповів митець, і двері… не відкрив. Тоді 

просто на сходовій клітці «Золоті ключі» завели журливу пісню! Наче прощаючись із рідною 

душею, Ніна Митрофанівна та Валентина Павлівна тужливо плакали під дверима, а за 

дверима – мовчки душив сльози Іван Миколайчук. Жахлива хвороба з дня у день поволі 

висмоктувала життєві сили, красень-чоловік схуд, змарнів, і не дозволив жінкам бачити себе в 

такому стані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тріо «Золоті ключі» 

Валентина Ковальська, Ніна Матвієнко,  
Марія Миколайчук (дружина І. Миколайчука) 
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Кохання... Одне на все життя 

Як правило, кохання людині надсилається одне-єдине (товар-бо ж поштучний), а ось 

підробок любові на людському віку трапляється безліч. Кохання всього його життя прийшло до 

Iвана Миколайчука раз і назавжди. У 1958-му. З Марічкою Карп’юк він познайомився ще в 

Чернівцях. Сама Марія згадувала: «Ми познайомилися в Чернівцях, разом працювали в Театрі 

імені Ольги Кобилянської, жили в одному районі: я – з батьками й трьома сестрами, а Іван 

знімав кімнату. Коли прийшла вступати в студію при театрі, мене запитали: «Ти – сестра 

Миколайчука?» Я тоді Івана не знала, але багато говорили, що ми схожі, як дві краплі води. 

Уперше побачила Івана, пропрацювавши в театрі місяць. Прийшла на репетицію, а там всі 

актори обступили високого стрункого хлопця. Глянула на нього – і мене як струмом 

пронизало, ніби стріли пролетіли між нами». Марічка пам’ятає, як стояли в коридорі театру, 

вона висока, він ще вищий. Помітила погляд зеленкуватих очей над головами. Господи, які 

неймовірні ті очі, втопитись можна. І, як у пісні співається: «тай втопила голівоньку у синєє 

море», навіки...  

Разом працювали у виставах, перші ролі були маленькі, але відповідальні: Марічка грала 

жабку у дитячій виставі, а Іван за кулісами кумкав, мав дар відтворювати різні звуки, імітувати 

музичні інструменти, особливо духові, створював цілий оркестр. Цю красиву пару дуже любили 

в театрі, бережно ставились до них, щоб не розхлюпати, не зашкодити тим почуттям, що 

народжувались на їхніх очах. По сьогоднішній день у театрі розповідають, що в шістдесятих 

роках ХХ століття у них працювала чудова пара – Іван та Марічка Миколайчуки. Вони кохали 

один одного і це кохання ні з чим не порівняти, таке воно чисте і недоторкане. Та треба було 

вчитися далі й Іван Миколайчук поїхав до стольного Києва у театральний інститут ім. Карпенка-

Карого. А Марічка в академічний хор «Думка», там послухав її диригент М.Сорока, захоплений 

голосом молодої співачки, подзвонив Григорію Гуровичу і домігся того, щоб Марічка стала 

артисткою народного хору. Молода співачка з сильним низьким голосом і неабиякою вродою 

відразу стала провідною героїнею колективу, співала сольні пісні, вела концерти. Так почалося 

їхнє з Іваном творче і особисте життя у Києві.  

Згодом Іван повідомив рідних, що одружиться. Дорослі взялися відмовляти парубка: – 

«Почекай, голубе, ти такий молодий! Ось вивчишся, отримаєш професію, станеш на ноги, 

здобудеш славу та шану...» І тоді в типовій для Івана категоричній манері він відповів: «Саме 

тому я і бажаю одружитися зараз! Коли матиму гроші та роботу, тоді – як мені 

переконатись, нащо вона за мене йде: хоче грошей, слави чи їй людина потрібна? Повірте, 

Марія сприймає мене такого, яким я є – у татовій шинелі, в батькових штанях.». Відгуляли 

своє буковинське весілля. То було 29-го серпневого дня 

1962 року. Перед тим Марічка готувалася з хором у 

довгождану гастрольну поїздку до тодішньої Югославії, не 

всіх брали, був болючий відбір. А тут якраз у Івана вільні дні 

між навчанням у театральному інституті та між зйомками. 

Телефонує Марічці: 

– Приїдь у Чернівці, будеш заміж виходити. 

– Не можу, – відповідає Марічка, бо їду на гастролі в 

Югославію. 

– То вибери, що головніше, Югославія, чи заміж? 

– Заміж – кричить Марічка в трубку! 

Наступного дня зайшла до свого диригента, не знає, як 

почати: 

– Григорію Гуровичу, прийшла сказати, що заміж 

виходжу. 

– Тоді вибирайте – або Югославія, або заміж. 

– Заміж – каже Марічка. 

Розчулений Маестро зумів тільки сказати: «Хай Бог 

благословить». Вилітає з кабінету і на запитання подруг, чи 

 
Весільне фото Івана та Марії 

Миколайчуків 1962 
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беруть у поїздку щасливо кричить: – Ні-і-і! 

На третій боковій полиці загального вагона, замість білого коня, молода наречена вирушила 

у Чернівці на своє весілля. Воно було досить скромним, родина не була готова до такої події, 

але потім, протягом року, скільки б вони не приїздили у Чорторию до Іванових батьків, стільки 

разів за всіма буковинськими законами їх одягали у весільні строї і справляли весільні обряди. 

Весілля молодих людей пройшло без особливої помпезності, у нареченої навіть не було 

традиційної білої сукні і фати. На церемонію наречена наділа яскраво-салатову сукню з 

капрону, замість фати вона прикріпила до зачіски білу квітку. Але молодятам було неважливо, 

як вони виглядають, їм обом на той час виповнився 21 рік, і факт одруження був головним. Як 

подарунок на весілля Сергій Параджанов купив Марічці намисто з венеціанського скла на 

місцевому ринку. Час зйомок «Тіней забутих предків» став для них медовим місяцем. Там, у 

горах перед кінокамерою за сценарієм Іван гукав до своєї партнерки по фільму актриси Лариси 

Кадочникової: «Марічко-о-о-о!», а справжня Марічка, стоячи під горою, тихо раділа, аж серце 

щеміло, знала що він кличе її і тільки її, своє земне кохання. Після зйомок Миколайчук став 

називати дружину тільки Марічкою. 

Після весілля жили в хоровому гуртожитку прямо в 

коридорі на залізному ліжку. Коли під час зйомок в картині 

«Сон» акторові пошкодили рогівку ока, в гості до нього 

прийшов режисер Валерій Івченко. Побачивши, в яких 

умовах живе актор з дружиною, жахнувся і вирішив, що 

простіше буде виділити Миколайчуку однокімнатну квартиру, 

ніж в подальшому оплачувати простій. Не могла молода 

сім'я похвалитися і достатком, хоча за знімальний день 

Миколайчук отримував 50 рублів – непогані на той час гроші. 

Більшу частину зароблених грошей актор, який виріс у 

багатодітній родині, віддавав рідним. Однак балувати 

дружину подарунками актор любив, хоча під час 

відсторонення від зйомки було нелегко зводити кінці з 

кінцями – Миколайчук отримував на студії Довженка тільки 

«простійні». 

Перші п’ять років подружнього життя Миколайчуків 

чоловік та дружина не мали обручок. Золоті персні обом 

Марія купила власним коштом тільки 1967 р., коли побувала 

в Мексиці на гастролях. Івану обручка виявилася завеликою, 

і він часто її губив, але завжди знаходив. Подібно до 

смолоскипа, Іван Миколайчук перебував під пильним 

поглядом, тож ні принципів, ні вподобань не змінював, попри 

звабливу усмішку кокетливої долі. Локацією цікавої ситуації 

став Гурзуф. Маючи вільний від гастролей тиждень, до 

Криму приїхала й Марія. Великою компанією одного дня 

вони сиділи в літньому кафе на мальовничому пагорбі – відпочивали, тішилися життям, 

спілкувались. Як завжди, Іван Миколайчук непоспіхом курив панські «Мальборо», тримаючи 

цигарку в правій руці. Аж раптом до столика кіномитців наблизилась невідома дівчина та 

запропонувала акторові… вийти з нею та побалакати.– А в мене від друзів секретів немає, – 

відверто відповів Іван. На це нахаба взяла чоловічу руку, зняла обручку й пожбурила зі 

словами: – Жена – не стена, подвинется! Усі присутні вибухнули від гніву, а незнайомка 

накивала п’ятами. – Шукайте, друзі, – попросив Миколайчук. – Хто знайде перстень, я 

заплачу стільки, скільки він захоче. Нікому не пощастило, а буквально за кілька днів обручку 

знайшов місцевий двірник. Реліквію він повернув Іванову Миколайчуку, а ось від платні 

категорично відмовився. 

Через деякий час сім'я отримала житло на вулиці Жилянській, в центральній частині столиці. 

У тісноті, але в незмінно приємній атмосфері Миколайчуки прожили 10 років, після чого 

переїхали в трикімнатну квартиру на Лівому березі. Довге очікування Марічка Миколайчук 

 

 
Іван Миколайчук з дружиною 

Марією 
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пояснювала тим, що чоловік кілька разів за 10 років віддавав свою чергу на отримання 

квартири друзям. Більш того, акторові Аліму Федоринському він віддав чергу на автомобіль, 

але потім колега підвозив подружжя при необхідності. 

На її 30-річчя Іван ніяковів, а потім, зібравшись із духом, випалив: «Даруй, Мицінько, я нічого 

до свята не встиг купити. Тільки оці брязкальця.» І поклав у підставлені долоні ключі… від 

трикімнатної квартири, яку їм дав директор Київської кіностудії художніх фільмів Микола 

Павлович Мащенко. Більше того, Іван Васильович наполіг, аби власницею в документах 

записали й особистий рахунок відкрили саме на Марію Євгенівну. У новій трикімнатній квартирі 

Миколайчуків на Березняках, по вул. Серафимовича, 5, де сім’я разом прожила 1971–1987 рр., 

завжди вирувало життя. Тут зазвичай зустрічалися уславлені митці: подружжя Катерина й 

Борис Брондукови, Мирослав й Іван Гаврилюки, Світлана та Леонід Осики, Костянтин 

Степанков, Ніла Крюкова та інші. Усі молоді, веселі, голосисті, тому обов’язково співали. Коли 

втомлювалися гості, пісень виконувала господиня – сама, чи удвох із чоловіком Іваном. 

Марічка гастролювала з хором. А Івана запрошували зніматись інші кіностудії, та він 

відмовлявся заради того, щоб підняти національне кіно на той рівень, яким його бачив, згадує 

Марічка. Знімався, зокрема, у режисерів Озерова з Москви, Григорія Стоянова з Болгарії. 

Марічка завжди знала, куди їде Іван і, гастролюючи з хором, шукала можливість зустрітися з 

любим чоловіком. Поки хор потягом переправлявся з міста в місто, вона літаками встигала 

навідатись до Івана з Новосибірська, Ленінграда, Риги, з усіх кутків колишнього Радянського 

Союзу, щоб потім наздогнати колектив, прибути вчасно на концерти. 

А було таке, що й пояснити неможливо. Марія Миколайчук розповідає: – «Ми з Іваном 

настільки відчували одне одного, що на відстані могли передбачити, як вчинить інший. 

Сталося це тоді, коли чоловік знімався у Болгарії і, як мені було достеменно відомо, не 

збирався їхати додому. Тим часом я гостювала у родичів у Чернівцях. Та одного дня мені 

блимнуло: – Іван приїде!». Рушила дружина на вокзал та дочекалася прибуття поїзду «Софія-

Москва». Дивилась вона уважно на пасажирів – і раптом поглядом вихопила чоловіка, схожого 

на Івана – хіба що трохи нижчого. Гінкий Іван Миколайчук на зріст мав 187 см. Аж коли 

подорожній наблизився, виявилося: то і є її Іван! Радо вони рушили додому, а дорогою Іван 

Васильович уповів свою пригоду: «У столиці Болгарії чвалав я повз вокзал і почув, як 

оголошують… новий швидкісний потяг – «Софія-Москва». Мене хто як за руку взяв, та й 

потягнув: – На кілька днів ти просто маєш з’їздити додому.» У вагоні з багатьма пасажирами 

товариський буковинець встиг познайомитись, інші впізнавали популярного актора, цікавились, 

чи зустрічатиме хтось, а він і каже: «Та ні, бо я й сам не знав, що поїду, хіба жінка збожеволіє і 

зустріне». А коли потяг зупинився – на пероні стояла його Марічка. Обняв її, поцілував. 

Повернувся до вагона, де стояли пасажири і радісно оголосив: «Таки збожеволіла!» А вони, 

радіючи чужому щастю, аплодували... 

