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Дорогий читачу!

Ця біографія написана за життя Богдана Сильвестровича Ступки.
Після його відходу у Вічність 22 липня 2012 року я не змінив у ній жодного слова.
Значна частина тексту — це розповідь самого Богдана Ступки. Крім того, він 

відповідає більш як на 1 200 запитань автора. Богдан Сильвестрович сам вибрав 
фотографію на обкладинку й особисто затвердив 28 червня 2012 року її художнє 
оформлення. Тоді ж він остаточно схвалив усі світлини, вміщені в книзі. Богдан 
Ступка читав увесь текст, окрім глави, присвяченої подіям 2012 року. 

У цій книзі Богдан Ступка — живий!
Пам’ятайте його живим!

володимир Мельниченко
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До того, хто відкрив цю книгу

Читач тримає в руках першу біографію Богдана сильвестровича ступки, на-
писану з величезною любов’ю до нього та з доземним схилянням перед його Генієм. 

коли 2005 року в київському видавництві «Либідь» вийшла моя книга «Май-
стер», у передмові до неї великий українець Іван Дзюба писав: «саме в цьому ви-
сокому ключі, мені здається, має йти мова про Богдана ступку, і саме так чинить 
автор пропонованої книжки». Так і чинитиму.

Знаю ступку понад чверть століття й присвятив йому чотири книги, які й стали 
основою цієї праці. але за масштабом вона збільшилася вдвічі. Левову частку біогра-
фічної інформації здобув у самого Богдана сильвестровича, тому в книзі постійно 
звучить його живий голос, що дозволить читачу відчути свою особисту присутність: 
прислухатися до захоплюючої розповіді та мудрих думок ступки, насолодитися 
його гумором, співпережити турботи й сумніви Майстра. Те, що не відбувалося 
на моїх очах або сам артист не зберіг у пам’яті, знайшов у періодичній пресі, теат-
рознавчих працях. використовую також спогади людей, які добре знають Богдана 
сильвестровича. Майстер живе в цій книзі серед улюблених поетів і письменників, 
артистів і режисерів, серед інших митців, які суголосні й приємні його великій душі.

вважаю ступку не лише геніальним артистом світового масштабу, але й мо-
ральним лідером української нації. в історичному виборі між силами добра і зла, 
який особливо гостро виявився на рубежі століть і тисячоліть, саме ступка є для 
всієї України живим уособленням добра. Якщо проблема вибору та особистої від-
повідальності стоїть нині перед кожним з нас майже з трагічною гостротою гам-
летівського питання, то українці можуть обирати орієнтиром безперечного для 
всієї держави великого громадянина — Богдана ступку. 

Мабуть, у всьому світі не знайдеш іншого такого артиста, який би мав таке 
виключне значення для своєї нації. Найчастіше духовність і менталітет певного 
народу презентує цілий ряд акторів й інших видатних діячів мистецтва. Та ступ-
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ка в Україні вивищується над усіма, зосередивши не тільки у своїй творчості, але 
й в особистості кращі риси національної душі та української духовності. 

анатолій Ефрос мав рацію, коли писав про великого костянтина станіслав-
ського: «Його індивідуальність настільки незвичайна, що уявити собі все це до кін-
ця неможливо. Треба бачити!» У мене є можливість близько знати ступку, тому 
я не можу не розповісти про нього. важливо зберегти цікаві й безцінні моменти 
життя i творчості Майстра, що, внаслідок багатьох об’єктивних причин, можуть 
бути втраченими.

Між іншим, Богдан сильвестрович вважає, що актор повинен зустріти свого ре-
жисера та свого біографа, а біограф — актора, про якого він хоче писати. Це дійсно 
так. в ідеалі кожний яскравий талант ще за життя повинен обов’язково мати влас-
ного літописця, котрий залишить майбутнім поколінням найадекватнішу розпо-
відь про нього. саме у такій оповіді буде значно більше життєвої правди та набагато 
менше мемуарного суб’єктивізму, бо з часом більшість хвилюючих миттєвостей, 
важливих нюансів, неповторних ароматів епохи незворотно зникнуть, а для наших 
(сподіваюся, духовніших за нас) нащадків вони будуть цікавими й потрібними.

колись андрій Бєлий написав стосовно рубежу ХІХ та ХХ століть: «Правда 
“рубежа” и поколения “рубежа” ждет исследователей, а задача лиц, принадлежа-
щих к этому поколению, подать материал для суда, пусть сурового, но правдиво-
го». отож моє завдання — зібрати та залишити матеріал для правдивого розумін-
ня місця й ролі Майстра на рубежі ХХ і ХХІ століть.

Не маю сумніву, що, незважаючи на політизованість і меркантильність сучасно-
го світу, в історії України наш час буде позначений не ім’ям державного діяча чи біз-
несмена, банкіра чи кримінального «авторитета», ура-патріота чи естрадної зірки. 
кануть у Лету суєтні депутати, які використовують владу на власну користь, чвань-
куваті нувориші, розбагатілі за рахунок народу, пустопорожні балакуни, які не без-
коштовно «працюють» українськими патріотами, фальшиві «зірки», наштамповані 
за гроші. а ступка залишиться. Назавжди. Тому що його визнав народ. Тому що 
йому народ вірить. Не просто глядачі, а народ. саме ступка для багатьох українців 
значить більше, ніж будь-який інший артист — хай навіть світового рівня.

Не перебільшу, якщо скажу, що ім’я Майстра робить честь усій українській 
нації, вивищуючи її духовність. в Японії є титул «Живе національне надбання», 
якого удостоюються, між іншим, і артисти. Це саме те звання, на яке заслужив 
актор від своєї держави. 

Завдяки творчості Майстра, ми не тільки долучаємося до високого мистецтва, 
але й наближаємося до історичної суті вітчизняних геніїв — Григорія сковороди, 
Івана котляревського, Тараса Шевченка... На крутому зламі століть і тисячоліть 
ступка створив яскраві образи, знакові для кожного українця, — Богдана Хмель-
ницького та Івана Мазепи. Як історичний персонаж сприймається його Тарас 
Бульба. Ці ролі мають не лише художній, але й духовно-політичний резонанс, по-
вертають нам національну пам’ять і гордість за свою історію. вони напоумляють 
і укріпляють народ. 
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До того, хто віДкрив цю книгу

Дуже важливо, що високий творчий злет артиста співпав у часі з оформлен-
ням української державності, й сам він став уособленням національного духу но-
вої України. Завдяки ступці, в нашій новітній історії «слово пламенем взялось 
і людям серце розтопило, і на Украйні понеслось...». Якось Марко кропивницький 
у листі до Марії Заньковецької написав: «ви для мене — вся Україна». саме так 
можна сказати про ставлення багатьох українців до справді народного артиста 
Богдана ступки: «він для нас — уся Україна». Значною мірою саме він є носієм 
і хранителем культурного коду нації.

ступка — явище напрочуд цілісне: у нього доброзичлива українська душа, 
українська лагідність і делікатність характеру, українська співуча мова і навіть зов-
нішність українського інтелігента, який вийшов з народу. ступка — це рідкісний, 
винятковий випадок, коли масштаби душі й таланту співпадають. він українець 
за корінням і народженням, за генотипом і духом, за менталітетом і системою цін-
ностей, за злитністю зі своїм народом.

У цій іпостасі ступка настільки великий, що його можна прирівняти з висо-
кою оцінкою Миколи Гоголя загальнонаціональної значущості Пушкіна, в якій 
змінимо лише одне слово: «в самом деле, никто из поэтов (читай — артистів) на-
ших не выше его и не может более называться национальным; это право реши-
тельно принадлежит ему». 

У той же час ступка великий істинно цивілізованим сприйняттям інших 
культур. На них артист дивиться очима своєї національної стихії, а відчуває та 
говорить про інші народи так, що співвітчизникам здається, наче це відчувають 
і говорять вони самі. Тому так близькі нам герої Брехта, Булгакова, Гоголя, Ібсена, 
софокла, Чехова, Шекспіра, зіграні ступкою на українській сцені. він здивував 
усіх у ролі Льва Толстого. він створив неперевершений образ короля Ліра, яким 
Україна може пишатися на світовому театрі. ступка — планетарний Майстер — 
всесвітньо бездонний та всесвітньо чутливий.

Про невичерпні творчі можливості артиста ходять легенди, в яких, утім, біль-
ше правди, ніж вигадки. Микола Бажан якось сказав ступці: «Богдане, ви актор, 
якому не потрібні декорації. ви несете у своєму виконанні атмосферу спектаклю». 
Григорій Горін свого часу зауважив: «Якщо дати ступці військово-польовий ста-
тут, то він і його прочитає так, що всі подумають, ніби це неопублікований Шек-
спір». а Михайло Рєзникович нині пише: «Я думаю, що ступка на сцені може зі-
грати все, — будь-який жанр, — дайте йому телефонну книгу, і це буде цікаво, 
унікально». Надзвичайно важливе й точне спостереження зробила Лариса кадоч-
никова: «ступка у зрілому віці не зупиняється, а навпаки — набирає сили, йде все 
вище й вище. Нема межі його таланту. Мені здається, що нині він може все».