Як Іван пишався своєю дружиною, навіть знав, у якій тональності вона буде співати ту чи 

іншу пісню! А потім заводили удвох дуетом, Іван диригував, прикривши очі, вони забували все, 

що зв’язувало їх з цією землею, голоси їхні переплітались, то була їхня люба сердечна 

розмова, їхній Космос. Іван завжди щось розповідав, 

причому любив, щоб його всі слухали, не відволікались, 

фантазував, як кажуть, на ходу, це навіть відчувалось, 

але було так красиво, а наскільки правдиво – знала 

тільки одна Марічка. Вона була добрим слухачем і мала 

про що розмовляти із своїм Іваном, їм було цікаво удвох, 

про його творчі плани дізнавалась першою. Одного разу, 

о третій годині ночі, розповідає Марічка, прийшов до нас 

товариш Івана, режисер Борис Івченко і був здивований, 

що ми не спимо. «А чого це ви не спите» – питає. Іван 

каже: «Та от, сидимо з Марією, розмовляємо». «А про 

що можна говорити серед ночі?» – це Борис. «А от 

оженишся, та й будеш знати, про що можна з жінкою 

говорити» – відповів Іван. 

 
Іван Миколайчук з Іваном Драчем 
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Марічка була свідком і учасником написання сценаріїв, які Іван писав сам чи з Іваном 

Драчем, чи ще з кимось, намагалась створити їм якнайкращі умови. Іван був закоханий у свій 

край, Буковину, йому хотілося, щоб усі люди знали про його малу Батьківщину те, що знає він 

сам. Тому й писав сценарії «Білий птах з чорною ознакою», «Така довга, така тепла осінь» 

«Tabula rasa»(Чиста дошка) про події, пов’язані з Буковиною. Він умів дуже цікаво викладати 

свої думки на папері, сценарії виглядали в нього як літературно викінчена повість і кожний 

епізод вірна дружина вислуховувала на кухні, підбираючи разом музику чи пісні до майбутніх 

фільмів. Її жертовність не мала меж, бо світ так створений, щоби людина вчилася пізнавати в 

ньому добро і зло, треба було пережити разом з Іваном невдачі, приниження, забуття, 

заборони знімати кіно. Для митця, якого не розуміють, відкидають – це катастрофа за будь-

якого режиму, і тільки Марія могла все те перенести. 

А потім Іван важко і довго хворів, то була найтяжча пора. Не хотів лежати в лікарнях, 

намагався триматися на ногах, поривався на зйомки, страждав від нерозуміння, заборон і 

байдужості властей. Останні дні лежав удома, його кохана Марічка у молитвах усім серцем 

просила Бога, щоб відбулося чудо, день і ніч доглядала свого Івана, такого схудлого, що легко 

було на руках перенести з кімнати в кімнату. Майже нікого не хотів приймати, ні з ким не хотів 

розмовляти, бажаючи, щоб запам’ятали його люди молодим і здоровим. 

Деякий час актор навіть сам пересуватися не міг, дружина змушена була носити нього на 

руках. Щоб відволікти Миколайчука від постійного болю, Марічка перенесла його диванчик в 

кімнату з телевізором. В останні свої дні, коли метастази охопили багато внутрішніх органів, 

актор не відпускав дружину від себе ні на хвилинку. Говорив, що згоден навіть не їсти, тільки б 

Марічка не йшла від нього в магазин. Дружина пригадувала: – Сам перейти Іван уже не міг… 

Тож одного дня підхопила я схудлого чоловіка на руки, а він не без жалю каже: – «Бачиш, 

любо, замість того, щоб я тебе на руках носив, ти тепер мене носиш». Дійшли ми до 

дзеркала, Іван подивився на відбиття та й забідкався: – «О-о-о, Іване Васильовичу, кепські 

твої справи...». Тоді Марії Євгенівні вперше здалося, що чоловік побачив щербату з косою. 

Одного разу вранці він покликав дружину дзвіночком, який завжди знаходився поряд. – «Що 

таке? Що трапилося?» – «Нам сьогодні двадцять п’ять,» – прошепотів він у відповідь. Бо на 

той час голос Іван Васильович також майже втратив – і щитовидну залозу рак не пошкодував. 

У ніч після дня, коли подружжя відзначало 25 років спільного життя, у актора стався напад. 

Абсолютно знесилений, посеред ночі він раптом сів на ліжку, ліва рука актора тремтіла, він 

чітко вимовив: «Тепер я знаю, як знімати кіно». Вранці його відвезли до лікарні, після 3 днів 

перебування у непритомноиу стані Миколайчук помер. 

Йому вірили мільйони, бо він себе не розбазарював, а знав справжню ціну глибоким 

почуттям. Марія Миколайчук мішками отримувала листи від його прихильниць, які писали щось 

на кшталт: «Я знаю, що ви жонатий, але думаєте, що ваша жінка краща, ніж я?» І докладали 

фотографію. Незадовго до смерті, коли Івану Васильовичу несила було самостійно вставати з 

ліжка, він зізнався дружині: – «Мицінько, крім тебе – ніколи нікого не любив. І якби не ти, 

я б і не одружився.» Іван Миколайчук чимало зіграв ліричних героїв. У багатьох фільмах була 

присутня лінія кохання. Його дружина розповіла, що попри всенародну любов до її чоловіка, а 

особливо жіночої аудиторії, вона з Іваном прожила щасливо: «У нас прекрасні стосунки були. 

У нас була дуже бурхлива молодість. Я не відчуваю того, що його немає. Звичайно, фізично 

його немає, але морально він завжди біля мене. Він так любив родину свою, не знаю, хто ще 

так може, але правду він любив понад усе». 

Незважаючи на довге спільне життя, дітей у пари не було. Ніжні 

почуття, взаєморозуміння і дбайливе ставлення одне до одного 

подружжя пронесли через усе життя. Через багато років після смерті 

чоловіка Марія Євгенівна не називає себе вдовою. Вона каже, що 

залишається дружиною Івана, все тією ж Марічкою, яку він любив. 

Померлого чоловіка жінка часто бачить уві снах, особливо перед 

важливими подіями. Марічка впевнена, що чоловік її оберігає.  

У 2006 році Марічка, яка, до слова, має звання народної артистки, записала диск, 

присвячений чоловікові. Збірник народних пісень названий «Прощаюсь, ангеле, з тобою».  
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Вона не забула жодної хвилини, прожитої з Іваном, свято 

береже кожну дрібничку в їхній гостинній квартирі на лівому 

березі Дніпра, з вікон якої видно Печерські пагорби, вкриті 

святими церквами. Підлоги вкриті буковинськими килимками, 

на стінах кімнат красуються розписані квітами та сільськими 

пейзажами тарілки, світлини під буковинськими вишитими 

рушниками, з яких дивляться на нас Іванові проникливі очі. А 

на полицях відеокасети з Івановими фільмами, його 

режисерські роботи, книжки, журнали. Тут все нагадує Івана, 

тут їхнє сімейне гніздечко і звідси він ніби нікуди не виїжджав. 

 

Цікаві факти 

 Коли Іван вступив до Київського театрального 

інституту імені Карпенка-Карого, Марічка (дружина) 

подарувала йому дві книжки – «Тіні забутих предків» 

Коцюбинського та «Художник» Шевченка. На другому курсі 

Івана запросили одразу на дві головні ролі: Івана Палійчука в «Тінях забутих предків» та 

Тараса Шевченка у фільмі «Сон». 

 Іван Миколайчук став «хрещеним батьком» вокального тріо «Золоті ключі». Саме він 

запросив Марічку Миколайчук та її подруг Валентину Ковальську та Ніну Матвієнко заспівати 

разом кілька народних пісень для фільму «Пропала Грамота». Експеримент виявився настільки 

вдалим, що тріо вийшло на велику сцену і зажило своїм життям. 

 У фільмі «Білий плах із чорною ознакою», у 

якому Іван Миколайчук з Юрієм Іллєнком був 

співавтором сценарію, він вписав для себе роль 

одного з братів-дзвонарів – упівця Ореста. Однак 

худрада заборонила йому зніматися в цій ролі, бо, 

мовляв, такий привабливий типаж не може грати 

роль «бандита». В результаті, Ореста зіграв Богдан 

Ступка, а Миколайчук – іншого брата, комуніста 

Петра. 

 Коли картину «Білий птах з чорною ознакою» 

1971 р. у Белграді, на кінофестивалі «Fest», побачив 

почесний гість, американський астронавт Ніл Армстронг (1930-2012), колишній командир місії 

«Apollo 11», а на той час – керівник відділу перспективних досліджень та новітніх технологій 

NASA) – він попросив зорганізувати зустріч з українцем і, переказують, щиро потиснувши руку, 

запевнив: – Іване, із тобою я готовий знову летіти на Місяць! 

 Івана Миколайчука запрошували зніматись з Голівуду. Правда, Держкіно Радянського 

Союзу, одержавши запрошення, «скромненько» промовчало, лише багато років по тому добрі 

люди розповіли дружині про запрошення. 

 У піонерській організації, комсомолі або партії Миколайчук ніколи не перебував. Після 

присвоєння акторові комсомольської премії Островського з'ясувалося, що комсомольцем актор 

ніколи не був, виник скандал. Нагороду ніхто не відібрав, але про звання народного артиста 

Миколайчук міг забути. Хоча сталася історія з присвоєнням премії на останньому році життя 

артиста, коли нагороди і звання його хвилювали найменше; 

 Ще в юності циганка наворожила Івану Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. 

Актор помер від раку шлунка 3 серпня 1987 року – через чотири дні після 25-ї річниці шлюбу. 

 Односельчани розповідали, що того року, як помер Іван Миколайчук, до села Чорториї 

прилітали лебеді, яких прозвали Івановими. 

 
Марія Миколайчук  

в квартирі на Березняках 

 

Іван Миколайчук та Богдан Ступка у 
фільмі «Білий плах із чорною ознакою» 
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Вшанування пам’яті 

Традиційно щороку на День народження 

Миколайчука (15 червня) відбувається етно-

фестиваль «На гостини до Івана» в Чорториї 

(батьківщина Миколайчука), Чернівецької області. 

Усі кіношедеври Івана Миколайчука: зіграні, відзняті 

та написані – транслюють просто неба.  

У цьому ж селі відбудували батьківську хату 

Миколайчука і зробили з неї садибу-музей. 

Основними експонатами там є особисті речі Івана 

та його сім'ї, родинні фотографії, народні костюми, 

а також література, присвячена кінодіячу. За 

музеєм доглядає старша сестра Івана Фрозина 

Грицюк та його племінник Василь Грицюк. У цій хаті 

Миколайчук прожив з батьками та ще з 10-ма 

братами-сестрами. Фрозина Грицюк щороку 

журналістам розповідає кумедні історії з дитинства 

Івана та про творчу кар'єру його життя: «Я як сама 

старша – то, звідки б він не приїхав, завжди йшов 

до мене чи то поділитися, чи то порадитися. Не 

раз казав, так жартома, що «хоч вона мене 

критикує, але все-одно я її найбільше люблю». 

Музеєм стала також початкова школа, в якій 

Миколайчук навчався. Дерев'яна будівля 

реконструйована. 

З 14 по 18 червня 2016 року у 

місті Вижниця Чернівецької 

області, проводився Миколайчук-

фест – всеукраїнський 

фестиваль народної пісні та кіно, 

присвячений 75-річчю актора 

Івана Миколайчука. Головний оранізатор свята – 

заслужена артистка України Руслана Лоцман, 

режисер Дмитро Глухенький та ГО «Центр 

української пісні «Народна філармонія». Основна 

програма фестивалю проходила у будинку народної 

творчості та дозвілля та кінотеатрі Вижниці. Окрім того учасниками фестивалю були здійснені 

виїзди 15-го червня у Чорторию, рідне село Івана Миколайчука, 16 червня у Розтоки, де 

проходили зйомки фільму Юрія Іллєнка Білий птах з чорною ознакою, та 17 червня у 

Берегомет. 

Фільми про Івана Миколайчука: 

  «Іван Миколайчук. Тризна», документальний фільм, режисер Василь Вітер (1989). 

 «Іван Миколайчук. Посвята» (1998, реж. А. Сирих, автор сцен. Людмила Лемешева). 

 «Іван Миколайчук. Книга життя», двосерійний документальний фільм, студія «Степ»; 

автори: Тарас Ткаченко, Василь Ілащук; режисери: С. Сотников, А. Білан. 

 «Іван Миколайчук. 25 років кохання», документальний фільм, продюсерський центр 

«Закрита зона»; автор Н. Фіцич, режисер Сергій Цимбал (2007). 

 

Музей в батьківській хаті Миколайчука  
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 На честь видатного актора й режисера названо вулиці у 

багатьох містах України – Києві (в будинку на цій вулиці актор 

проживав з 1971 року і до самої смерті), Полтаві, 

Кропивницькому, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Коломиї та 

інших населених пунктах.  

Іменем Івана Миколайчука 

названо малу планету – астероїд 

головного поясу №8244, 

відкритий 3 жовтня 1975 року 

астрономом Людмилою Черних.  

На честь актора названий 49 

курінь організації «Пласт».  

15 червня 2016 року в серії 

«Видатні особистості України» 

НБУ випустив ювілейну монету номіналом в 2 гривні, присвячену 

Івану Миколайчуку. 

 

Ліна Костенко присвятила акторові такі рядки:  

 

Його обличчя знали вже мільйони. 

Екран приносить славу світову. 

Чекали зйомки, зали, павільйони, – 

чекало все! 

Іван косив траву. 

О, як натхненно вміє він не грати! 

Як мимоволі творить він красу! 

Бур‘ян глушив жоржини біля хати, 

і в генах щось взялося за косу. 

Чорніли вікна долями чужими. 

Іван косив аж ген десь по корчі. 

Хрести, лелеки, мальви і жоржини 

були його єдині глядачі. 

І не було на вербах телефону. 

Русалки виглядали із річок. 

Щоденні старти кіномарафону 

несли на грудях фініші стрічок. 

Десь блискавки – як бліци репортера, 

Проекція на хмару грозову. 

На плечі стрибне слава, як пантера, – 

він не помітив, бо косив траву. 

Іваночку! Чекає кіноплівка. 

Лишай косу в сусіда на тину. 

Іди у кадр, екран – твоя домівка, 

два виміри, і третій – в глибину. 

Тебе чекають різні дивовижі. 

Кореспонденти прагнуть інтерв‘ю. 

Москва. Гран-Прі. Овації в Парижі!.. 

Іван косив у Халеп‘ї траву. 

  

 

 

 

 

 

Будинок на вулиці Івана 
Миколайчука, в якому жив актор у 

1971-1987 роках (Київ) 

 

Ювілейна монета видана до  
75-річчя актора 

 

Меморіальна дошка на 
адміністративному корпусі кіностудії 

імені Олександра Довженка (Київ) 

 

Мурал В Чернівцях 2019 
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Богдан Сильвестрович Ступка  

– український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії (1993), Народний 

артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), Герой України (2011).  

Народився 27 серпня 1941 року в селищі Куликів 

Львівської області, у сім’ї оперного співака Сильвестра 

Дмитровича та активістки місцевої «Просвіти» Марії 

Григорівни. У 1948 році сім'я переїхала до Львова. Богдан ріс 

в артистичному середовищі, його батько співав у хорі 

Львівського театру опери та балету, старший брат матері був 

солістом, тітка - головним концертмейстером. Тому Богдан з 

дитинства крутився за лаштунками, знав напам’ять майже 

весь театральний репертуар, бачив і чув видатних співаків 

повоєнного часу, зокрема Івана Козловського і Сергія 

Лемешева. А в 14 років дебютував на сцені в п'єсі «Дні 

Турбіних» – брав участь в масовці, куди Богдана 

прилаштував батько. 

Після закінчення школи Ступка хотів вступити на хімічний 

факультет Львівського політеху, проте не пройшов за 

конкурсом. Не вступивши до політехнічного інституту, 

майбутній актор працював спочатку учнем слюсаря, а потім 

став фотографом в астрономічної лабораторії (лаборант-обчислювач на змінних зірках). В цей 

час Ступка виступав у складі джаз-бенду «Медікус» як ведучий.  

Першу театральну освіту одержав у драматичній студії при Львівському українському 

драматичному театрі ім. Марії Заньковецької (1959-61 роки). У 1961 році він із відзнакою 

закінчив навчання і став повноправним членом акторської трупи театру. У Львівському театрі 

Ступка працював актором з 1961 по 1978 р. Першою його роллю стала роль робота 

Механтропа, який будував ракету для першого польоту людини в космос, у новаторській 

виставі за п'єсою Олександра Левади «Фауст і смерть». 

У 1963-1966 рр. Богдан Ступка проходив військову 

службу в Ансамблі пісні і танцю Прикарпатського 

військового округу (працював конферансьє і читцем). При 

цьому паралельно він заочно навчався у Львівському 

державному університеті імені Франка на філологічному 

факультеті (1963-65) за фахом «українська філологія». 

Після трьох років, проведених в Прикарпатському 

військовому окрузі, Богдан Сильвестрович повернувся 

додому і одразу був прийнятий до спілки театральних 

діячів України. В цей період з ним сталася ще одна 

радісна подія. Ступка одружився, зв'язавши свою долю з 

випускницею Бакинського хореографічного училища 

Ларисою Корнієнко, з якою познайомився в Оперному 

театрі, де в хорі співав батько Богдана, а вона була 

балериною. З дружиною актор прожив у шлюбі все життя, 

називаючи її своїм найголовнішим досягненням. 

У 1978 році Ступка вслід за своїм другом, режисером Сергієм Данченком переїхав до Києва, 

та став служити в Київському академічному українському драматичному театрі ім. І. Франка. 

Паралельно з цим він заочно навчався в Київському театральному інституті Карпенка-Карого, 

де в 1984 році отримав спеціальність Театрознавець. Творчому тандему Ступка – Данченко 

вдалося оновити і вдихнути життя в головний театр республіки. Його неповторний стиль і 

енергетика заклалися саме з тих вистав, які Данченко поставив зі Ступкою в головних ролях. 

Тут був зіграний дорогий його серцю Задорожний в «Украденому щасті». Потім був «Дядя 

Ваня» А. Чехова, «Вибір» Ю.Бондарева, «Мерлін» німецького драматурга Т. Дорста, «Король 

 
Молодий Богдан Ступка з батьками 
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Лір» У.Шекспіра, «Енеїда», де Ступка зіграв Котляревського, і, звичайно, неперевершений 

«Тев’є-Тевель»… Особливою в творчій біографії актора була роль Тев'є у виставі «Тев'є-

Тевель» за Шолом Алейхемом. За виконання цієї ролі Богдан Ступка був удостоєний 

Національної премії України імені Тараса Шевченка.  

З 1970 року, паралельно з роботою в театрі, актор також знімався в кіно. Першою екранною 

роботою Богдана Ступки стала невелика роль в чотирьох серійній кінострічці «Мир хатам –  

війна палацам» (1970), а вже через рік актор 

з’явився у фільмі Юрія Іллєнко «Білий птах із 

чорною ознакою», в якому Ступці довірили 

роль націоналіста Ореста. Цей фільм приніс 

йому першу популярність.  

У наступні роки він активно знімався, 

серед його ролей найбільш відомі – у 

фільмах: «Камінний господар» (1971), «Хвилі 

Чорного моря» (1975), «Солдати свободи» 

(1977), «Мужність» (1981), «Украдене 

щастя» (1984), «Діти сонця»(1985), «До 

розслідування приступити»(1987), «Микола 

Вавілов» (1990), «Із житія Остапа Вишні»(1991), «Сірі вовки» (1993), «Вогнем і мечем»(1999) та 

інших. Уже в 1980 році Богдан Ступка отримав звання Народного артиста України, Державну 

премію СРСР, а також  кілька інших престижних призів і звань. 

Ще більший успіх прийшов до Богдана Ступки в новому тисячолітті, після виходу таких 

знаменитих фільмів, як: «Молитва про гетьмана Мазепу» (2001), «Таємниця Чингісхана» 

(2002), «Водій для Віри» (2004), «Свої» (2004), «Заєць над безоднею» (2006), «Тарас Бульба» 

(2009), «Вчора закінчилася війна» (2010) та інших. 

 За свою багаторічну телекар'єру Ступка знявся більш ніж в ста фільмах, включаючи 

документальні та телевізійні. Працювати з ним вважали за честь найвідоміші кінорежисери: 

Отар Іоселіані, Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофман, Режис Варньє, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова, 

Сергій Бондарчук, та інші. Останніми його роботами в кіно стали фільми «Дім» і «Вогні 

притону», а також серіали «Одного разу в Ростові» і «Безодня». 

В театральній діяльності Ступка за життя 

зіграв близько 70 ролей. Найяскравішими стали 

образи Задорожного («Украдене щастя» І. 

Франка), Дон Жуана («Кам'яний господар» Лесі 

Українки), Автора («Енеїда» за Котляревським), 

Майстра («Майстер і Маргарита» М. Булгакова), 

Тев'є («Тев'є-Тевель «за Шолом-Алейхемом), 

Річарда, Едмунда, короля Ліра («Річард III», 

«Король Лір» В.Шекспіра), Поприщина («Записки 

божевільного» Гоголя),  Шевченка («Сни по 

«Кобзарю» Козьменко-Делінде за віршами 

Шевченка), Треплева, Войницького («Чайка», 

«Дядя Ваня» А. Чехова), Його («Нісенітниці 

вдвох», Іонеско), Паскуале («Привиди» Едуардо 

де Феліппе), Росмера («Росмерсгольм» Ібсена) , Едіпа («Цар Едіп» Софокла) та інші.  

У 1999 році Богдан Ступка очолив Міністерство культури України в уряді Віктора Ющенка, 

але пропрацював на посаді всього два роки. Актор зізнався, що державна посада була для 

нього тягарем, тому в певний момент він знову повернувся у світ театру і кіно. З 2001 року і до 

останніх днів він був художнім керівником Національного академічного драматичного театру 

імені Івана Франка в Києві. Саме Ступка розпорядився про те, щоб якщо на виставі в театрі 

залишалися вільні місця їх займали студенти і пенсіонери, до того ж абсолютно безкоштовно. 

На жаль новина про його відхід послабила контроль театру, і управителі припинили таку 

освітню практику. Академік Академії мистецтв України (АМУ, 1997). Член Спілки театральних 

 
Кадр з фільму  «Білий птах з чорною ознакою» 1970 

 
Сцена з вистави «Тев’є-Тевель» / Фото з архіву 

Національного театру ім. І. Франка 
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діячів України (з 1967). Член Спілки кінематографістів України. Член Європейської кіноакадемії, 

Російської академії кінематографічних мистецтв «Ніка». Президент Міжнародного 

кінофестивалю «Молодість» (з 2001). Також був художнім керівником акторського курсу в 

КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого (2006-2010), з 2009 року був президентом Київського 

міжнародного кінофестивалю. Ступка увійшов в історію України не тільки як талановитий актор 

і театральний керівник, але і як активний громадський діяч.  

Проте які б посади і пости ні займав Богдан Сильвестрович, для мільйонів українських, 

російських та європейських глядачів він в першу чергу залишається чудовим актором. 

Знаменитий польський режисер Єжи Гоффман назвав його найталановитішим драматичним 

актором Європи. Він грав жадібно, красиво і професійно. Професіоналізм Ступки-актора 

полягав не тільки в глибокій проникненні в характери своїх персонажів, але і в тій моральної і 

фізичної самовіддачі, з якою він працював на майданчику.  

Заслужений артист УРСР (1976). Народний артист УРСР (1980). Народний артист СРСР 

(1991). Лауреат Державної премії України імені Т.Г. Шевченка (1993, за виконання головної 

ролі у виставі «Тев'є-Тевель» по Шолом-Алейхему). Лауреат Державної премії СРСР (1980, за 

виконання ролей в спектаклях «Дикий ангел» О.Ф. Коломійця та «Дядя Ваня» А.П. Чехова в 

Київському державному академічному українському драматичному театрі імені Івана Франка). 

Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (24.08.2012, посмертно, за 

видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва). Лауреат премії Спілки театральних 

діячів України імені І.Котляревського (1991), премії Спілки театральних діячів України імені 

А.Бучми (1994), міжнародної премії імені К.С. Станіславського (1996) та імені Сіді Таль. 

Лауреат премій «Ніка» та «Золотий Орел» (2004, Росія, за краща чоловічу роль другого плану 

у фільмі «Водій для Віри»), призу «Срібний Георгій» (2004, за найкращу чоловічу роль у фільмі 

«Свої» на Московському міжнародному кінофестивалі), премії «Тріумф» (2006, Росія), володар 

призу Третього міжнародного римського кінофестивалю (2008, за найкращу чоловічу роль у 

фільмі «Серце на долоні»), премії «Золотий Орел» (2009, Росія, за кращу чоловіча роль у 

фільмі «Тарас Бульба»). 

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV (27.01.2010, за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського театрального мистецтва, високий професіоналізм та з нагоди 

90-ї річниці заснування Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка) 

та V (04.11.2006, за визначний особистий внесок у збагачення духовної скарбниці українського 

народу, самовіддане служіння високим ідеалам мистецтва) ступеня, орденом «За заслуги» I 

(21.08.2001, за значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток 

України, вагомі трудові досягнення та з нагоди 10-ї річниці незалежності України) та II 

(21.08.1999, за самовіддану працю, визначні особисті заслуги в державному будівництві, 

соціально-економічному, науково-технічному і культурному розвитку України та з нагоди 8-ї 

річниці незалежності України) ступеня, Почесною відзнакою 

Президента України (орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 

23.08.1994, за значний особистий внесок у розвиток 

українського театрального і кіномистецтва, високу виконавську 

майстерність); орденом Дружби (23.08.2001, Росія, за великий 

внесок у розвиток театрального мистецтва і зміцнення 

російсько-українських культурних зв'язків), орденом «Орден 

Почёта» (25.08.2011, Росія, за великий внесок у розвиток 

зв'язків між Російською Федерацією і Україною в області 

культур); орденом Заслуг перед Республікою Польща (2000); 

Золотою медаллю АМУ (2006). Почесний громадянин Києва 

(28.05.2009, за визначні особисті заслуги у соціально-

економічному та культурному розвитку столиці України – міста 

Києва, вагомий внесок у справу відродження національної 

пам'яті українського народу, активну громадську діяльність).У 

2011-у році Богдан Сильвестрович отримав, мабуть, найбільш 

значущу з усіх премій в рідній країні – звання Героя України. 