Що ж несе нам артист? Чи можна інтегрувати результати його праці в одно-
му слові? Можна, якщо це слово — Істина. І саме у значенні, поданому в словнику 
володимира Даля: «Істина — від землі, надбання розуму людини». вважається, що 
здобуття істини, так би мовити, «з першого погляду» — непомильна ознака гені-
альності. але непересічність ступки не в цьому, а в іншому, не менш важливому: 
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він чатовий і провідник уже здобутих духовних загальнонаціональних і загально-
людських істин. І в цій іпостасі Богдан сильвестрович цілком заслуговує на титул, 
говорячи словами олександра Пушкіна, «украинского мудреца». Його неповтор-
ність — в особливій, тільки йому єдиному притаманній інтонації, в глибокому 
підтексті, в дивовижному вмінні наповнювати собою кожну фразу, кожну думку. 
ступка ніколи не «грає» ролі, він їх народжує. Майстер дарує глядачам людську 
душу в усій її безкінечній багатогранності та глибині.

Звичайно, творчу працю актора, як і силу його вітальної енергії, не виміряти 
цифрами, а вплив театрального мистецтва на суспільство не відобразити в діа-
грамі. За словами самого ступки, «творчість виміряти неможливо». але ми відчу-
ваємо себе у сфері життєдайного морального впливу театру взагалі й Театру Бог-
дана ступки зокрема. Це має велике значення в наш час, коли вочевидь, говорячи 
словами Федора Достоєвського, «дьявол с Богом борется, а после битвы — сердце 
людское». Не будемо гріха таїти, чимало представників інтелігенції — прямо чи 
опосередковано — причетні до цієї диявольської роботи.

У боротьбі за серця людей Богдан ступка — на боці Господа. Нагадаю, що Бог-
дан — це Богом даний. Не випадково Михайло Ульянов називав його Божим ар-
тистом. а прізвище Майстра великий Іван козловський свого часу розкодував так: 
«Той, хто ступає по наших душах...» Наївно було б думати, що, довіряючи ступці, ми 
відразу почнемо вибудовувати своє життя, співставляючи його з Євангелієм. але мо-
ральна сила творчості артиста, нерозривна з могутньою духовною харизмою його 
особистості, надихає людей, дає їм опору, віру та надію. Звернення до Майстра, який 
на наших очах живе і працює з Богом у серці, винагороджується не тільки доторком 
до високого мистецтва, але й моральною орієнтацією в світі, який переживає істо-
ричні катаклізми. Богдан ступка давно став совістю сучасної української культури, 
а його творчість розширює територію нашої власної совісті. Пострадянський і сві-
товий духовний простір немислимі без велетенської фігури Майстра.

Здається, ніхто краще від Івана Франка не сформулював абсолютну необхід-
ність створення життєписів людей масштабу Богдана ступки: 

«Це генії, вибранці долі, великі й оригінальні в доброму і злому, у щасті і в страж-
данні. Це корифеї ... творці нових напрямків. Можна назвати їх представниками 
того часу, в якому вони жили, а їх життєпис в кожному разі дасть змогу більш-
менш глибоко увійти в таємниці духу їх доби, бо саме в них цей дух міститься, 
в них немов відтворюється і знаходить свій найсильніший вираз. Мені здається, 
що тільки такі письменники (читай — артисти. — В. М.) заслуговують на докладні 
та з усім джерельним апаратом оброблені біографії, бо ж їх життя само собою є та-
кий архітвір, як їх твори, і навіть нездарно розповідане збагачує скарбницю духу».

У цій книзі прагнув не лише створити науковий життєпис артиста, але 
й осмислити неймовірну притягальність ступчиної постаті, животворну для су-
спільства дифузність образів, створених ним на театрі й у кіно, його незрівнянну 
духовну присутність у душах окремих людей і цілої нації. 

Перша біографія Богдана ступки пропущена крізь моє серце. Писав, як дихав.
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Глава 1 

Яка дорога веде на сцену

Родом із Куликова

Богдан сильвестрович ступка народився 27 серпня 1941 року в селищі міського 
типу куликів Львівської області. Пам’ятаю, коли повідомив артиста, що почав ін-
тенсивно збирати матеріали про історію його рідного куликова, він одразу сказав 
із жартівливою гордістю, що народився у... районному центрі! справді, «Енцикло-
педія історії України» (2008) повідомляє, що куликів у 1940–1959 роках був район-
ним центром, але втратив цей статус після укрупнення районів. куликів входив 
до Жовківського, затим Нестеровського району Львівської області (Жовкву було 
перейменовано в 1951 році в Несторов на честь відомого авіатора Петра Несто-
рова, який у вересні 1914 року загинув неподалік), але на деякий час переходив до 
Бродівського району. скажімо, в сьомому томі «Української Радянської Енцикло-
педії» (1962), де було вміщено статтю «куликів», його віднесено до Нестеровського 
району, а в п’ятнадцятому томі (1964) згадка про куликів супроводжується уточнен-
ням — «тепер Бродівського району Львівської області». в часи ступчиної молодості 
площа Нестеровського району складала майже 1,3 тисячі квадратних кілометрів, 
а населення — понад 110 тисяч чоловік. Після повернення Нестерову в 1991 році 
історичного імені, куликів одразу ввійшов до Жовківського району. в давніші часи, 
скажімо, на початку ХХ століття, мешканці містечка вимовляли його назву з наголо-
сом на другому складі, а в енциклопедії 1962 року наголос поставлено на першому.

Про стародавнє заселення цієї території свідчать залишки городища XI–XII сто-
літь, виявленого в північно-східній частині куликова. Існує припущення, що тут був 
один із давньоруських оборонних пунктів на шляху до Львова — «стовп» кулика. 

Перша письмова згадка про куликів датується 1399 роком (у Львові тоді про-
живало більше п’яти тисяч жителів), коли архієпископ Якуб скреп у Галичі видав 
акт про закріплення земельного наділу за куликівським костьолом. Ішлося тоді про 
закладання храму. Дехто пише, що того року начебто збудований костьол був уже 
освячений Якубом. Усерйоз і доказово розібратися в цій розбіжності досі ніхто не 
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намагався. У XV столітті село мало ще одну, паралельну назву — Бощ. Зберігся доку-
мент від 23 лютого 1431 року, в якому йдеться про те, що «Бощ або куликів» переда-
но в дар Яну з конєцполя як нагороду за довголітню службу. Назва, що канула в Лету, 
сама по собі нікого сьогодні не цікавить, а нинішня в народних переказах красиво 
й поетично пов’язується з куликом — невеликим болотяним птахом з довгими нога-
ми та довгим дзьобом, який, начебто, споконвіку селився на островах великого озе-
ра, що знаходилося на місці сучасного селища. кулика зображено навіть на сучас-
ному гербі селища, затвердженому через шість століть після першої документальної 
згадки куликова. Тим самим, куликівський герб належить до так званих називних, 
коли геральдичний малюнок розкриває одну з версій про походження топоніма. 
втім, тільки-но хтось вдається до наукового трактування етимології назви, відразу 
виникає прозаїчніша версія про прізвище першозасновника: «Інша думка, мабуть, 
ближча до істини: селище заснував хтось, чиє прізвище було кулик» (алла коваль). 

виходець із куликова, просвітянин степан Шах писав про смугу поселень — 
Малехів (стара назва Малешків), Зашків, Дорошів, великий і Малий (стара назва 
Дорогошів), куликів, сулимів, Звертів, артасів: «отже, всі ці назви мають закінчен-
ня на -ів і свідчать про ХІІІ вік постання цих місцевин, як і Львів. І якщо Львів був 
оборонним городом князя Лева Даниловича, так і всі ці вичислені місцевости му-
сили бути подібними укріпленими оселями якогось боярина Малешка, Зашка, До-
рогоша, кулика, сулими і т. п. оборонні т. зв. “стовпи”, побудовані на язиковато за-
кінчених горбах східного підніжжя Львівсько-Томашівського Розточчя, могли бути 
оборонними станицями старого торговельного і військово-стратегічного воєнного 
шляху зі Львова до Холма та ще дальше на північ; їх завданням було боронити цьо-
го воєнного шляху перед східними кочовиками, татарськими ордами та всякого 
роду “ізгоями”; із тих кріпостей найсильніший, без сумніву, був “стовп” кулика, бо 
він із трьох сторін облитий широкими ставами, а шийка його з заходу була пере-
копана, наповнена водою, і через це цілий куликів город був островом, його замок 
був побудований на окремо стоячім острові». Це звучить досить переконливо. При-
наймні, безперечно, куликів існував задовго до першої письмової згадки. 

відомо, що на початку ХХ століття колишні оборонні укріплення називали 
валами. Було в куликові місце під назвою гора Магазин. Під нею в літні дні на 
зеленій мураві куликівчани любили витанцьовувати, а діти — крутитися біля до-
рослих. З тією горою було пов’язано безліч страшних оповідань: старі люди роз-
повіли, що на ній стояв замок, а в горі заховано скарби. 

Протягом кількох століть куликів переходив від одних власників до інших 
і  належав то представникам династії куликівських, то Гербуртам-одновським, 
то собеським, то Муравським, то Радзивілам, то костянтину корнякту, розкішну 
кам’яницю котрого на площі Ринок добре знали у Львові. 