 

Богдан Ступка з дружиною і сином 
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Попри безкінечну зайнятість Богдан Сильвестрович 

вважав, що в житті немає нічого важливішого за родину, 

був взірцевим сім'янином. І коли сім'я поповнювалася 

онуками, він жартував – «клан Ступок розростається». 

Під час одного з інтерв’ю його запитали: «Що таке 

стабільність у житті?». І він не вагаючись відповів: 

«Сім’я».  Протягом всього свого життя Богдан Ступка 

любив і був одружений тільки з однією жінкою, 

хореографом Ларисою Корнієнко,  

з якою прожили в шлюбі 45 років. Дружину боготворив, 

неодноразово він наголошував, що, якби не вона, 

можливо, й не був тим, ким став. У шлюбі з Ларисою у 

актора народився син  

Остап Ступка (1967 р.н.), який з дитинства виявляв інтерес до батькової професії, а дружина 

Ступки ніколи не пручалася природному бажанню дитини піти по стопах батька. Нині Остап 

також актор  театру ім. Івана Франка та популярний телеведучий. Крім того, в 2009 році став 

Народним артистом України.  

Сім'я завжди займала особливе місце в серці Ступки, останні свої дні він вважав за краще 

провести в компанії рідних та близьких.  З клану Ступок на сцені залишається син Остап, онук 

Дмитро, можливо актором буде і найменший – теж Богдан Ступка, на сцену він виходив на 

ювілей дідуся. Богдан Сильвестрович казав, що не ролі його спадок, найважливіше, що він 

залишить після себе – це нове покоління, в театрі молодих акторів він їх називав 

позашлюбними дітьми. Їх, сина і онуків, він вчив бути не акторами, а справжніми людьми, 

людьми, які мають за спиною розправлені крила. 

Протягом всього свого життя у актора був сильний зв'язок з матір'ю. Навіть народились вони 

в один день – 27 серпня. Мати, Марія Григорівна, завжди критично оцінювала всі дії сина. 

Навіть коли він був відомим актором, робила зауваження. До порад матері Богдан прислухався 

все життя. Коли легенда кіно відчув, що життєві сили почали покидати його, то сказав, що хоче 

померти в той день, коли не стало його мами – 23 липня. До цієї дати Ступка не дожив лише 

добу. 

Помер Богдан Ступка на 71-му році 

життя, 22 липня 2012 року, у столичній 

клініці Феофанія. Фактично він помер 

від гострої серцевої недостатності, але 

перед цим два роки акторові довелося 

боротися з раком кісток. Був похований 

на Байковому кладовищі Києва. На 

церемонію прощання з великим 

майстром і улюбленим актором, яка 

проходила в рідному для нього театрі 

ім. Івана Франка, тисячі шанувальників 

несли квіти і свічки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Ступок  

 
Могила Богдан Ступка на Байковому кладовищі 
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Творчий доробок Богдана Ступки в кінематографі 
Фільмографія 

Художні фільми: 

1. Мир хатам, війна палацам (1970) 
2. Білий птах з чорною ознакою (1970), 

середній син Орест Дзвонар 
3. Друге дихання (1971), Ігор – головна 

роль 
4. Осяяння (1971), Юрій Морозенко – 

головна роль 
5. Камінний господар (1971), дон Жуан – 

головна роль 
6. Останній день (1972), Валера 
7. Наперекір усьому (1972), Симеон 
8. Новосілля (1973), Данько 
9. Вогнище на снігу (1973)  
10. Хвилі Чорного моря (міні-серіал, ч. 3. 

Катакомби, 1975), Іонел Миря, ділок-
шахрай 

11. Посеред літа (1975), Андрій Троян – 
головна роль 

12. Солдати свободи (міні-серіал, 1976), 
капітан Старцев 

13. Право на любов (1977), Яків – головна 
роль 

14. Будинок будується (1978), головний 
інженер Олександр Микитович 

15. Забудьте слово «смерть» (1979), Іван 
Миколайович Островий – головна роль 

16. І прийде день ... (1979), Кирил 
Мефодійович Руснак – головна роль 

17. Скляне щастя (1979), Дзякун 
18. Інакше не можна (1980), майстер 

Петушков 
19. Дударики (1980), Леонтович 
20. Двобій (1980), Дзякун 
21. Мужність (серіал, 1980), Микола 

Гранатов 
22. Від Бугу до Вісли (1981), Щупак, 

німецький агент «Фокусник» 
23. Червоні дзвони (фільм другий 1982) 

Керенський 
24. Таємниці святого Юра (1982), Олекса 
25. Відкриття (1982), головна роль 
26. Вир (1983), Йоська Вихор – головна 

роль 
27. Дорівнює чотирьом Франціям (фільм-

спектакль 1983), Шахматов - головна 
роль 

28. Украдене щастя (1984), Михайло 
Задорожній 

29. Володькина життя (1984), Баскетіс 
30. Все починається з любові (1984), 

Антонюк 
31. Джордано Бруно (анімаційний, 1984), 

озвучка - закадровий текст 
32. Діти сонця (міні-серіал 1985), Борис 

Миколайович Чепурний 
33. Женихи (1985) Дід Федір 
34. Диктатура (1985), Петро Малоштан 

35. Метушня (фільм-спектакль 1985), Акіла 
Акілович 

36. Щасливий, хто кохав (1986) 
37. Вечорниці (1986), писар Фінтик 
38. Дім батька твого (1986), маляр, чоловік 

Клави 
39. До розслідування приступити. Фільм 1: 

Версія та Фільм 2: Наклеп (1986), 
слідчий Олександр Іванович Стасенко - 
головна роль 

40. Данило - князь Галицький (1987), боярин 
Судич – головна роль 

41. Золоте весілля (1987), Марко 
42. Жменяк (міні-серіал, 1987), Закадровий 

текст, озвучка 
43. Капітанша (1987) Туман, хазяїн корчми 
44. Театральний сезон (1988), актор театру 

Сергій Муратов – головна роль 
45. Генеральна репетиція (1988), Василь 

Опанасович Гоголь 
46. Марія (1988), Степан – головна роль 
47. І знову я належу не собі ... (1988), 

Григорій Сковорода – головна роль 
48. Кам'яна душа (1989), батько Дмитра 

Марусяка 
49. Недобаюкана (1989) Озвучка 
50. Микола Вавилов (міні-серіал, 1990), 

Трохим Денисович Лисенко 
51. Нині прославився син людський (1990), 

архієрей – головна роль 
52. Гріх (міні-серіал, 1991), Сталинський – 

головна роль 
53. Кремлівські таємниці XVI століття (1991), 

Борис Годунов 
54. З житія Остапа Вишні (1991), Остап 

Вишня – головна роль 
55. Заради сімейного вогнища (1992) 

поліцейський Гірш 
56. Господи, прости нас, грішних (1992), 

Цибукін – головна роль 
57. Чотири листи фанери, або Два вбивства 

в барі (1992), полковник 
58. Тарас Шевченко. Заповіт (серіал, 1992), 

озвучка 
59. Сірі вовки (1993), Володимир Єфимович 

Семичастний 
60. Дорога в рай (1993), академік Лернер 
61. Трагедія 20-го століття (серіал, 1993-

1994), Старцев 
62. Єлисейські поля (1993), татусик 
63. Пастка (серіал, 1993), Валеріан 

Стальський  
64. Кайдашева сім'я (1993,1996), Старий 

Кайдаш 
65. Фучжоу (1994), багатий залицяльник 

Матвій 
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66. Самотній гравець (1995), Павло 
Кіндратович 

67. Геллі і Нок (1995), Гута 
68. Юденкрайс, або Вічне колесо (1996), 

Ліберзон  – головна роль 
69. Кайдашева сім'я (фільм другий 1996), 

Старий Кайдаш 
70. Вогнем і мечем (1999), гетьман Богдан 

Хмельницький – головна роль 
71. Схід-Захід (1999), полковник Бойко 
72. Китайскiй сервіз (1999), дресирувальник 

тарганів Лапсин 
73. Поет і княжна (1999), озвучка  
74. Убивча сила (серіал, 2000-2005), 

Войцеховський 
75. Чорна рада (серіал, 2000), гетьман Іван 

Брюховецький – головна роль 
76. Соломія (серіал, 2001),  поміщик 

Желинський 
77. Таємниця Чингісхана (2002), Чингісхан – 

головна роль 
78. Одна любов душі моєї (2002), Григорій 

Сковорода 
79. Старий переказ. Коли сонце було богом 

(2003), князь Попел 
80. Завтра буде завтра (серіал, 2003), 

Валентин Петрович Панченко 
81. Свої (2004) старий Іван Блінов – головна 

роль 
82. Водій для Віри (2004), генерал Сєров 
83. Взяти Тарантіну (серіал, 2005), 

 професор Фелікс Добржанський, 
«Фелліні» 

84. Заєць над безоднею (2006), Леонід Ілліч 
Брежнєв 

85. Три напівграції (міні-серіал, 2006), 
Вадим Сергійович, дід Ромки 

86. Мости сердечні (2006), письменник 
Аркадій Гай 

87. Дивне Різдво (2006), доктор Павленко 
88. Хеппі піпл (2006) 
89. Юнкера (міні-серіал, 2006), полковник 

Шульгович 
90. Два в одному (2007), Батько Маші 
91. Сонька Золота Ручка (серіал, 2007), 

Лейба Соломоніак, батько Соньки 
92. 18-14 (2007), директор Ліцею 

Малиновський 

93. Троє і Сніжинка (2007), Батько Ендрю 
94. Приватне замовлення (серіал, 2007), 

Степан Єфимович Татарський 
95. Старики-полковники (2007) 
96. Одна любов душі моєї (серіал, 2007) 

Григорій Сковорода – головна роль 
97. Весілля. Справа. Смерть (серіал, 2007), 

керуючий департаментом Барабін  
98. Сафо (2008), професор Володимир 

Орлов 
99. Серце на долоні (2008), Костянтин 
100. Олександр. Невська битва (2008), Князь 

Ярослав 
101. Празька весна (2008), Леонід Брежнєв 
102. Стріляй негайно! (2008), директор банку 
103. Сила тяжіння (серіал, 2008), дядя Семен 

Сорока 
104. Тарас Бульба (2009), Тарас Бульба 
105. Відторгнення (2009), Іван Павлович 
106. Іванов (2009), Лебедєв Павло 

Кирилович 
107. Інсайт (2009), старий 
108. Тарас Бульба (міні-серіал, 2009) Тарас 

Бульба 
109. Куплю друга (2009) Кім Булатович Сичов 
110. Шантрапа (2010), Борис Фірсов 
111. Платон Ангел (2010), Платон Ангел – 

головна роль 
112. Вчора закінчилася війна (серіал, 2010), 

Федір Михайлович Конюхов 
113. Сестри Королеви (серіал, 2010), батько 

сестер 
114. Будинок (2011), Григорій Іванович 

Шаманов 
115. Вогні кнайпи (2011), прокурор 

Заславський 
116. Гра (2011) 
117. Підпоручик Ромашов (2012), Полковник 

Шульгович 
118. Одного разу в Ростові (серіал, 2012), 

Петро Дементійович Полєтаєв, батько 
Ніни, майстер на заводі 

119. Безодня (серіал, 2012 -...), Леонід 
Маркович Корольов 

120. 12 місяців. Нова казка (2015), місяць 
грудень 

Документальні фільми (грає самого себе): 

1. Іван Миколайчук. Присвята (1998) 

2. Ада Роговцева. «Я померла разом з ним» 

(2007) 

3. Моя правда (серіал, 2007-2015) 

4. «Голий король» Костянтина Степанков 

(2008) 

5. Великі українці. Тарас Шевченко (2008) 

6. Птах-Гоголь (2009) 

7. І вічністю наповнена мить ... (2010) 

8. Остання жарт Григорія Горіна (2010) 

9. Український самурай. Принцип Ступки 

(2010) 

10. Богдан Ступка. «Формула любові» (2010) 

11. Богдан Ступка. Той ще перець (2011) 

12. Таємниця козацького храму (2013) 

13. Богдан Ступка. Забудьте слово смерть 

(2013) 
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Дебют на екрані відбувся у фільмі «Мир хатам - війна палацам». Але тільки після того, як 

вийшов фільм «Білий птах з чорною ознакою» (1970), Богдан відчуває смак справжньої 

популярності. Події фільму описують голод 30-х років і румунізацію населення. Головному 

героєві доводиться робити непростий вибір – продати своїх синів у раби. Далі їхня доля 

розвивається дуже неоднозначно і хвилююче. Богдан ступка отримав роль одного з братів, 

націоналіста Ореста. Спочатку на цю роль претендував визнаний актор Іван Миколайчук, але 

влада не захотіла його «очорняти». Оскільки зйомки відбувалися у Львівській області, там 

режисер і знайшов молодого нікому невідомого, проте дуже талановитого актора Богдана 

Ступку. До того ж за ним уже на той час через роль Річарда III на підмостках місцевого театру 

закріпилося амплуа негативного персонажу. У фільмі ж Ступка зміг настільки проникливо 

передати складність переживань персонажа, що був помічений навіть на VII Московському 

кінофестивалі, де «Білий птах з чорною ознакою» був удостоєний Золотого призу. І до сьогодні 

цей персонаж вважається однією з найвдаліших 

ролей в кар'єрі актора. 