З 1569 року куликів мав Маґдебурзьке право, що забезпечувало: міську авто-
номію для нових поселенців (колоністів); міське самоврядування з власним судо-
чинством, що здійснювалося через виборні органи — раду на чолі з війтом; спад-
коємне й відчужувальне право на міську нерухомість на певних умовах; постійний 
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чинш (натуральний або грошовий податок) як феодальну ренту; свободу вибору 
занять у сфері торгівлі та ремесел. Усе це дозволяло куликівчанам — купцям, ре-
місникам, міщанам — заробляти на життя й бути впевненими в своєму майбут-
ньому. Місто мало право на фортифікаційні споруди, що зміцнювало його оборо-
ну й, тим самим, сприяло розвитку торгівлі, ремесел, освіти. 

1515 роком датується перша згадка про церкву Успіння Пресвятої Богородиці 
в центрі куликова. Храм згорів під час війни й був відбудований у 1954 році. У  1538-му 
коштом Миколи Гербурта-одновського в куликові було зведено костьол святого Ми-
колая, посвячений у 1546 році. Згодом до нього добудували дві бічні каплиці. 

Докладніше розповім історію церкви святого великомученика Дмитра, в якій 
хрестили малого Богдана ступку. Батьки тоді жили неподалік, але коли в липні 
2012 ро ку я намагався знайти хоча б натяк на те помешкання, то переконався, що 
від нього вже й найменшого сліду не залишилося. Після війни храм стояв зачине-
ним до 1989 року. Першу церкву великомученика Дмитра було зведено 1709 року 
на Белзькому (нині — Жовківському) передмісті. У 1880 році на цьому ж місці було 
побудовано нову деревʼяну трибанну церкву, що згоріла у 1899-му. На самому почат-
ку ХХ століття тут постав мурований храм Української греко-католицької церкви.

в історико-архітектурних нарисах церков Жовківщини в. слободян пише:
«Хрещата одноверха церква, дуже нагадує споруди архітекта василя Нагірно-

го. складається з квадратової нави, витягненого прямокутного бабинця, укороче-
них прямокутних бокових рамен та гранчастого в плані вівтаря з двома прямокут-
ними ризницями по боках. Наву вінчає шоломова баня на великому світловому 
восьмибічному барабані середохрестя, завершена ажуровим ліхтарем з маківкою. 
Гребені двосхилих дахів бокових рамен, бабинця та пʼятисхилого даху вівтаря 
прикрашені кам’яними хрестами. кути тинькованих стін церкви і барабану під-
креслені лопатками, завершені аркатурним пояском.

Поряд збудована стінна мурована дзвіниця, завершена трьома мурованими 
сліпими ліхтарями, вкритими мініатюрними банями».

Неподалік від тутешнього ставу розташовувався в куликові жіночий монастир 
василіянок воздвиження Чесного Хреста Господнього, перша згадка про який да-
тується 1680 роком. Закрито монастир було в 1744 році. 

Радянські дослідники наголошували, що в 1648 році куликівці взяли участь 
у повстанні проти польської шляхти під час визвольної війни українського народу 
під проводом Богдана Хмельницького. Разом із селянами сусідніх сіл вони розгро-
мили маєток місцевого поміщика, забрали зерно, значну кількість худоби, більше 
двохсот вуликів з бджолами тощо. в «Історії міст і сіл УРсР» (1968) читаємо й таке: 
«в першій чверті ХІХ століття кріпосні селяни куликова, обурені свавіллям місцево-
го поміщика, неодноразово відмовлялися сплачувати його оброк». Щодо нинішніх 
дослідників історії куликова, то вони звертають увагу на документи «Akta lawnicze 
kulikowskiе od. 1694 do 1717», які свідчать, що тоді мешканці містечка були войовни-
чими в побуті й охочими до кулаків. Билися вони часто і всюди: в шинках, на ринку, 
вдома, навіть біля міської ради. У тому були помічені й на віки зафіксовані українці 
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й євреї, жінки і чоловіки, міщани та місцеві чільники. Інколи в бійках брали участь 
навіть бургомістр і ксьондз. Билися куликівці не тільки між собою, але й з чужими, 
що їм на очі траплялися, особливо, коли ті недобре відзивалися про куликів. У такий 
спосіб вирішувалися практично всі суперечки, мстилися за справжні чи надумані 
кривди, але часто сутички були взагалі без видимих причин — від надміру здорових 
сил і відчайдушних емоцій. Цікаво, що після цього зазвичай йшли до міської ради 
для внесення взаємних скарг. воістину демократія й право в ділі! У мене не було 
потреби та й бажання вивчати ті акти, але краєзнавці розповідають, що зi  192-х сто-
рінок 30 займають скарги і ще стільки ж — рішення у цих справах. Правда, куликів-
чани, здається, вичерпували себе в бійках та інших злочинів начебто й не чинили. 
Принаймні, за багато років збереглося лише чотири справи про крадіжки.

ступка каже, що й у часи його дитинства знайомий куликівчанин «брав у ру-
кав штиб від дверей» і йшов битися...

в цьому місці приверну увагу читача до легенди, яку розповів мені Богдан силь-
вестрович. За його словами, засновник книгодрукування в Україні та Росії Іван Федо-
ров, який після Москви працював в Україні, зокрема, у Львові, де заснував друкарню, 
спеціально приїздив у куликів, щоб... узяти участь в одній із місцевих бійок. а для 
чого? Щоб прізвище мандрівного друкаря зафіксували в куликівських документах і, 
таким чином, воно залишилося для історії... Може, скажете, що Федоров мав й інші 
можливості зачепитися в історичних документах? Що, наприклад, абсолютно до-
ступний для кожного автограф типографа, який змінив своє московське прізвище на 
Федоро`вич — typographus Joannes Feodorowicz Moschus. але ж яка красива легенда!

До речі, нагадаю, що у Львові Федоров перевидав «апостола», в післямові 
до якого розповів і про свою друкарську діяльність, зокрема в Москві та Литві. 
У  1574  році у Львові вийшов перший східнослов’янський друкований підруч-
ник — Буквар. У Львові Федорова називали «друкар москвитин», що, мабуть, вка-
зувало на місто, з якого він прибув. Як відомо, Федоров помер у Львові 1583 року й 
був похований в онуфріївському монастирі. в той час у місті вже виникла громад-
ська організація православних українських міщан — Львівське Успенське брат-
ство, що вело боротьбу проти національно-релігійних утисків із боку польської 
влади. Іменем Івана Федорова тривалий час називався Український поліграфіч-
ний інститут у Львові (тепер — Українська академія друкарства). 

У XVII столітті куликів належав коронному гетьману Яну собеському 
(з 1674 року — польський король Ян ІІІ собеський). За нього в містечку було за-
сновано фабрику з виробництва бурок і килимів (попервах на ній працювали ту-
рецькі й татарські полонені, а згодом — їхні місцеві нащадки). Уродженка кули-
кова, письменниця агата Турчинська (1903–1972) писала: «Зрозумілим стає, чому 
по-вуличному нас прозивали турками: моя мати стара Турчиха, я мала, а на мо-
його батька ніколи не казали Турчинський, а Федько Турко; чому в нас були люди 
Шахи, Пешки та інші з турецькими й татарськими коренями в своїх прізвищах». 

Пізніше, особливо в ХХ столітті, славилася продукція місцевих шевців і чин-
барів, особливо «куликівські бути». Мешканці містечка займалися також овочі-
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вництвом і садівництвом, виготовляли прекрасні меди (напої). Богдан ступка на-
голошував, що давно широко відомим був куликівський пекльований хліб, який 
доставляли до самого Львова. він так переконливо і смачно говорив, що змусив 
мене шукати якусь інформацію в Інтернеті, де й зустрів поетичні рядки про кули-
ківський хліб львівського літератора Мар’яна Гемара (1901–1972), який написав 
їх у Лондоні (!):

Як хто є з варшави, з Познані чи Лодзі — не шкодить.
Бо він і не знає, про що ходить!
Та звідки він може знати?
Навіть якщо «сі дові», що за милю від Львова
в містечку куликові
Була цехова пекарська осода
І пекли там пекарі з діда-прадіда
Такий великий бухан, на якому скірка,
Як з вишневого дерева, але криха й хрустка...

втім, кажуть, що вже перед Першою світовою війною хліб не возили з кули-
кова, а пекли у Львові, зокрема в «куликівській пекарні» Натана Шварца на вули-
ці Джерельній. Після війни куликівський хліб узагалі перестали випікати. Рецепт 
утратили? Недарма вже згаданий Мар’ян Гемар писав:

Може, хтось з пекарів, котрийсь з челядників
Ще десь пам’ятає, який це є рецепт?
Нехай він запише і нехай прошепоче
вмираючи, дітям — так, щоби син знав...

Зате куликівську ковбасу, виробництво якої розпочалося в 60-х роках минуло-
го століття, Богдан ступка вважає неперевершеною й сьогодні.

І відразу розповідає бувальщину.
— У 1960-х роках міністр зовнішньої торгівлі СРСР Микола Патоличев (до речі, колиш-

ній секретар ЦК Компартії України) побував у Сирії. Під час офіційного обіду він звернув увагу 
на нову страву. Дізнавшись, що подали паштет з птиці, міністр пожартував: «Є такий 
анекдот. Українця питають: “Яку дичину любиш найбільше?” А той: “Немає птиці краще, 
ніж смажена копчена ковбаса”». Анекдот переклали. Сирійці сидять з незворушними облич-
чями. Патоличев і питає через перекладача, чому господарі не сміються. Ті розвели руками: 
по-перше, не знають, хто такі українці; по-друге, ковбаса — взагалі не дичина. Очевидячки 
вони не куштували куликівських ковбас...

справді, за радянських часів у куликові було розвинуте м’ясо-молочне тварин-
ництво. крім того, вирощували зернові, технічні (льон, цукрові буряки) та кормо-
ві культури. Працювало відділення «сільгосптехніки», а також філіал львівського 
взуттєвого об’єднання «Прогрес».
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У селищі діяли середня загальноосвітня школа, школа робітничої молоді та за-
очна школа. З 1944 до 1965 року атестат зрілості одержали 665 чоловік, з них 220 
(тобто третина!) закінчили вищі навчальні заклади. Працювали дитячий садок 
та ясла, функціонували дільнична лікарня, медична амбулаторія, дитяча й жіноча 
консультації. в селищі діяли Будинок культури, бібліотека, кінотеатр на 250 місць. 
За післявоєнний період було збудовано 270 житлових будинків, а в центрі розбито 
парк і площу. На території селища знаходилася центральна садиба колгоспу ім. Ті-
мірязєва, а селищній Раді підпорядковувалися населені пункти великий Дорошів, 
костеїв, Мервичі. в середині 60-х років у куликові проживало близько 3 300 осіб.

Узагалі, в усі часи, коли фіксували чисельність куликова, вона коливалася від 3 до 
4 тисяч чоловік. У містечку завжди переважало русинське, тобто українське насе-
лення, яке дотримувалося обрядів греко-католицької церкви. У 1880 році в куликові 
проживало 3 226 мешканців, у 1890-му — 3 400, у 1900-му — 3 665. Тут працювали 
пошта, 2-класна школа, аптека, кредитна каса «Надія» (у 1881 році її членами були 
193 особи), пекарні, що постачали вже згаданий знаменитий хліб до Львова. 

Тоді, коли в куликові народилися батьки Богдана ступки, в містечку нарахо-
вувалося майже 4 тисячі мешканців, з них близько 2,5 тисячі були українцями, 
352 — поляками, 1 067 — євреями, 3 — іншими. 63,7% населення називали себе 
греко-католиками, іудеїв у місті було 27,2%, а римо-католиків — 9%.

Про цей передвоєнний час розповідала в своїй автобіографічній повісті «Бузь-
кове зілля» (1964) вже згадана письменниця агата Турчинська, якій тоді було 
близько десяти рочків. Може, хтось, прочитавши цю назву, подумає про бузок. 
але таким агата Федорівна спеціально пропонувала перенестись уявою на луки 
ранньою весною, де поміж розквітлим лататтям рожевіє високий «бузьковий цвіт» 
і ходять лелеки, чи бузьки, як їх називали в куликові. Принаймні, Богдан сильвест-
рович, який не читав повісті, відразу «розшифрував» її назву. 

Так от, Турчинська розповідала, що, як і більшість галицьких містечок, куликів 
був безземельним. Люди жили з шевства, кушнірства, кравецтва і з ґендлювання. 
Львів та околишні села були джерелами його життя. кушніри ішли в села латати 
кожухи чи брали роботу додому. Це був їх підробіток, коли не доставало роботи 
в цехах, яких у куликові споконвіку було кілька. Та, скажімо, батькові Турчинської 
в кушнірському цеху чомусь не знаходилося роботи, й він більше тинявся по за-
робітках, тому часто і довго не був удома. 

Жінки в куликові переважно займалися ґендлюванням: ходили по околишніх 
селах з великими кошиками і скуповували масло, яйця, сир, а потім це все тягли 
на собі до Львова на ринок. коли письменниця згадувала свою матір, своїх діток 
і більшість бідних куликівських жінок, то все бачила їх прихиленими аж до землі 
з тими важкими кошиками на плечах. Ще багато бідних, безземельних куликів-
ців робили біля садів. У господарів ближчих сіл, або у львівських монастирів, або 
в панів брали на рік чи два, по умові, сади, доглядали їх, а що вродить — виносили 
на ринок. Про таких людей у містечку говорили, що вони тримають «пивниці». Це 
значило, що недопродані за літо яблука — «ябка», як любили казати куликівці, та 
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груші вони зберігали у львівських підземеллях, погребах, де і самі зимували, щоб 
доставляти їх зрана на ринок.

Хто горів на цих заробітках, пускався на інший: ішли на тартаки й дороги чи 
мандрували, шукаючи роботи, у далекі світи (так було і зі ступчиними родичами).

Містечко куликів не славилося ні своїми садами, ні лісами, ні гаями, ні ставка-
ми, ні річкою, а запорошеними малозеленими вуличками, старими бідними хата-
ми з маленькими клаптиками городів чи садків. Хати тулилися одна до одної, як 
і люди. куликівці звикли спілкуватися в роботі і по цехах, і по садах, і в ґендлю. 
Любили збиратися гуртами поговорити і повеселитися. куликівець охочий був 
до доріг, але де б не був, вертався у своє закурене містечко. І боронь, Боже, щоб 
хтось про куликів сказав щось погане. Про куликівців чомусь у Львові говорили з 
посмішкою. Не раз закидали голову догори і промовляли з іронічною усмішкою: 
«куликівці? о, то мудралі!» а в народі ходило прислів’я, яке записав Іван Франко: 
«куди Бог поїхав? — До куликова»...

На початок життя ступчиних батька й матері припала Перша світова війна, 
коли куликів потрапив у гущу воєнних дій. Досить сказати, що в серпні 1914 року 
тут, на горі Червоний камінь, на висоті понад 350 метрів діяв обсерваційний 
пункт австрійських військ.

Мама — Марія Григорівна крупник — народилася 27 серпня 1912 року, бать-
ко — сильвестр Дмитрович ступка — 20 листопада 1914 року. вони закінчили 
початкову польську школу в куликові, а познайомилися в місцевому гуртку «Про-
світи», де мама брала участь у театральних виставах, а батько співав. от і перше 
пояснення спадкової талановитості ступки.

Той гурток української «Просвіти» в куликові мав історично глибоке коріння. 
Ще на початку 1881 року в містечку за ініціативи Теофіля Децикевича було засно-
вано першу в Жовківському повіті читальню. На рубежі віків Іван Франко вже за-
фіксував, що «наше селянство ... доходить до того духовного рівня (бодай у ліпших 
своїх одиницях, у своїй молодіжі), коли добра книжка і театральна вистава роб-
ляться для нього конче потрібною духовною справою». в цей час у Жовківському 
повіті нараховувалося вже 20 читалень, а в 1904 році — понад 2,5 тисячі! Повіт, 
і куликів у тому числі, не могли не відчувати, що в сусідньому Львові в 1902 році 
було створено філармонію, а наступного року засновано союз співацьких і му-
зичних товариств (від 1907 року — Музичне товариство ім. М. Лисенка) і вищий 
музичний інститут. У 1905 році в місті засновано Товариство прихильників укра-
їнської літератури, науки і мистецтва, у виставах якого брали участь І. Бурячок, 
М. Жук, Ф. красицький, І. Макушенко. 

У 1906 році в Жовкві виникла повітова філія «Просвіти», а наприкінці того 
ж року, незважаючи на перепони австрійських властей і москвофільських діячів, 
в повіті діяло 45 просвітянських осередків. одним із найміцніших був куликівський 
осередок на чолі з Миколою Роставецьким, у складі якого було 112 осіб. Напередодні 
світової війни повітова «Просвіта» відігравала важливу роль у формуванні й духов-
ному ствердженні галицького українства та налічувала понад 2 тисячі членів. 
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Утім, у куликові працювала й російська читальня. коли під час війни наступа-
ли російські війська, то куликівці, які горнулися до української читальні, втікали до 
австрії, віддавши своїх синів у січові стрільці... в свою чергу, найактивніші відвіду-
вачі москвофільської читальні з відступом російських військ залишали куликів 
і подавалися на схід. агата Турчинська навіть згадувала, що сусіднє Нове село, як їй 
здавалося, «ворогувало з куликівцями з-за того, що ходило до української читальні, 
а куликівці більше горнулися до москвофільської». судячи з усього, Турчинська 
з урахуванням радянського часу написання своєї повісті перебільшила промос-
ковський настрій куликівчан. але все-таки цікаво послухати:

«Православний священик (а появився він у нас з приходом російських військ) 
збирає людей біля церкви і радить рушити на схід, бо війна повертає вже сюди 
і тут будуть великі бої.

Не всі куликівці послухали його голосу, але більшість вибиралися у той же 
день. Батька нашого десь забрали копати окопи аж за Львів. І як нам бути без ньо-
го, що робити? адже тато ходив до москвофільської читальні. Що буде з нами, як 
верне австрія? І мати зібрала наспіх сяку-таку одежу, пов’язала в клумаки, менші 
дала мені й Іванкові, а найбільший взяла собі.