Разом з відомою актрисою Адою Роговцевою 

через рік Богдан з'явився в екранізації твору Лесі 

Українки «Камінний господар» (1971). 

Уже в 1972-у році Ступка потрапив і в російське 

кіно. Його помітив Михайло Ульянов і запросив 

знятися у фільмі «Останній день» (1972). Ця робота 

наклала свій знаковий відбиток на кар'єру Ступки. 

Тому що Ульянов до неї був актором. І свою 

режисерську спробу він вважав дуже невдалою, 

тому зробив висновок: не пристало акторові знімати 

кіно. Через багато років, Богдан зізнався, що саме через це він сам ніколи не ризикнув сісти в 

крісло режисера, боячись власного провалу і сильного розчарування, адже почуття Ульянова 

тоді справили на нього незабутнє враження. 

Фільмографія 80-х, включає в себе знакові  стрічки «Украдене щастя» (1984) за 

однойменним твором Івана Франка і «Діти сонця» (1984) за однойменною п'єсою Максима 

Горького. Психологічна драма «Діти сонця» принесла Богдану Ступці всесоюзну популярність. 

На цей раз він з'являється в кадрі з такими знаменитостями, як Інокентій Смоктуновський, 

Євгенія Симонова, Олександр Лазарєв, Наталя Гундарєва і Борис Невзоров. 

Акторові часто доручали негативні ролі в кіно. 

Особливо вражаючим вийшов відомий Тимофій 

Лисенко в багатосерійному телефільмі «Микола 

Вавілов» (1990). У політичній стрічці Ігоря Гостева 

«Сірі вовки» (1993) він був ні ким іншим, як 

Семичасним, а в драмі Режиса Варньє «Схід - захід» 

(1999) полковником з органів, які ставлять 

перешкоди «поверненцям», що наївно повірили 

своїй батьківщині. 

В кінці 90-х Богдану Ступці довелося взяти участь 

відразу в декількох масштабних проектах. Відомий 

польський режисер Єжи Гофман довірив артисту роль Богдана Хмельницького в епічній драмі 

«Вогнем і мечем» (1999). У фільмі також були задіяні Міхал Жебровський, Олександр 

Домогаров, Ізабелла Скорупко і Руслана Писанка. Фільм заснований на романі, який зійшов з 

пера письменника Генріка Сенкевича з Польщі, а події відбувається на території України під 

час повстання Богдана Хмельницького. Фільм став настільки касовим, що Богдана прийняли за 

справжнього героя в Польщі. А заодно в Австралії, Америці та Канаді, де теж пройшли новини 

щодо грандіозної прем'єри. Хвилюючий сюжет розбурхав цілий світ, а Ступка став впізнаваним 

всюди. Масштабна картина стала першою стрічкою, де Ступка грає козацького гетьмана. До 

речі, роль Хмельницького була зіграно бездоганно і пізніше артист повторив свій успіх, тільки 

вже в амплуа Івана Брюховецького, Івана Мазепи і навіть неіснуючого, але легендарного 

 
Кадр з фільму «Камінний господар» 1971 

 
Кадр з фільму  «Вогнем і мечем», 1999 
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Тараса Бульби. Ролі посипалися з дивовижною регулярністю, що не могло не радувати 

обожнювачів. Богданом захоплювалися не лише фанати, але й найавторитетніші критики. 

 Того ж 1999 року вийшов ще один дуже 

помітний фільм із Богданом Ступкою - картина 

«Схід-Захід» (1999) французького режисера 

Режиса Варньє, оскарівського лауреата за фільм 

«Індокитай» (1993). На «Оскар» за кращий 

іноземний фільм був номінований і цей фільм 

Варньє, з інтернаціональним акторським складом: 

у проекті були задіяні Олег Меньшиков, Сандрін 

Боннер, Катрін Деньов, Сергій Бодров і Тетяна 

Догілєва. Богдан Ступка зіграв у картині полковника Бойко. Картина розповідає про трагічну 

долю емігранта Олексія Головіна, який повернувся до СРСР після Другої світової війни на 

хвилі патріотизму, що захопив тоді на якийсь час російську еміграцію в Європі. 

З Ганною Самохіної, Олегом Янковським та Сергієм Безруковим актор з'явився в комедії 

«Китайський сервіз» (1999). 

 ХХІ століття для актора почалося з роботи в історичній драмі українського режисера 

Миколи Засіва «Чорна рада» (серіал, 2000), що розповідає про боротьбу за гетьманську владу 

на Україні в XVII столітті.  

У скандальному фільмі «Молитва за гетьмана 

Мазепу» (2002), покійного Юрія Іллєнка, Богдан 

Ступка створив перший кінопортрет українського 

гетьмана Івана Мазепи. В основі фільму  

конфлікт двох історичних особистостей: царя 

Петра I й українського гетьмана. Фільм був украй 

негативно сприйнятий у сусідній Росії, де був 

визнаний антиросійським і не був 

рекомендований до показу в кіно та на ТБ. На 

українському телебаченні його теж так жодного 

разу й не показали. Фільм Ільєнка справді 

неабияк політизований. У фільмі Мазепа - освічена, цікава людина, яка веде в той непростий 

час тонку політичну гру між Росією, Швецією й Польщею.... 

Сам Богдан Ступка в інтерв’ю розповідав: «Працюючи над ролями в картинах «Чорна 

рада», «Вогнем і мечем» і «Молитва за гетьмана Мазепу», я сам вчився. Спочатку знав про 

гетьманів поверхово, потім став заглиблюватися, знайомився з архівними матеріалами і 

відкривав багато цікавого. Наприклад, Іван Мазепа побудував 12 церков в Україні, серед яких 

дзвіниця Святої Софії у Києві, дав гроші на вівтар Храму гроба Господнього в Єрусалимі. Ще 

зараз залишилися частини цього вівтаря. При ньому в Україні на високому рівні була освіта. 

У нього в боржниках була половина Європи. У нього просили гроші не тільки російський цар, 

а й шведський, і навіть польський королі. Коли пару років тому проводили виставку 

«Українське бароко» в Лаврі, то тоді демонстрували портрети Мазепи. І що цікаво – їх було 

більше десятка, і на кожному він різний. Минуло триста років, і нині важко сказати, яким він 

був дійсно. Скажу одне: для мене він, перш за все, патріот, який любив свою батьківщину. 

Це прекрасний воїн та полководець, громадський діяч. Постать дуже сильна, вольова. 

Грати Мазепу мені було важко, бо кожен із нас його уявляє по-своєму. Ми разом з Іллєнком не 

робили з нього «зацукрованого гетьмана» – такий солодкий, що хочеться його лизнути. Він 

– глава держави. Був і гуманістом, і жорстоким чоловіком – живою людиною з сильними і 

слабкими рисами». 

Ще одна хвиля успіху до актора прийшов в 2004 році. У той час Богдан Ступка знімався у 

двох фільмах одночасно й три місяці мотався між Севастополем і Псковом: тиждень там, три 

дні тут, потім, навпаки, три дні там, тиждень тут. Це як дві душі, і обидві болять, вибрати, яка з 

них ближче, для актора було складно. Але, звичайно, такого подвійного успіху ніхто не очікував 

- так буває дуже рідко. Цими фільмами були «Свої» (2004)  Дмитра Месхієва й «Водій для 

 
Кадр з фільму  «Схід-Захід », 1999 

 
Кадр з фільму  «Молитва за гетьмана Мазепу», 

2002 
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Віри» (2004)  Павла Чухрая. Не сумнівався актор ні в режисерах - він бачив попередні фільми 

Павла Чухрая й Дмитра Месхієва й саме тому погодився працювати з ними, ні в операторах 

Клебанові й Мачильскому, ну й у чудових артистах теж, партнерами були Хабенський та 

Петренко.Вони були просто одержимі, готувалися до кожної сцени, все продумували, по кілька 

разів репетирували, якщо щось не виходило, починали знову. Звичайно, для колишнього 

артиста Ступки це не було ново, але він не очікував від молодих акторів такої серйозності й 

такого бажання допомогти партнеру.  

Картина Дмитра Месхієва «Свої» (2004) з Богданом Ступкою в головній ролі оповідає про 

події серпня 1941 року на хуторі в Псковській області, який захоплюють фашисти. Богдан 

Ступка приголомшливо зіграв літнього, але міцного й вольового мужика, який постраждав від 

Радянської влади в період розкуркулювання. Йому впору б навік озлобитися, мстити 

заздрісним односільчанам і невдячній батьківщині за роки позбавлень у таборах. Однак, 

викликавшись стати сільським старостою в служінні у німців, він став піклуватися про те, як 

вижити самому, своїй родині й іншим мешканцям села на Псковщині, попросту перечекати лиху 

пору, по-селянськи мудро й навіть із хитринкою терпіти неминуче зло - незваних окупантів, як і 

раніше тягнучи нелегкий тягар в епоху насильницької колективізації. Чужинці прийдуть і підуть - 

а от свої залишаться назавжди. З ними жити й у міру сил добра наживати - не тільки в 

матеріальному, але й у духовному плані. Тому що морально й по-людськи справедливо все те, 

що є на користь або ж на догоду життя. Екран, звичайно, дає виконавцеві прекрасну 

можливість для вираження ретельно стримуваних емоцій на великому плані, коли ми немов 

бачимо людину зсередини. Однак Богдан Ступка не був би носієм багатої театральної традиції, 

якби одночасно не міг за допомогою зовнішнього малюнка відтворити помітну зміну в 

персонажі, готовому йти до кінця. Примітно, що в знімальний період картини Богдан Ступка ще 

ходив на засідання уряду України, причому задля фільму йому довелося пофарбувати волосся 

в несподіваний колір. Міністри до цього тоді поставились із розумінням. 

Не менш заплутана й складна ситуація фільмі 

«Водій для Віри» (2004), історії кохання 

генеральської доньки до водія й нелюбові КДБ до 

генерала напередодні краху «хрущовської епохи». 

Високопоставлений воєначальник повинен будь-що 

зберегти свою честь й у професійному плані: чини із 

КДБ хочуть зробити його «козлом відпущення» у 

політичній грі у верхах на тлі змови, яка зріє проти 

набридлого генсека. І в приватному житті: донька-

кульгавка, яка виховувалося без матері, завагітніла 

невідомо від кого. Богдан Ступка воліє розкрити в 

генералі з «Водія для Віри» насамперед людську 

драму. Підставлений своїми колегами й потрапивши у дурнувате положення через дочку, він 

все-таки прагне залишитися гідним товаришем-соратником і готовим пробачити батьком. А 

також якимсь нюхом уловити рідну душу у водії-сержанті, який хоч і ласий на різні спокуси й 

гріхи, однак в останній момент вчинить як своя, винятково віддана людина.  

Герої актора зі «Своїх» й «Водія для Віри» 

виявляються до кінця нерозгаданими. Це люди з 

непоясненим народним характером, кореневим по 

своїй суті, міцно зв'язаним не тільки із землею, але й 

взагалі з повітрям того місця, де вони живуть.  

В 2006 році на екрани вийшла стрічка Тиграна 

Кеосаяна «Заєць над безоднею» (2006), де Ступка 

зіграв генсека Бежнєва (натяк на Брежнєва). Як 

жартував сам Ступка, за три десятиріччя своєї 

кар'єри він переграв всіх царів, вождів і генералів: 

Річард III і король Лір, генерал в «Водії для Віри», 

гетьман Мазепа в «Молитві за гетьмана Мазепу», у 

 
Кадр з фільму  «Водій для Віри», 2004 

 
Кадр з фільму  «Заєць над безоднею», 2006 
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Сергія Бондарчука в «Червоних дзвонах» - Олександр Федорович Керенський, і, звичайно ж 

Брежнєв в «Зайці над безоднею». Леонід Брежнєв - особливий випадок. Він у всіх був на очах - 

чи то страховисько, чи то посміховище. Анекдотів лишень скільки! Тигран Кеосаян, режисер 

картини, пояснив актору, що фільм - вільна фантазія і йому не доведеться копіювати свого 

героя. Так що все гарне, що є в цій картині. - від режисера, який все робив разом з актором за 

законами театрального мистецтва. У поганому шукай гарне, у гарному - погане, і вийде жива 

людина. Тим більше, коли мова йде про вигадку. В підсумку вийшов анекдот. Але... анекдот з 

деякою долею суму. І Бежнєв у фільмі зовсім не карикатурний, він такий же, як ми, у нього теж 

є своя мрія, своя любов. Він любить англійську королеву (її роль виконує Олена Сафонова) і 

мріє про неї. Ніхто ж не забороняє мріяти. У ролі Брежнєва актору довелось побувати відразу 

два рази, в 2008 році австрійці затвердили Богдана Сильвестровича в акторський склад 

фільму «Празька весна».  