І вона навік закрила на патичок у цей день нашу хату. обминувши Жовківське 
передмістя, ми подалися польовими дорогами на схід...»

З іншого боку, не забуваймо, що в генотипі куликівчан закарбовано пам’ять 
про Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) зі столицею у Львові (листо-
пад 1918 року — липень 1919 року). серед 6,2 млн населення нової держави — 
ЗУНР  — українці становили 71%, поляки — 14, євреї — 13, інші — 2%. одразу 
після переможного антицісарського повстання у Львові Українська Національ-
на Рада і Генеральна військова команда звернулися до галичан із відозвою «До 
зброї!». Жовківщина однією з перших відгукнулася на заклик уряду ЗУНР. Четвер-
того листопада повітовий Боєвий комітет звернувся до земляків: «Український на-
роде Жовківщини! При Божій помочи осягнули ми се, до чого вздихали наші діди 
і прадіди і до чого ми віддавна стреміли — свою власну державу, вольну Україну!.. 
Ми кличемо до всіх, кому лише мила наша вітчизна, кому мила його жінка, діти, 
сестри, тато і мама — до зброї! спішіть до Жовкви, а звідси до Львова на поміч на-
шим братам. До зброї! На поміч, щоб не було запізно!»

Після поразки ЗУНР у війні 1918–1919 років із Польщею розпочинається ще 
одна сторінка збройної боротьби. У середині серпня 1920 року частини Першої 
кінної армії семена Будьонного підійшли до Львова на рубіж куликів — Жовтанці, 
зайняли південно-західну частину Жовківщини. Львів будьоннівські кіннотники не 
взяли, проте в 17-ти повітах Львівщини і Тернопільщини було проголошено радян-
ську владу, а в Тернополі — Галицьку соціалістичну Радянську Республіку. втім, до 
кінця вересня вся територія Галичини була захоплена польською армією, в складі 
якої діяли українські війська УНР загальною чисельністю понад 20 тисяч стрільців. 
У жовтні 1920 року польський і радянський уряди підписали прелімінарний дого-
вір, за яким Збруч став тимчасовим кордоном між Польщею і Радянською Україною. 
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Ці події історичного значення сталися, коли ступчиній мамі було 5–8 років, 
а батькові — 3–6 років. 

У часи юності батьків під буржуазно-поміщицькою Польщею (1931) у Жов-
ківському повіті проживало 95,5 тисячi осіб, тобто менше, ніж до війни (майже 
98 тисяч у 1911 році). серед них — 66,8 тисячi греко-католиків, 20,8 тисячi ри-
мо-католиків, 7,8 тисячi іудеїв і 559 осіб іншого віросповідання. в місті Жовкві та 
містечках куликів і великі Мости проживало трохи більше 18 тисяч мешканців, 
тобто 18,9% усього населення. крім українців, які в названих містечках за кількіс-
тю становили 6,8 тисячi осіб (37,8%), в них проживало 6,3 тисячi євреїв (34,5%) 
і  майже 5 тисячi поляків (27,3%). Представників інших національностей (нім-
ців, вірмен, росіян, циган) у містах повіту за цими даними нараховувалося лише 
57 осіб або 0,3% від загальної кількості. 

У куликові в 1931 році мешкало 2 886 осіб. (У Львові тоді налічувалося 312 ти-
сяч жителів, з них українців — 12,4%.) «Історія міст і сіл УРсР» повідомляє, що 
в травні 1936 року та в квітні–травні 1937 року страйкуючі робітники вимагали 
8-годинного робочого дня, підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці. 
в містечку діяв нелегальний осередок компартії Західної України, яка використо-
вувала легальні організації, зокрема «сельроб». Українство містечка, незважаючи 
на колонізаційний тиск властей, не піддавалось асиміляційним процесам, зберіга-
ло національну самобутність і культурну ідентичність. 

Марія Григорівна і сильвестр Дмитрович повінчалися в 1939 році, вже у ра-
дянському куликові. У вересні того року Червона армія ввійшла до складу Захід-
ної України, в селищі було створено тимчасовий Революційний комітет, а в листо-
паді — місцеві органи Радянської влади. 

У той час до рідного куликова приїжджає агата Турчинська. вона не була 
в батьківських краях чверть століття й написала поему «На батьківській землі»:

Хвилина ще — й авто влетить в куликів, 
все ближче мить утишити нудьгу
І вулицю для серця дорогу, 
І річеньку, колись таку принадну,
Що стьожкою прослалась на лугу,
Побачити. Як на душі відрадно,
Хвилююче тривожно, сумно й ладно.

коли народився Богдан, у куликові ще жили й господарювали його дідусі й ба-
бусі — батьки Марії Григорівни та сильвестра Дмитровича.

ступка згадував:
— Ми жили з маминими батьками. По маминій лінії були у мене бабуся Пелагея і дід Гри-

горій. Він працював на тартаку — лісопилці. Під час війни неподалік упала бомба, тому дід 
був контужений і недочував. Коли збиралася родина, а він хотів палити, то відкривав груб-
ку і туди випускав цигарковий дим. Сусіди казали: «О, Гриня Крупник вже куре — з комина дим 
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іде». Коли хтось починав сміятися чи голосно балакати, він питав: «Шо-шо?» Бабка Пелагея 
відповідала: «Куряче пшоно». Він і цього не чув. «А, так-так-так», — відповідав. 

Так от, дідусь Григорій зробив собі завчасно труну, поставив її на горищі. Поліз якось 
туди, ліг у неї, бо начебто відчув, що буде помирати. Бабуся піднімалася на драбину: «Гриню, 
ти ще не вмер?» Голосно так говорила: «Йди поснідай. Що ти на голодний шлунок будеш 
умирати?» Та Григорій не спускався. Вона дуже за нього хвилювалася. Покликала його обі-
дати. Побурчав, але не спустився. Звала вечеряти, вмовляла. Ні! Впертий, дід цілий день 
нічого не їв. Розстроєна бабуся пішла спати. Годині о третій ночі чує кроки. Розказувала: 
«Лежу і думаю, слава Тобі, Господи. Їсть». Дідусь ще жив років десять. Оце характер!

То таки був характер — український. Марія Матіос розповідала, що її дід із ба-
бусею (по матері) з села Розтоки на Буковині заздалегідь, у 1967 році, виготовили 
собі домовини, куди вискладали всі потрібні для смерті речі від одягу до свічок і по-
минальних склянок. Ті домовини чекали на діда з бабцею... понад чверть століття.

Запитую Богдана сильвестровича про те, як йому, зовсім малому, в куликові 
жилося. він розповів коротко:

— Гарно жилося... Взимку на валянок накручував «лижбу» (ковзан — один! — В. М.) — і на 
річку... Ще санки... На Різдво — колядки... Влітку у футбол ганяли. Дві верби ростуть — уже 
ворота... Плавав з дитинства добре, довго плавати міг... А коли вже жив у Львові й приїж-
джав до Куликова, там загатили річку й зробили такий собі сільський басейн... А ще ловили 
рибу, ходили з коцюбою і кошиком. Коцюбою, вона ще називалася топтухою, збурювали, 
«топтали» воду, й у кошик потрапляли в’юни, плотвичка... Гриби збирали — печериці — 
прямо навколо хати. Бабуся їх відразу смажила, та ще сушила на зиму... 

Тож знову повертаємося до бабусі:
— Бабуся Пелагея пекла хліб — смачний! А коли доїла корову, я вже стояв з горнятком. 

Те молоко — моє здоров’я. Бабуся дуже розумною була. І принциповою. Справжня українка! 
Пам’ятаю таку історію. Батьків брат Павло дуже гарно малював. Одного разу прийшов 
і каже: «Мамо, там один польський меценат побачив мої малюнки і хоче мене послати до 
Італії вчитися, але з умовою, що я напишу свою національність — поляк». Бабуся сказала, 
як відрізала: «Павле, будеш корови пасти, але поляком ти ніколи не будеш». Як на нинішній 
погляд, треба було поїхати, повчитися. Але ні! Українець має жити в Україні! Який стри-
жень був у людей! Такі бабусі рятували націю! Звідки це у неї? Два-три класи закінчила, на-
вчилася читати — і достатньо. Це — ментальність. 

По лінії батька пам’ятаю діда Дмитра, а от бабусю (його другу дружину) не пам’ятаю, 
як звали... Дідусь був гарним, дбайливим господарем. Умів шкіри вичиняти, шив кожухи. А ще 
був садівником. Характер був — ух! Дуже подібний статурою до Кропивницького чи Ста-
рицького. Красивий, високий, міцний! Мав велику грядку — 27 соток. У саду — порічка, виш-
ня, яблука, грушки. Не любив, щоб я лазив по деревах, бо вони всихають, коли човгаєш по корі 
чобітьми. Врожай збирав і відправляв на ринок до Львова.

Ще були Марія та Пелагея — дідові сестри. У діда Дмитра був син від першої дружини, 
теж Дмитро. Ще у 1918 році він виїхав до Канади. Там одружився з ірландкою. Працював десь 
у Ванкувері на тартаку, помер у 1960-х роках. Я пам’ятаю, що Дмитро Дмитрович при-
силав батькові всілякі посилки з подарунками. Бувало, приїжджаєш до дідуся, а він сидить 
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одягнений, як справжній канадієць. Дуже незвично для нас. Багато років потому я був у Кана-
ді, шукав родичів. Дочка у нього була дуже красива — Роберта, яка працювала у канадському 
уряді, вийшла заміж за мільйонера філадельфійського. На жаль, не знайшов нікого. 

Дідів син від другої дружини — Федір (Теодор) — знав німецьку мову. Його забрали пере-
кладачем у Радянську Армію. Потім прийшла письмова звістка про його смерть. А у Львові 
залишалася його дружина Люба, яка працювала психіатром. 

Ще один дідів син — Степан — також виїхав із дому і зник безслідно. Його дружина Юля 
жила у Львові. Степан Дмитрович — батько Ореста Степановича — доктора геологічних 
наук, мого двоюрідного брата, з яким ми досі тепло зустрічаємося.

Ще був у діда син Михайло, який виїхав до Польщі. Одружився там із полькою, був кравцем. 
Коли я вже був артистом Львівського театру, то їздив на концерти до Любліна, а він жив 
у  Люблінському воєводстві. Я з ним зустрічався. Жили вони добре, але дітей у них не було...

Якось Богдан сильвестрович несподівано запитав: «а знаєш, як у куликові 
райони називаються? оболонь і Нивки». — «офіційно так називаються чи між 
людьми?» — «Не знаю, чи офіційно, але з дитинства пам’ятаю, що в нас казали: 
“Марія живе на оболоні, або степан кудла живе на Нивках”». 

серед уродженців куликова — чимало відомих людей. Якось я вразив самого 
ступку! Чим? вичитав, що вихідцем із куликова був сильвестр Лепкий (1845–
1901)  — галицький літератор (літературний псевдонім Марко Мурава), батько 
письменника Богдана сильвестровича Лепкого — автора трилогії «Мазепа». ступ-
ка не знав про це. Його тезка по імені та по батькові помер у тому ж році, коли 
народився Богдан сильвестрович. Чи є в цьому якась містика? Не знаю. ступка 
говорив мені, що прочитав книгу Лепкого ще в ранній юності. в ті часи це можна 
було зробити хіба що на повоєнній Львівщині: «Мама поклала книжку на столі, 
я й прочитав». Чи залишила табуйована в радянському суспільстві трилогія не-
вигубний слід у свідомості юнака? Чи, може, запала у підсвідомість, щоб вирину-
ти у призначений час? У будь-якому випадку саме ступці випало вперше зіграти 
роль того Мазепи, якому поклонявся Лепкий. Це — дивовижне перетинання, хай 
опосередковане, творчих і життєвих доль двох Богданів сильвестровичів, причет-
них до куликова.

Про педагога та просвітянина степана Шаха (1891–1978), який народився 
в куликові, ступка згадав сам. він працював учителем гімназії у Львові, а в 30-х 
роках — директором української гімназії в Перемишлі. Шах був секретарем То-
вариства «Просвіта» у Львові, автором (під псевдонімом с. Перський) «Популяр-
ної історії Товариства “Просвіта”» (1932). він також залишив мемуари «Львів — 
місто моєї молодості» в трьох книгах (1955–1956). З 1944 року жив у Німеччині, 
а в 1978-му переїхав до сіднея (австралія), де й помер. 

Між іншим, у Театрі ім. І. Франка працює ступчин земляк — куликівчанин, 
артист Євген Шах: 

«Наш куликів — гарне маленьке містечко, славиться насамперед хорошими 
людьми, в ньому було чимало кушнірів, які шили кожухи. Здавна й донині вміють 
у нас готувати смачну ковбасу. ступка постійно пам’ятає про своє рідне містечко, 
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де його люблять та поважають. Ми з ним стали почесними громадянами кули-
кова. Для мене це велика честь, думаю, і для Богдана сильвестровича також. він 
завжди приїздить додому, зустрічається з людьми. Гонору й пихи в нашого Героя 
України немає. він весь у батьків, дуже інтелігентна, вихована людина, бо мати й 
батько такими були. У ступки немає зверхності, він і старого намагається зрозумі-
ти, і малого, і молодого, — всіх. У ньому поєдналося людське і художнє». 

Як уже зазначалося, уродженкою куликова була й українська письменниця 
агата Турчинська, яка народилася в сім’ї кушніра, тобто ремісника, що вичиняє 
хутро зі шкури й шиє хутряні вироби. в 1915 році Турчинські залишили домів-
ку разом із відступаючими російськими військами, добралися до києва, де від 
епідемії тифу за п’ять днів вимерла вся сім’я. Турчинська залишилася сиротою з 
меншим братом. З 1915 до 1922 року виховувалася в дитячому будинку, вчилась 
у трудовій школі ім. Т. Шевченка, а далі жила в інтернаті та вчилася на київських 
педагогічних курсах ім. Б. Грінченка.

ступка сказав, що Турчинська була його далекою родичкою, а ще зауважив, 
що вона навчалася у київській музичній школі разом із Зоєю Гайдай і Григорієм 
верьовкою. Була членом київської групи літературної організації «Західна Украї-
на». У 1928 році вийшла її книга оповідань для дітей, а наступного — перша по-
етична збірка. З 1938 року Турчинська — член спілки письменників України. 

Зараз твори письменниці знайти в бібліотеках важко, вони давно не переви-
давалися, а от у роки ступчиного дитинства та юності Турчинська була досить по-
пулярною. в 1955-му в києві вийшло її «вибране», а в 1962 році Турчинська була 
перекладена російською мовою й опублікована в Москві — «Шевченковые дубы. 
стихи и поэма». в середині 60-х років Микола Гнатюк писав, що «тепер важко 
собі уявити повну картину української радянської поезії без творчого доробку 
агати Турчинської». Про неї писала Українська Радянська Енциклопедія (1964):

«Турчинська агата Федорівна — українська радянська письменниця. Член 
кПРс з 1946 року. Народилася 11 лютого 1903 року в містечку куликові (тепер 
Бродівського р-ну Львівської обл.) в бідній селянській сім’ї... Друкуватися почала 
у 1926 році. Турчинська — автор збірок поезій “Ізвори” (1929), “Урожай” (1939), 
“Привіт, Галичино!” (1940), “Дорогі заповіти” (1958) та ін., поем “Дитинство поета” 
(1941), “Тарасова гора” (1961), збірника “Земле моя, зоре моя” (1961), присвячених 
життю і діяльності Т. Шевченка, поеми “Милана” (1950), “останній день олекси 
Борканюка” (1958) — боротьбі трудящих Західної України за возз’єднання з Ра-
дянською Україною. Повість Турчинської “Зорі на верховині” (1950) здобула пер-
шу премію на конкурсі Цк ЛксМУ на кращу книгу для дітей. У романі “Друг мій 
ашхабад” (1963) розповідається про дружбу народів нашої вітчизни, про місце 
художника в радянському суспільстві. Турчинській належить лібрето опери “Ми-
лана” (1955) композитора Георгія Майбороди».

крім названих, я знайшов і такі збірки Турчинської: «Пісня про дружбу» (1946), 
«Поліття» (1965), «вибрані поезії» (1973).

Нас особливо цікавлять поетичні рядки Турчинської про ступчин куликів:
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Привіт тобі, батьківська чорна хато,
осяяна словами «мамо» й «тато»,
Поривами моїх минулих літ!
Там смутку й сліз зазнала я багато,
І втіх ясних пахучий, перший цвіт
серед біди там рясно в серці квіт. 

стара така, немов столітня баба,
Хатина та у пам’яті моїй,
колиска там, дитяча наша зваба,
Як корабель, гойдалися у ній.

Це написано незадовго до народження в такій самій куликівській хаті Богдана 
ступки... 

втім, якщо взяти путівник «Львівщина туристська» (1986, «каменяр»), то кули-
ків пишався тоді лише Турчинською: «селище міського типу куликів — значний 
промисловий осередок району, де діють філіали львівських виробничих об’єднань 
“світанок” і “Прогрес”, шкіргалантерейної фабрики. 

У куликові народилася українська радянська письменниця а. Турчинська (1903–
1972). У середній школі створено два музеї Бойової слави та Музей а. Турчинської».

Щодо краєзнавчих, природних ресурсів куликова, то фахівці звертають увагу 
на заліснену гряду за селом великий Дорошів, перевалюючи через яку, бачиш на 
горизонті селище. втім, мальовнича гряда — не єдина в околицях Львова: кілька 
хвиль збуреної геологічними процесами землі тягнуться паралельними пасмами 
на північ від Львова. Це — сліди великого льодовика, який десятки тисяч років 
тому саме тут зупинився. куликів розташований в районі Пасмового (Грядового) 
Побужжя, що характеризується підвищенням у вигляді пологових пасм (гряд), які 
пролягають паралельно одне до одного з заходу на схід (винниківське, Малехів-
ське, Грядівське, куликівське). 