В 2006 році кар'єра актора позначилася ще одним непересічним фільмом, в якому Ступка 

постав в незвичному для себе амплуа романтичного героя. Це «Три напівграції» (2006) про 

життя і історії любовних стосунків трьох подруг, яких зіграли Дарина Дроздовська, Олена 

Хмельницька та Євгенія Дмитрієва. Може, це кіно не було культовим твором мистецтва, але 

принесло актору новий неабиякий виток популярності серед тієї аудиторії, яка могла раніше і 

не знати про його талант. Так величезну популярність вже у всесвітній павутині отримав ролик 

на пісню «Занадто пізня любов» Леоніда Русанова, змонтований з кадрів фільму, в яких 

розгортались романтичні стосунки персонажів Богдана Ступки і Олени Хмельницької. Цей, 

скажімо так, своєрідний саундтрек кохання молодої дівчини і вже досить зрілого чоловіка 

отримав величезну популярність і став свого часу одним з предметів численних суперечок на 

тему вікової різниці в коханні. 

 Не можна не відзначити видатний фільм 

2007 року – «Два в одному» авторства 

всесвітньо відомого режисера Кіри Муратової 

з яскравою участю Ступки. Прем'єра цього 

фільму відбулася на Берлінському 

кінофестивалі, а також в Нью-Йорку. І там 

місцеві критики порівнювали велич таланту 

Ступки з визнаними Аль Пачіно, Робертом Де 

Ніро, Ентоні Хопкінсом. Чудова картина 

Муратової зібрала справжню плеяду зірок: 

разом зі Ступкою у фільмі грали Рената 

Литвинова, Наталя Бузько, Олександр 

Баширов, Жан Даніель. Богдану Ступці дісталася дуже несподівана роль, він зіграв старого 

еротомана. Цю роль актор неодноразово називав серед найбільш вдалих. У молодості герой 

актора був грозою жінок, але постарів, розгубив всіх своїх подруг. Щоб не зустрічати Новий рік 

на самоті, він змушує доньку знайти йому жінку, яку випадково побачив з вікна. І зрештою, 

закохується в неї. «Чи заперечував мені Богдан Ступка на зйомках? Ніколи. Прочитавши 

сценарій, він сказав, що він у захваті й що нарешті одержав таку роль, про яку давно мріяв, - 

розповідала про Ступку в період створення цього фільму режисер Кіра Муратова.  – Він не 

сперечався ні через одну сцену, він взагалі ніколи не сперечається. Але завжди неодмінно ще 

щось вигадує і пропонує». Але картина, що розповідає про смутно-містичні події, мала досить 

важкий шлях до визнання. Власне її виробництво було проблематичним. Спочатку це мав бути 

російсько-український фільм, проте через політичний конфлікт зупинилося її російське 

фінансування. Також нещастя звалювалися і на головних її акторів. Спочатку Литвинова 

зламала руку і тривалий час не могла зніматися. Пізніше у Богдана Сильвестровича стався 

сильний вивих. Так, зйомки кілька разів відкладалися – і фільм, який повинен бути 

представлений на «Молодості», випустили пізніше фестивалю.  

В одному з фільмів польського режисера Кшиштофа Зануссі, багаторазового учасника 

конкурсу Канського фестивалю, «Серце на Долоні» (2008), Богдан Ступка зіграв головну роль.  

 
Кадр з фільму  «Два в одному», 2007 
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Його герой - успішний бізнесмен Константа - 

через тяжку хворобу серця змушений чекати 

донора. Звиклий увесь час самостійно управляти 

своєю долею, герой йде на все заради  

порятунку свого життя. 

Драма «Іванов» (2009), режисера Вадима 

Дубровицького знята за однойменною п'єсою 

Чехова та присвячений 150-річчю від дня його 

народження. «Там я граю п'яницю Лебедєва. Там 

чудові Серебряков і Дубровська», - розповідав про 

цю картину сам Богдан Ступка. 

Ще у багатьох значущих проектах в нульових засвітився Богдан Ступка: «Тарас Бульба» 

(2009), «Убійна сила-6» (2005), «Взяти Тарантину» (2005). Чого тільки вартий історичний фільм 

«Олександр. Невська битва» (2008)  Ігоря Каленова, в якій Ступці довірили роль князя 

Ярослава. У російському комедійному детективі Романа Качанова «Взяти Тарантіну», його 

партнеркою по фільму була Людмила Гурченко. В серіалі режисера Володимира Бортко за 

гоголівським «Тарасом Бульбою», Ступка зіграв, звичайно ж, Тараса. В останні роки Богдан 

Ступка став нерідко грати в серіалах. «Поки запрошують, треба зніматися, - вважав актор, - 

Я відмовляюся, тільки якщо у фільмі зовсім немає ніякої ролі, внутрішнього конфлікту. Але 

намагаюся робити це як можна рідше, 

тому що завтра вже не запросять: або 

скажуть «примелькався, набрид», або 

просто забудуть.» Перед смертю Ступка 

встиг знятися в новому розумінні дитячої 

казки «12 місяців» (2015, до прем’єри не 

дожив). 

Його фільмографія повниться фільмами 

різних жанрів, саме тому цей артист 

знайомий кожному з нас. Він був, є і залишиться символом не тільки своєї Батьківщини, а й 

всієї театральної та кіноіндустрії. Навіть після своєї смерті Ступка живий в серцях мільйонів 

людей. А його внесок у розвиток мистецтва неможливо переоцінити, адже до кінця своїх днів 

він був щиро відданий своїй професії. Багато хто вважав, що талант був даний Богдану Богом. 

У творчості актора поєднуються тонкий художній смак, гострий зовнішній малюнок з 

глибоким проникненням у психологію образу. Майже кожна робота митця стала надбанням 

українського сценічною мистецтва. З його творчістю знайомі глядачі багатьох країн світу – 

Австрії, Болгарії, Ізраїлю, Канади, Німеччини, Польщі, США. Богдан Ступка – знакове ім’я не 

тільки в Україні, а й у культурі російській, польській та італійській. Він багато знімався за 

кордоном, втім ніколи не погоджувався переїхати, хоча таких пропозицій було чимало. 

Відповідав, що він український актор, який знімається і грає у режисерів із різних країн. Понад 

усе він любив Україну. Художня інтуїція, емоційна та інтелектуальна снага, поетична височінь 

митця уособлюють найвищі досягнення українського сценічного мистецтва. 

Богдана Сильвестровича ще за життя називали «актором №1», його обожнювала публіка не 

лише нашої країни, а й за кордоном. Понад півстоліття ім’я Б.С. Ступки було знаковим для 

української національної культури. Більшість ролей, що зіграв актор у театрі та кіно, увійшли до 

літопису сценічного та кіномистецтва України. 

 

 

 

 

 

 

 
Кадр з фільму  «Серце на Долоні», 2008 

 
Кадр з фільму  «12 місяців», 2015 
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Вшанування пам’яті 
На честь Богдана Ступки перейменували вулиці у Вінниці, 

Бучі, Борисполі, Жовтих Водах, Запоріжжі, Синельниковому, 

Таврійську, Покровському та інших населених пунктах. 

В ніч на 67-й день народження Богдана Ступки в 

Андрушівській астрономічній обсерваторії відкрили астероїд 

269252 Богданступка. 

У Києві на Алеї зірок біля Пасажа (вулиця Хрещатик № 15) 

встановлено зірку Б.С. Ступки. 

5 жовтня 2016 року Укрпоштою випущено поштову марку 

вартістю 2,4 гривні, присвячену Б.С. Ступці.  

19 грудня 2016 року Національним банком України 

введено в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, 

присвячену Б.С. Ступці.  

27 серпня 2016 року у селищі Куликів Львівської 

області у Народному домі було відкрито музейну 

кімнату Богдана Ступки, а 27 серпня 2017 року біля 

будівлі Народного дому йому було відкрито пам'ятний 

бюст. 

Життю і творчості видатного актора присвячені 

документальні фільми: «Sempere tire», «Належу, я 

знаю, не собі» (1988), «Богдан Ступка. Львівська 

хроніка» (1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурал в київському метро, 2018 рік 

 
Зірка Б.С. Ступки на Аллеї зірок. 

Київ, вулиця Хрещатик № 15. 

 
Поштова марка присвячена Б.С. Ступці. 

зі львівським  спецпогашенням 

 
Пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн., 

присвячена Богдану Ступці 

 
Пам'ятний бюст Богдану Ступці біля 

будівлі Народного дому  у селищі Куликів 
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Спогади, уривки інтерв’ю, цитати 

Богдан з'явився на світ у невеликому селищі під назвою Куликів, що коло Львова. У той час 

селище знаходилося в нацистській окупації. В інтерв’ю Ступка згадував: «Я не люблю війну, 

тому що з дитинства боюся стрільби. Мені було всього три роки, але я добре її пам’ятаю. 

Пам’ятаю, як німці давали дітям шоколад. Як попереджали: зараз тут почнеться битва, 

йдіть з будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене 

битися, йти проти великих людей. Можливо, саме через нього я і пішов у кіно. Адже в кіно 

ти легко можеш сховатися – це не ти, це завжди хтось інший». 

 У Куликові згадують про актора із любов’ю та пошаною. Кажуть, на домашньому обійсті 

актор ставав «рядовим куликівцем»: святкував свій день народження, що збігався з маминим, 

зустрічався з рідними, допомагав господарювати. Двоюрідна сестра Богдана Сильвестровича 

Надія Дика пригадує: в рідному селищі актор бував щороку, а перед сімдесятиріччям 

провідати братів і сестер приїхав з усією сім’єю. «Після смерті Марії Григорівни, мами Богдана 

Сильвестровича, здебільшого ми у Київ їздили – Бодьо вічно на зйомках пропадав. Дуже 

тяжко працював, але завжди приїздив на церковний празник – Успіння святої Богородиці.» 

Особливі стосунки у Богдана були з матір’ю, для актора це була перша порадниця та 

наставниця. «Тітка Марія ходила на його вистави і постійно робила невеличкі зауваження, – 

каже пані Надя. – Якось сказала не тримати руки в кишенях на сцені, то він з того часу й не 

тримав. Матір страшенно любив». Згадує двоюрідна сестра, що матір довго намагалась 

відмовити сина від акторської кар’єри, на прикладі чоловіка розуміла, що робота в театрі 

непроста. «Марія Григорівна все переживала за Богдана, коли він на зйомках – багато хворів 

через роботу. Казала мені, Бодьо знову на зйомках застудився або з коня впав, потовкся. Не 

хотіла мати, щоб син обрав таку професію. Батько Богдана заробляв у Оперному театрі 

80 рублів – на ті копійки й жила уся сім’я, бо Марія Григорівна не працювала. Хотіла, щоб 

Богдан став лікарем, але він провалив іспити і був з того дуже радий.» 

Куликівська хата Ступок – в кінці тихої вулички Січових Стрільців. На тридцяти сотках – 

город і великий сад, де ростуть посаджені Сильвестром Дмитровичем порічки, сливи та яблуні. 

В книзі Володимира Мельниченка «Богдан 

Ступка», виданій у 2012 році, актор згадував 

куликівську хату: «Ми жили з маминими 

батьками. По маминій лінії були у мене бабуся 

Пелагея і дід Григорій. Дід Григорій зробив собі 

завчасно труну, поставив її на горищі. 

Підійметься туди, залізе у неї, бо буцімто 

відчув, що буде вмирати. Бабуся піднімалася 

сходами: «Гриню, ти ще не помер?» Голосно 

так говорила: «Іди поснідай. Ти, що на голодний 

шлунок будеш помирати?» 

В дитинстві у малого Богдана було цікаве 

захоплення: спостерігаючи за перехожими з хатнього вікна, він хотів одягнутися й пройтися, як 

вони. «Сиджу, дивлюсь, якийсь дядько пройшов, у чоботях, у шапці, – розповідає Ступка. – 

Злізаю з лавки, вдягаю дідові чоботи, батькову шапку і, копіюючи того незнайомого дядька, 

проходжуся по вулиці перед вікном, а потім знову повертаюся на свій спостережний пункт… 

Якщо зацікавить інший перехожий, знову вбираюся в якусь одежину, може й мамину, та й 

вискакую на вулицю мавпувати…». Коли грав на шкільному святі Діда Мороза, маючи дев’ять 

років, відтягував велику бороду, яка була на резинці, й казав: «Не бійтеся мене – це я, Богдан, 

а не Дід Мороз». 

Сам Ступка розповідав що з 7 років ходив до батька в театр і настільки захопився театром, 

що приходив додому, переодягався в якісь костюми і починав співати. «Зі слухом у мене було 

дуже кепсько: ведмідь на вухо наступив, а мені так хотілося співати! Я всіх своїх шкільних 

друзів водив безплатно в оперний, вони теж «хворіли» театром. Вдома ми ставили 

«Фауста». Лаштували сцену, занавіс, з пластиліну виліплювали фігурки Фауста, 

 
Хата, в якій народився Богдан Ступка 
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Маргарити, Мефістофеля. І співали за них. Мій друг Богдан співав гарно, а я вив. Але вив 

натхненно! Сусіди навіть писали в домоуправління, вимагали, аби я припинив співати за 

стіною.» 