Через куликів протікає невелика річка Думний Потік (басейн Західного Бугу), 
що нині перетворилася на струмок. агата Турчинська навіть видала 1972 року 
в  київському видавництві «Радянський письменник» збірку поезій під назвою 
«Думний Потік» (3,5 тисячi примірників):

Ти, стежко, доброю була до мене,
Як і завжди буваєш до дитини,
коли вела між зіллячко зелене,
Поміж квітучі луки і царини
До джерела прабатьківського того,
Що поїть серце Думного Потоку,
Напитися на всю свою дорогу,
Щоб заповідь його тримать високо
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І понести у світ батьківську мову,
віками купану в тій чистій хвилі,
Щоб найчистішу міць її здорову
віддати людям у безсмертній силі.
Потоків є у світі сила, сила,
Та в кожного він свій і свій в народу.
Мені завжди ота веселка мила,
Що п’є із Думного Потоку воду.

краєзнавці згадують про гору Червоний камінь (353 м), а також про групу ку-
ликівських вікових лип і каштанів. По дорозі до костьолу привертав увагу старий 
млин, який, кажуть, працював і в цьому столітті. Через селище проходить автома-
гістраль Львів — варшава. 

Проїхали вже львівське передмістя,
Над греблею старий, знайомий млин,
Ще де-не-де сухе осіннє листя
На деревах тремтіло між сніжин.
І річеньки було вже видко плин,
оббігані стежки на луговині, —
І виросло з узгір’їв і долин
Містечко все неначе на картині.
Порівняння немає цій хвилині!

Такі хвилюючі хвилини переживав і Богдан сильвестрович, приїжджаючи до 
рідного містечка.

куликів розташовано за 14 км на північ від Львова, за 12 км на південний схід 
від районного центру Жовква і за 3 км від залізничної станції куликів. Нині в сели-
щі проживає близько 4-х тисяч осіб. На південь від куликова розташовано вели-
кий Дорошів, на схід — Нове село і Надичі, на північ — Могиляни і Перемивки, 
на захід — Мервичі і костев.

На сучасному гербі куликова на зеленому тлі зображено два найдавніші сим-
воли — кулика та хрест. Про кулика вже говорили, а хрест, на думку деяких знав ців, 
«символізує куликів як укріплений пункт на шляху татарських набігів». але на-
справді він прочитується як символ належності до християнського віросповідан-
ня й асоціюється з тим хрестом, який увінчував перший куликівський костьол. 
Інша справа — вежа, що увінчує декоративно-обрамлений щит і підкреслює 
укріп леність куликова. Зелене ж тло, природно, свідчить про лісисту місцевість, 
серед якої виникло містечко. 

Знайома путь. Уже на видноколі
виднілося містечко на горбах,
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І зір вбирав найменшу цятку в полі,
Щоб положить на пам’ять у згадках.
Між вербами стелився струнко шлях...

Родом із війни

коли у сильвестра Дмитровича і Марії Григорівни народився син, куликів уже 
місяць був під німцями. Запитав у ступки, де народила його мати — в рідній хаті 
чи в пологовому будинку. виявилося, що ніхто цим у нього раніше не цікавився, 
а сам у батьків не питав: «Не знаю... Може, акушерка додому приходила...»

День народження Богдана ступки був 67-м днем війни, яка ввійшла в істо-
рію великою вітчизняною. Двадцать сьомого серпня Радянське інформбюро 
повідомляло, що Червона армія вела запеклі бої на всьому фронті, особливо на 
кінгісеппському, смоленському, Гомельському, Дніпропетровському й одесько-
му напрямах. З переговорів головнокомандувача військами Південно-Західного 
 на п  ряму, маршала Радянського союзу семена Будьонного (у присутності Микити 
Хрущова) з членами військової ради Південного фронту олександром Запорож-
цем, Федором Романовим, олексієм антоновим про хід бойових дій Південного 
фронту 27 серпня: «вночі на східний берег Дніпра противнику вдалося перепра-
вити ще один полк... Усі спроби контратакувати противника, на жаль, успіху не 
мали, хоча й противник сьогодні просування ніякого не мав». У воєнному щоден-
нику начальника Генерального штабу вермахту Франца Гальдера 27 серпня за-
писано: «Нічого суттєво нового. становище на плацдармі біля Дніпропетровська 
і в районі остера, північніше києва, напружене. Наступ військ 2-ї армії та групи 
Гудеріана розвивається повільно». 

Цікаво, що в згаданих переговорах Будьонного з Запорожцем йшлося про ост-
рів Хортиця, який, як відомо, відіграв важливу роль у виникненні та формуванні за-
порозького козацтва: «операцію за острів Хортиця візьміть під свій нагляд. Якщо ви 
не зможете організувати необхідного вогневого забезпечення, тоді її також припи-
нити...» серед окремих повідомлень Радянського інформбюро від 27 серпня, що по-
винні були, звичайно, наголошувати героїзм радянських військ і нести в собі надію, 
мені особливо сподобалося таке: «в упертих боях біля містечка Р. на правому березі 
Дніпра частина підполковника Чигрина завдала тяжкої поразки 132-й піхотній ні-
мецькій дивізії». Звідки він той підполковник родом? Може, з самого гетьманського 
Чигирина? Чи з інших українських країв? асоціативно згадалися Шевченкова по-
езія «Чигрине, Чигрине...» і Франковий вірш «Хрест Чигиринський»:

І серед боєвища
Той хрест чудесний став,
Мов ра́менами кріпко 
козацтво заслоняв.

Stupka-text.indd   26 15.10.2012   16:58:29



27

Частина 1. Львів — це коріння

Цікаво, де в той час перебував Театр імені Марії Заньковецької, який згодом 
стане рідним для ступки? З початку 30-х років він був уже державним стаціонар-
ним театром у Запоріжжі, а початок війни застав трупу в повному складі в Чугує-
ві, куди артисти виїхали напередодні з виставою «Шельменко-денщик» Григорія 
квітки-основ’яненка. Повернувшись до Запоріжжя, театр створив фронтові 
бригади, що виїздили до прифронтової зони й давали вистави та концерти для 
військових частин, госпіталів і місцевих жителів. Із наближенням фашистських 
військ театр евакуювався в сибір, у Тобольськ.

Як оцінювалася тодішня воєнно-стратегічна ситуація на самому верху — 
в кремлі? саме 27 серпня Посол сРсР Іван Майський мав розмову з міністром 
закордонних справ великобританії антоні Іденом і доповів сталіну, що «англія 
не відкриває другий фронт і в той же час не дає нам літаків і зброї в скільки-небудь 
серйозній кількості». сталін у телеграмі-відповіді Майському сформулював, здаєть-
ся, найгіркіше за всю війну зізнання (не перекладаю): «в последнее время наше по-
ложение на фронте ухудшилось в районе Украины и Ленинграда. Дело в том, что 
немцы перебросили с запада на наш фронт последние тридцать дивизий... Говоря 
между нами, должен сказать вам откровенно, что, если не будет создан англичана-
ми второй фронт в Европе в ближайшие три–четыре недели, мы и наши союзники 
можем проиграть дело». Замість останніх семи слів у чернетці телеграми Майсько-
му було навіть написано: «Германия может выйти победителем в нынешней вой-
не». в остаточному варіанті сталін відмовився від цього формулювання.

ось у який скрутний для Радянської країни час народився Богдан сильвестро-
вич. але він і не підозрював про те! Рвучко і вимогливо шукав мамину пазуху й, знай-
шовши, заспокоювався, забуваючи про все на світі. Проте з маминим молоком таки 
передалася йому вселенська тривога жінки з ім’ям Богоматері за сина й країну. З тих 
часів, як говорить сам ступка словами з вірша Бориса олійника, йому «дихає в спи-
ну тривога». втім, Богдан сильвестрович ніколи, нікому, нічого не розповідав про 
початок свого життя. крім одного спогаду, про який і піде мова. Якось, намагаючись 
підштовхнути ступку до розмови про його дитинство, нагадав історію, яку розповів 
колись олександр Довженко: «вийшов хлопчик у сад і, спинившись недалечко вули-
ка, почав щось робити. Раптом у розстібані штанці влітає бджола. ой! I дає жало — 
рятуйте! в одну мить життя хлопця повертається на дев’яносто градусів. I їй, як же 
він не закричав та не забігав, та не затупав ногами! ото був страх, ото був біль!»

ступка посміявся, натомість нагадав із тієї ж Довженкової «Зачарованої Дес-
ни», що бджоляче жало хоч і боліло, зате малому сашкові давали мідну копійку, 
яка прикладалася до болючого місця. Тоді біль швидко проходив, а головне, за ко-
пійку можна було купити аж чотири цукерки. Проте ступчин дитячий спогад не 
був таким веселим і пустотливим. Найперше він пам’ятає себе трирічним, коли 
радянські війська визволяли від німців його рідний куликів:

— Містечко бомбардували, і ми — я, батько, дядько Павло (матері десь не було вдо-
ма) вискочили зі своєї хати за кілька хвилин перед тим, як у неї влучило. Ми доповзли до су-
сіднього двору і сховалися в якійсь невисокій господарській прибудові з солом’яною стріхою, 
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і я бачив, як горить наша хата... Все пам’ятаю, наче це сталося сьогодні: лежимо ми при-
нишклі, коли раптом стріху нашої схованки прориває німецький чобіт і стає... батькові на 
спину! Я ж у цей страшний момент шепочу йому, ледь ворушачи губами: «Тату, тихо, тату, 
тихо...» Той жах тривав якусь секунду. Німець, очевидно, не встиг зрозуміти, що стояв на 
живому тілі, бо інакше полоснув би нас автоматною чергою. Не встиг, бо був убитий, тіло 
вивалилося назовні, чобіт зник...