Деякий час уся сім’я жила у Львові в квартирі Павла Крупника, а потім змінила не одне 

помешкання. «Заробітки були незначні, доводилось їм тяжко. Але Богдан ніколи не нарікав, 

що батьки чогось йому не додали, хоча одягався бідніше, аніж львівські діти. Напевно, тоді в 

нього з’явилась оця акуратність і бережливість – в юності Бодьо любив елегантно 

одягатись і костюм свій дуже доглядав, сорочка була білосніжна, аж блищала», – згадує 

Надія Дика. 

В шкільні роки Богдан Ступка подружився з 

Романом Лемехою – сьогодні заслуженим 

артистом, першим диктором Західної України. 

Разом просиділи за однією партою з 1-го по 

10-клас. 

Про вибір професії, Богдан Ступка 

розповідав: «В молодості переді мною стояв 

вибір: у підсумку я міг стати хіміком, 

звіздарем чи математиком. До слова був у 

мене досвід лаборанта-обчислювача по 

зірках. Вночі в моє завдання входило 

фотографувати зірки, й на цій роботі я 

навчився терпінню, бо експозиція фотографії 

дорівнювала 40-45 хвилинам! А скільки разів я 

благав Бога, що він наслав на ніч хмари, бо ж так хотілося погуляти з дівчиною! Один з моїх 

наставників колись пообіцяв зробити з мене астронома, але нічого в нього не вийшло.» «Усе 

вирішив, як часто буває в житті, випадок. Зустрів знайому, вона спитала: – Чому ти не 

вступаєш до театрального інституту? Одного хлопця виключили із студії, є місце.» 

 І Богдан терміново почав готуватися. «Я вчив вірші, байки. Взяв монолог Гамлета, причому 

російською мовою, українською не знайшов. А по-російськи я тоді розмовляв дуже й дуже 

погано, – розповідає Богдан Сильвестрович. – Прийшов складати екзамени. Читаю байку – 

сміються. Монолог Гамлета продекламував якоюсь скоромовкою, сказали: «Досить! 

Заспівайте!» – Я затягнув басом «Взяв би я бандуру...» Морщаться. «Затанцюйте!» – Ось 

тут я був король. Як я танцював, Боже мій, рок-н-рол Елвіса Преслі!.. Нам тоді забороняли, 

а ми все одно танцювали, тому що заборонений плід солодкий. Був у нас такий джаз-банд 

«Хома енд Оклахома» – вів його Хома Ігор, збиралися ми в якійсь польській школі, людей 

набивалося битком... А коли згодом у Будинку актора я затанцював рок-н-рол з Наталею 

Лотоцькою – нині народною артисткою України, так один актор аж позеленів: буржуазні 

танці!...Але це вже згодом було. А тоді на екзамені в студії я затанцював, мене виставили 

за двері, порадились, потім покликали – і дали зіграти етюд. Я повертаюся з армії, 

відслуживши три роки, а моя дівчина – з іншим хлопцем. Я її бачу, а його обличчя не бачу, 

тому що він стоїть до мене спиною. У мене приступ ревнощів, я не витримую, вбиваю його, 

він падає – і тоді я бачу, що це мій рідний брат. Ось такий етюд треба було грати одному, 

без партнерів. Я не пам’ятаю, чим я там його вдарив, тому що був у сомнамбулічному 

стані. Коли я побачив, що це мій брат, і він мертвий, у мене покотилася сльоза. «Стоп! – 

несподівано почув я. – Приходьте завтра о дев’ятій годині на заняття...» Ось так я став 

актором.» 

«Ми ділили на двох гримувальну кімнату № 7, – згадує народний артист України Богдан 

Козак. – Тоді я тільки починав навчання, а Богдан був випускником театральної студії. Це 

традиція театру Заньковецької – студенти поруч з акторами, виходять разом на сцену. У 

нас склались теплі, приятельські стосунки. Не одну роль ми ділили на двох, багато років 

провели разом у цій гримерці. Стрункий, завжди підтягнутий, надзвичайно елегантно 

зодягнений. Пригадую, любив носити метелик до сорочки – він не був побутовим актором. 

Богдан належав до західної школи експресивних акторів, чия енергетика заповнює собою 

 
Сцена з вистави «В добру путь», поставленого 
учнями львівської школи № 28 у 1958 році. В 

головних ролях 17-річня Богдан Ступка (стоїть біля 
карти) і Роман Лемеха (крайній зліва). 
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зал. За рахунок цієї енергетики, а ще точності мови, ритмічності рухів він одразу виділявся 

на сцені. Він по-своєму розумів думку автора, створював власну ритмізацію слова. Коли  

 зараз чую деякі фільми, найчастіше документальні, які він дублював, – одразу впізнаю цю 

«ступківську» побудову фрази». 

 «О, яке це було відчуття! – Згадує Богдан 

Ступка про свої перші кроки на сцені. – 

Здається, зал – як лев з відкритою пащею, яка 

хоче тебе проковтнути! І ти, нічого не 

пам’ятаючи, немов у якомусь сні, промовляєш 

свої слова, хтось аплодує, а ти нічого не 

пам’ятаєш...» Актор зі вдячністю згадував й 

свого друга і старшого товариша Сергія 

Данченка, постановки якого стали знаковими у 

творчій долі режисера і актора... Загалом про 

роботу в театрі, Ступка розповідав:  

 «У театрі вважалося, що я «неврастенік із негативною привабливістю». Тож грати 

«хороших радянських людей» мені не довіряли, – з посмішкою згадував актор. – У п’єси 

совєтських драматургів режисери мене брали дуже рідко. І це я вважаю – добре бо мав 

щастя грати Трєплєва у «Чайці», Едмонда у «Королі Лірі», Дона Жуана у «Камінному 

господарі», Річарда III в однойменній шекспірівській драмі.... Взагалі, якщо актор не грає 

класику,  тоді занепадає. Треба мати якийсь фантастичний талант, аби не деградувати, 

працюючи постійно в сучасному репертуарі. Знаєте, тривалий час існувало чітке уявлення 

про мене як актора на ролі негідників, а я завжди відчував, що моя акторська палітра 

досить широка...» 

«Я завжди важко працюю над ролями. Може, всього лише в одну або другу увійшов із 

першого прочитання чи репетиції. Перевтілюєшся лише тоді, коли знаходиш абсолютно 

іншу, відмінну від власної пластику героя. Дуже давно, працюючи над виставою «Украдене 

щастя», я помітив, як тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський розхитується на 

лавці, хвилюючись під час матчу, і я запозичив ці рухи для мого героя Миколи Задорожного в 

його останній сцені з Михайлом Гурманом, – згадував Богдан Сильвестрович.» 

«У мене після гри в «Майстрові і Маргариті» був кров’яний тиск 240 на 140. Лікар був 

шокований, він нічого не міг зрозуміти. Через деякий час поміряли знову – тиск був уже 205 

на 105. Тобто тиск знизився, звичайно, але я не на жарт перелякався. Взагалі, коли я грав 

«Майстра», зі мною завжди відбувалася якась чортівщина: то я у віконну раму вдарявся, то 

у ліхтар. І коли я йшов на цю виставу, мені чомусь завжди було страшно. Взагалі у світі 

існують якісь речі, в котрі не варто влізати. Є, наприклад, література, в якій чорним по 

білому написано, які спектаклі акторам грати не можна. Першим у цьому списку стоїть 

«Макбет». Є там і «Майстер і Маргарита». Коли я грав у цьому спектаклі, мені завжди було 

страшно. Для чого насилувати свою природу? Тому я написав заяву і відмовився грати.» 

Дивлячись сучасні фільми з Богданом Ступкою важко повірити, що перша роль у кіно могла 

викликати труднощі у видатного актора. Але як пізніше розповідав сам Ступка, йому було 

дуже складно переключитися з театрального актора на кіно персонажа, він довго не міг 

прийняти «специфіку» кінематографа. Це було під час зйомок фільму «Білий птах з чорною 

ознакою», де Ступка грав одну з найголовніших ролей. «Я говорив дуже голосно, як в театрі, і 

мені постійно режисер повторював: «Не кричи так, говори тихіше», – розповідав актор. 

Труднощі виникали і з емоціями. У театрі Богдан Ступка звик показувати емоції перебільшено, 

в той же час перед камерами треба було грати більш стримано і природно. Ступка пояснював 

свою позицію: «У них (в кіно) так: «Ти це зробиш. Це дуже просто». А я відповідаю: «Коли 

просто – то вже не мистецтво». Настільки вимогливим до себе і відданим своїй професії був 

Богдан Сильвестрович. Він не хотів бути лише присутнім у кадрі. Кожній ролі він віддавав 

частинку свого життя, серця, душі, інакше не вмів. Врешті, неоднозначний образ Ореста у 

фільмі «Білий птах з чорною ознакою», Богдан настільки глибоко і цікаво розкрив, що одразу 

став знаменитим, привернувши до себе увагу справжніх метрів кіно. Видатний артист Михайло 
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Ульянов написав йому листа і запросив знятися у своєму фільмі «Самий останній день». Про 

першу зустріч зі Ступкою Ульянов згадував так: «На першу ж репетицію він прийшов повністю 

підготовленим. Мене вразило, як молодий артист детально шліфував пластику ролі. Його 

тіло воістину говорило і співало. Богдан Ступка ще тоді справив на мене враження тонкого 

і обдарованого майстра, який багато чого розуміє і знаходить у своїй роботі». 

Найдорожчими ролями у театрі та кіно Ступка вважав: Дон Жуан у «Камінному 

господарі», Річард у «Річарді ІІІ», Микола Задорожний в «Украденому щасті», Тев’є у «Тев’є-

Тевелі», Поприщін у «Записках божевільного», Лір у «Королі Лірі», Артуро УЇ – «Кар’єра Артуро 

Уї», Афанасій Іванович – «Старосвітська любов», Орест у «Білому птаху з чорною ознакою», 

Олександр Керенський у «Червоних дзвонах», Трохим Лисенко у «Миколі Вавілові», Остап 

Вишня в «Житії Остапа Вишні», Цибукін у «Господи, прости нас, грішних!», Сталинський у 

«Пастці», архієрей в «І нині прославиться Син Людський», Гірш у «Для домашнього вогнища», 

Богдан Хмельницький у «Вогнем і мечем»… 

«Ніби й багато знаєш, у тебе є майстерність, розуміння професії, але завжди хочеться 

знайти щось нове, не притаманне тобі, відійти від напрацьованих штампів. Завжди прагну 

уникати вже відомого в собі, боюся  визначення «актор однієї ролі», перевтілення для мене – 

найвищий пілотаж, цьому мене вчив у Львові Борис Хомич Тягно. Складна штука – 

перевтілення, потрібно все в собі міняти, це як у прокрустове ложе щоразу заганяєш себе, 

але ж коли вдається, то перемога.» 

На питання про популярність, актор відповідав: «Артист для того й працює, аби мати 

популярність, щоб його впізнавали, любили. Я хотів цього досягти, пам’ятаю, коли вчився в 

студії, наш артист Володимир Аркушенко сказав мені: піди подивися фільм «Шлях до вищого 

світу», там актор дуже на тебе схожий. Я ходив у кінотеатр тричі на день, виходив із залу 

перший і стояв у фойє в надії, що люди помітять нашу подібність, а всі проходили повз, 

ніхто на мене уваги не звертав. Ну, пацан був ще, але вже тоді відчував оте нестримне 

бажання слави, популярності, й потім на сцені і в кіно домагався цього визнання.» 

У Львові актор зустрів своє кохання на 

все життя – з Ларисою Семенівною вони 

прожили 45 років, і «це були роки щастя, і всі 

мої перемоги – це все завдяки моїй Ларисі, 

яка була моєю Музою, дружиною, 

найріднішою людиною, хранителькою 

нашого родинного вогнища», – стверджував 

Ступка. Ступка був гранично відкритим в 

інтерв'ю і ділився своїми секретами 

довговічною подружнього життя, яке аж ніяк 

не вважав безхмарним. Якось він зізнався, що 

головне для збереження сім'ї – це вміння 

прощати, яке він вважає великим умінням і даром. До того ж Ступка стверджував, що саме 

жінка «робить» чоловіка – усе в стосунках і в житті відбувається саме так, як хоче жінка. За 

твердженням Ступки, проблеми бувають у кожній родині, важливо вміти розумно виходити з 

конфліктних ситуацій, а не рубати з плеча, щоб потім не кусати собі лікті 

Про дружину і сімейне життя Ступка розповідав наступне: 

«Коли Сергій Володимирович Данченко дав мені роль Миколи в «Украденому щасті», я 

тільки що одружився, і для мене були актуальними супутні почуття: ревнощі, зрада, 

можливість розлучення... Я все перекладав на образ Задорожного, відчував його характер до 

найдрібніших подробиць і добре розумів його стан... З драматургією Івана Франка в моєму 

житті багато пов’язано...» 

 «Я важка людина - за характером. Але дружина каже: «Так, з тобою важко жити. Але як 

тільки я подивлюся спектакль, де ти виходиш на сцену, то знову закохуюся й все 

пробачаю!» Ось вона, сила мистецтва! Інші міняють жінок як рукавички, а я вчепився в одну - 

і живу. Її мудрість дозволила нам прожити так довго, разом більше сорока років. І вважаю, 

що мені пощастило! Відчуття, що вже все бачив, і все знаю, зовсім немає, дуже цікаво. 

 
Богдан Ступка одружується з Ларисою. 1967 
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Особливо зараз, коли доводиться багато ганяти по світу. То тут, то там, з одних зйомок 

на інші, з кіно на сцену, зі сцени в кіно», - мрійливо говорить великий актор. 

 «І так собі вечорами, знаєте як буває? Ми дуже любимо оперу і балет. Я виріс в оперному 

театрі, батьки мої співали і вся родина співала. А дружина – балерина. І ми собі так сидимо, 

обговорюємо різних тенорів і мецосопрано, і кажемо, що ми, може, й недаремно прожили ці 44 

роки і не розбіглися. Хоча на початку життя ми і заяву подавали на розлучення. Але, слава 

Богу, вистачило розуму. Знаєте, ще раз одружуватися – це все одно, що погоріти. Це як 

війна. Для мене, наприклад. Це до когось треба пристосовуватись і так далі». 

 «Мені надзвичайно пощастило з Ларисою. Чудова дружина, розуміє мене в усьому, 

підтримує. Вона – мій надійний тил, створює для мене необхідну творчу обстановку. У 

Лариси була можливість зробити театральну кар’єру, вона була чудовою балериною, 

завжди мені нагадувала Уланову. В свій час Григорович кликав її в Ленінград. Але коли 

народився Остапчик, материнські почуття, турбота про наш дім, про мене взяли гору над 

кар’єрою. Звичайно, було непросто, важко відмовлятися, але таким був її вибір. Лариса 

надзвичайно мудра жінка, добра, вміє прощати. Наш дім її зусиллями – затишна фортеця. В 

своїх багатьох поїздках завжди думаю: скоріше б повернутися додому.» 

Богдан Ступка був щирим патріотом своєї країни:  

«Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії 

повинні здійснюватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому».  

«Мені всі кажуть: «Богдане, ти збожеволів на своїх українцях». А я ось недавно з'ясував, 

що сім'я Фрейда була родом з України, з містечка Тисмениця. Поїхав туди. Ось, кажу, адже 

Фрейд з ваших місць. А вони без поняття. Сидять всі й норкові шуби шиють.» 

 «Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є кращою 

нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов'язок кожного - 

зберегти її культурне багатство. Вважаю, що люди, які допомагають в цьому, – патріоти 

України.» 

«Головне, що варто розуміти українцеві - це те, що він унікальний, бо вільний!» 

Молодому поколінню, актор давав настанови:  

«Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на 

сцені – велике мистецтво, то це вже 

катастрофа! Тільки сумнів дає прогрес».  

«Роби справу чесно, з душею – і твоє до 

тебе прийде… Але це не означає, що вже 

завтра з’являться золоті гори».  

«Я вчу молодих людей, як себе морально 

поводити в житті. Я не вчу їх грати, тому що 

цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, 

працювати, зрештою, жити». « 

Я впевнений: щоб людині дурниці в голову не 

лізли, її завжди треба завантажувати роботою 

так, аби вона мертвою додому приходила». «Шекспір сказав: «Світ – театр і ми всі в ньому 

актори». А Сковорода ще доповнив, сказав: «І кожен грає ту роль, на яку його поставили». Я 

думаю, це правильно».  

«Все наше життя - суцільна імпровізація, а значить, все наше життя - це джаз». 

 

…Талант Богдана Ступки унікальний ще й тим, що він у нього ніколи не «відпочиває». 

Тобто живе не тільки на сцені, в театральних ролях, а й у особистій житейській «ролі» 

його самого. Кому доводилося бачити Богдана Ступку – Богдана Сильвестровича, Бодьо – в 

ролі самого себе, погодяться, що це роль найвищого рівня, і вона не має берегів. Бурхливий 

потік імпровізації, дотепність, блискавичність реагування, доброта, гумор, розуміння 

ситуації та партнерів, щирість – скільки втіхи приносить він у наші будні! – Іван Дзюба. 

 

 
Ступка у ролі мудрого Мольфара.  

Програма Форт Буаяр 
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Анотований список літератури  

наявної в КЗ КОР «Київська обласна бібліотекак для юнацтва» 

Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. ст. / Упоряд. 

Л. Брюховецька. – К.: видавництво «Задруга» - 2010. – 252 с., іл. 

В основі збірники «Українське кіно від 1960-х до сьогодні. 

Проблема виживання»  – подані матеріали Міжнародної 

наукової конференції, організованої Центром 

кінематографічних студій НаУКМА, яка відбулась 12 травня 

2010 року.  

В дев’яти статтях першого розділу автори аналізують 

багатогранне явище українського поетичного кіно, такі його 

особливості, як міфологічність, можливості оперування часом 

і звертання до трансцендентного, порушення теми неродючої 

землі та нерозривного зв’язку з нею. Цей кінематографічний 

феномен молоді дослідники розглядають у контексті кіно 

світового.  

У другому розділі досліджено творчість видатного 

кінооператора Вілена Калюти, наскрізні мотиви фільмів 

Романа Балаяна, окреслено українські фільми від 1960-х до 

сьогодні, які були у французькому прокаті.  

До третього розділу ввійшли дослідження кінематографа часів Незалежності. Зокрема, 

розглянуто співпрацю з зарубіжними країнами, здійснено науковий аналіз фільму «Молитва за 

гетьмана Мазепу» Юрія Іллєнка, огляд документалістики Сергія Буковського, анімації Степана 

Коваля, науково-просвітницького кіно, в якому  тлумачиться історія України, фільмів молодих, а 

також творчі й організаційні проблеми сучасного кіно. 

Поетичне кіно: заборонена школа. Збірник статей і матеріалів./ Автор ідеї й 

упоряд. Л. Брюховецька. – К. : АртЕк: Ред. Журн. «Кіно-Театр». 2001 464 с.: іл.  

У книзі подається поліфонічна, об’ємна картина 

унікального мистецького явища – українського поетичного кіно 

60-х – 70-х років, яке залишило яскравий слід в історії не 

тільки українського, а й кіно  світового, вплинуло на кіно інших 

країн. Аналізуються фільми цього напряму, починаючи з 

«Тіней забутих предків», розглядається сам напрям 

насамперед як мистецький феномен, а також як вираз 

самобутнього національного мистецтва, як протест проти 

тоталітаризму. Крім рецензій і дискусійних статей, друкуються 

й документи, а також надана можливість висловитися самим 

митцям, чиї погляди на мистецтво кіно і на власну творчість 

становлять неабиякий інтерес і для дослідників, і для 

широкого кола шанувальників десятої музи.  

Ідея цієї книжки увічнення пам’яті Івана Миколайчука (1941 

– 1987) з нагоди його 60-річчя. 

Книжку структуровано в такій послідовності: аналіз фільмів, 

які складались у своєрідне мистецьке явище, дискусія, яку це явище викликало, і розкриття 

причин його знищення і нарешті - оповіді про конкретних митців, які це явище творили. Замість 

переднього слова подано лаконічний «Літопис», в якому зафіксовано у хронологічній 

послідовності події, які безпосередньо стосуються українського поетичного кіно.      
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Брюховецька Л. Іван Миколайчук / Лариса 

Брюховецька. – К.: Видавничий дім «КМ Академія»; 

2004. – 272 с.: іл. – (Б-ка журн. «Кіно-театр») 

Ця книжка – перший документальний життєпис 

українського кіноактора, сценариста і режисера Івана 

Миколайчука (1941-1987). У ній простежується його 

творчість у хронологічній послідовності, дається аналіз його 

акторських, сценарних та режисерських робіт. Джерелом 

для книжки стали свідчення преси, починаючи з 1864 року, 

спеціальна література, матеріали з Чернівецького 

краєзнавчого музею, друковані та усні розповіді та спогади 

людей, які з ним працювали, критичні статті та рецензії, а 

також дослідження творчості митця самого автора книги. 

Вибудувана за етапами його творчості й видами 

кінематографічної діяльності та маючи інформативно-

аналітичний характер, книжка подає велику кількість фактів, розкриває причини 

переслідувань митця владою, визначає його внесок в мистецтво кіно. Книга адресована 

фахівцям та всім шанувальникам кіно і творчості Івана Миколайчука. 

Миколайчук І. Сценарії / упор. М. Є. Миколайчук; 

вступ. ст. Л. І. Брюховецької. – К. : Ред. Журн. 

«Міжнар. туризм», 2008. – 544 с. : іл. 

У книжці найповніше представлено літературні й 

режисерські сценарії та заявки на сценарії легендарного 

українського актора, режисера Івана Миколайчука (1941 - 

1987) – митця, який став національним символом 

покоління. Збірка містить усі його твори – від найперших 

проб пера до серйозних робіт, у тому числі в співавторстві з 

відомими письменниками й режисерами. Це дає змогу 

оцінити багатогранність інтересів людини із глибоким 

художньо-філософським поглядом на життя, простежити 

еволюцію видатної особистості. Для фахівців і тих, хто 

цікавиться історією українського кіно та творчою долею 

Івана Миколайчука.  

Мельниченко В. Майстер / Володимир 

Мельниченко. – К. : Либідь, 2005. – 392 с.; іл.  

У своїй третій книжці про видатного артиста сучасності 

Богдана Ступку автор висвітлює надзвичайно важливий у 

житті й творчості героя період зламу тисячоліть, насичений 

значною мірою етапними подіями, роздумами. Книга багато 

ілюстрована. Для широкого читацького загалу.  

 «Ступка – це Україна. Є артисти Богом дані, і Богдан 

Ступка – Божий артист. Він – син свого народу, своєї 

нації. Ступка – великий артист, який уособлює у своїй 

творчості все багатство, всю розкіш української душі, все 

найкраще, найталановитіше, найпісенніше в українському 

театрі; артист, який несе в собі довершені й чудесні риси 

легендарної української театральної стилістики. Книжка 

про Майстра безумовно викличе інтерес, тим більше що він представлений у різних 

іпостасях – не лише на сцені, а і в інших колах та ситуаціях. Розкрито пристрасті й 

переживання артиста, його духовний світ, уподобання, смаки…». – Михайло Ульянов, 

народний артист СРСР.  
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Богдан Ступка : митець і людина / упор. М. 

Лабінський. – К. : Книга, 2008. – 240 с. – іл. 

Це книга про актора Богдана Ступку – корифея української 

національної сцени. Творчість якого знає весь світ. 

«Про джерела й таємниці таланту Богдана Ступки наче й 

чимало мовлено в театрознавстві й театральній критиці, але 

все-таки принагідно. 

Пропонована книжка – перша 

«великоформатна» розповідь 

про нього. Вона поєднує два 

жанри – літературну біографію й 

театрознавчий портрет. 

Окрасою книжки стали і бліц-

інтерв’ю, в яких автор «заганяв» 

Богдана Сильвестровича в 

безліч несподіваних тем, а той щоразу показував миттєвість свого 

відгуку… 

А у площині  театрознавчого дослідження особливу вагу мають 

розділи, присвяченні тандемові Ступка – Данченко. 

Розповідається у книжці і про режисерську практику Богдана 

Ступки як спадкоємця Сергія Данченка в ролі керівника Театру 

імені Франка. І про несподівану (і традиційно невдячну) роль 

міністра культури у країні де культура віддавна живе більше 

всупереч, ніж завдяки державі.» Іван Дзюба, академік НАН України. 

Мельниченко В. Богдан Ступка : обличчям до 

історії / Володимир Мельниченко. – Москва : 

Домашня бібліотека, 2013. – 416 стор. : іл.  

Автор книги – Володимир Мельниченко – генеральний 

директор Національного культурного центру України в 

Москві, доктор історичних наук, член-кореспондент АПН 

України, заслужений діяч науки України, автор 60 книг з 

історичної, політичної та мистецтвознавчої проблематики, в 

тому числі низки книг про Богдана Ступку: «Театральний 

тандем (Феномен Данченка – Ступки)» (Львів, 2000); «Богдан 

Ступка. Штрихи до портрета» (Київ, 2011); «Майстер» (Київ, 

2005); «Богдан Ступка» (Москва, 2011). 

 У 2012 році видав у Москві українською мовою перший 

життєпис артиста «Богдан Ступка. Біографія». До неї актор 

власноручно написав передмову такого змісту : «В ідеалі 

кожен актор повинен знайти не тільки свого режисера, а й 

свого біографа. Мені повезло з режисером – незабутнім Сергієм Данченком. І з літописцем – 

Володимиром Мельниченком. Створити таку біографію  - не поле перейти. В ній дивовижно 

переплетено талант історика і мистецтвознавця з емоціями нашої тридцятирічної 

дружби. Якщо читачі хочуть познайомитися з історією мого життя і моєї творчості – цій 

книзі вони можуть довіряти. Хочу привітати всіх моїх прихильників і побажати доброго 

здоров’я. З повагою Б. Ступка».   

Представлена книга розповідає про ролі реальних історичних персонажів, які Богдан Ступка 

прожив на сцені театру і у кіно. В своїй передмові до книги «Богдан Ступка: обличчям до 

історії» автор відзначає : «Майстер устиг благословити мене на цю працю, й ми навіть 

кілька разів коротко говорили про неї.» 
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