Такий найперший спогад залишився в пам’яті ступки, якому Марія Григорів-
на подарувала життя в той час, коли на полі битви воно мало що коштувало. До 
речі, ніхто, в тому числі й сам ступка, не звернув увагу на те, що й батько його 
також народився невдовзі після початку війни — Першої світової — йшов її тре-
тій місяць. У той час австро-угорський куликів був зайнятий (окупований) росій-
ськими військами, яких витіснили з Галичини в травні–червні 1915 року. Поряд 
з тим, що Марія Григорівна розродилася сином у свій день народження (!), все це 
набирає містичного характеру. Ця дитина, яка в історичних катаклізмах світово-
го масштабу могла взагалі не з’явитися на світ або не вижити, була Богом дана й 
ангелом Божим охоронялася. Принаймні, в той день, який закарбувався малому 
Богданові в пам’яті, доля двічі відвела від нього, здавалося б, неминучу смерть від 
радянської бомби та німецької кулі. Щоб жив довго і на радість людям.

Як відомо, в ході літнього наступу 1944 року визволення Львова випало вій-
ськам 1-го Українського фронту під командуванням маршала Радянського союзу 
Івана конєва. Жорстокі бої на підступах до міста йшли 24–26 липня, а вранці 
27 липня стародавній Львів знову став радянським. Ще раніше, 22 липня, Ново-
град-волинська мотострілецька бригада під командуванням генерал-майора Пет-
ра Ільїна звільнила Жовкву. 

На цей час Театр імені М. Заньковецької повернувся до Запоріжжя і практично 
відразу був переведений до... Львова! в старовинне місто прибули майже всі акто-
ри старшого та середнього поколінь, які витворили всеукраїнську славу колективу: 
Борис Романицький, василь Яременко, варвара Любарт, Надія Доценко, Фаїна Га-
єнко, кость Губенко, Павло Голота, Іван овдієнко, Іван слива, Микола Пенькович, 
олексій Писаревський, володимир Данченко, володимир Максименко, віра По-
лінська та ін. Прибули також режисери віктор Івченко, василь Харченко, художник 
Юрій стефанчук, композитор олександр Радченко та інші. Із багатьма з них через 
два десятиріччя ступка працюватиме пліч-о-пліч. аякже — театр уже приїхав до 
нього на відстань півтора десятка кілометрів! але малий Богдан про це ще не знав.

Мабуть, саме того липневого дня, коли радянські війська звільняли куликів, 
було проведено в ступчиному житті тонку, але життєво визначальну межу, про 
яку писав той же Борис олійник:

Тонко, як лезо ножа,
в полі житейськім безмірнім
Зблискує гостра межа
Поміж війною і миром.
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Між іншим, у віталія коротича — погодка Бориса олійника — є такі рядки:

Ми ділимо роки на до-
Й післявоєнні.
Ми згадуєм війну,
Немов кордонний стовп.
Нас спалює війна
У вогняній геєнні,
Та сплавлюємось ми 
У ще міцніший стовп.

вірш олійника «Дев’яте травня 1945 року», з якого взята вищенаведена стро-
фа, російський мистецтвознавець Тетяна Забозлаєва в перекладі російською по-
ставила сорок років потому своєрідним епіграфом до статті про Майстра. На її 
думку, цей вірш «для Богдана ступки за емоційним настроєм звучить майже як 
автобіографія». ось він в оригіналі:

Мов обернувши бінокль,
Бачу у зменшенні кратнім:
он я біжу на урок
Дрібен, як мак, в сорок п’ятім.

все ще війною жахтить —
Мислі, надії, безсоння.
Навіть лелека на мить
«Мессером» здавсь проти сонця.

сторожко стелиться крок.
Дихає в спину тривога.
Нерви села — мов курок,
Зведений в стані облоги.

Ще не дійшло за гроби,
Що полонений фельдмаршал
Підпис під актом ганьби
вивів, перо надламавши.

Я ще ж, воєнний, біжу,
І, розпанахавши двері,
Перелітаю межу
Прямо до іншої ери.
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Голос далекий зрина,
Як з предковічних урочищ: —
Діти, скінчилась війна. —
Так ось... на першім уроці.

вже доростають сини.
Я ж через видива сірі
все ще біжу із війни
І прокидаюсь у мирі. 

Тонко, як лезо ножа,
в полі житейськім безмірнім
Зблискує гостра межа
Поміж війною і миром.

Грань нетривка, ніби скрик.
вітер дихне — і урветься...
Тільки мені вже повік
Не перейти її в серці.

Бігти допоки живу,
кулю догнати у вирві,
Гільзою впасти в траву, —
Тільки б... проснутись у мирі!

сам олійник справді написав цей вірш як автобіографічний, бо, старший 
від ступки майже на шість років, пережив війну в окупації, а День Перемоги 
зустрів уже на десятому, шкільному році життя. Богдан сильвестрович тоді ще 
не міг «бігати на урок»... Ті кілька років, що розділяли ступку з олійником, були 
дуже помітними. Якщо майбутній геніальний поет, будучи школярем, назавжди 
запам’ятав День Перемоги, то майбутній геніальний артист, якому тоді йшов 
четвертий рік, зізнався мені більш як шість десятиліть потому: «День Перемоги 
не пам’ятаю». Проте Тетяна Забозлаєва правильно відчула в поезії Бориса Ілліча 
пронизливе, невигубне відчуття всіх хлопчаків, яких війна зачепила своїм чор-
ним крилом:

все ще біжу із війни
І прокидаюсь у мирі.

Богдан сильвестрович саме про ці рядки сказав, що вони написані ніби про 
нього, коли я прочитав йому «Дев’яте травня 1945 року» (те, що цей вірш Забозла-
єва використала в статті про нього, Майстер не пам’ятав). 
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Цікаво, що в творчому житті ступки, як у театрі, так і в кіно герої великої 
 вітчизняної війни не посіли помітного місця. він грав роль румунського офіцера 
в найпершому своєму спектаклі «Над голубим Дунаєм» (1960), а у фільмі Тимофія 
Левчука «від Буга до вісли» (1980) йому дісталася роль німецького агента. Далі 
в творчій долі ступки були ролі: полковника Бойка у фільмі «схід–Захід» (1999), 
генерала сєрова у фільмі «водій для віри» (2004) і старика Блiнова у фільмі «свої» 
(2004) про велику вітчизняну війну. Та справжнього фронтовика Юрія Брянсько-
го йому вдалося зіграти лише в інсценівці сергія Данченка роману олеся Гончара 
«Прапороносці». вистава була поставлена у Львівському академічному драматич-
ному театрі ім. М. к. Заньковецької до 30-річчя Перемоги у великій вітчизняній 
війні. Театрознавці зазначали, що ця хвилююча поетична вистава стала кращою 
в театральному сезоні України. Ростислав коломієць писав, що вона була позна-
чена режисерським «антипатетичним» поглядом на велику вітчизняну війну та 
людські долі в ній. критик звернув увагу, що батальні сцени з роману «Прапоро-
носці» Данченко вводив у тканину дії лапідарно й свідомо відсував на третій план, 
роблячи їх скупо прописаним тлом дії. У режисера прапороносці не були обтяже-
ні своєю історичною місією. Разом з акторами він досліджував глибоко особисте: 
мужність подолання втрат, солдатську дружбу, фронтову любов, надію на краще 
майбутнє по війні. 

Театрознавець наголошував: 
«У “Прапороносцях” з усією силою й художньою переконливістю виявився ав-

торський стиль режисури Данченка, те, що критики назвуть пізніше “стереоскопіч-
ністю режисерського мислення”, те, завдяки чому режисер, навіть емоційно захо-
плюючи глядачів, залишає їх розумово вільними, незаангажованими режисерськи-
ми підказками. Ця принципова особливість режисерського мислення Данченка на-
справді є не просто явищем естетичного порядку, але, передусім, концептуального. 
Це, якщо хочете, точка зору на життя і на сцену, що допомагає режисерові з’ясувати 
присутність історичного змісту в кожному факті естетизованої дійсності».

Може, й задовге цитування в розділі про дитинство ступки, але йдеться про важ-
ливі слова, які нам знадобляться в осмисленні творчої співпраці Данченка та ступки. 

Герой роману «Прапороносці» Черниш, уперше побачивши Брянського, ска-
зав: «Як соняшник у цвіту». Гончар з особливою любов’ю змалював вродливого, 
красивого душею й водночас суворого, вимогливого, мужнього радянського офі-
цера, який гине, рятуючи батальйон. Таким показав його на сцені й ступка.

Богдан сильвестрович розповідав, що головним художником вистави був 
Мирон кипріян, а композитором Данченко запросив молодого володимира Іва-
сюка. Після прем’єри в березні 1975 року, на якій був присутнім олесь Гончар, 
письменник найбільше схвалив саме музику до спектаклю. Зокрема, його пісня на 
слова Гончара «Полкове знамено» стала душевним камертоном вистави. в Мемо-
ріальному музеї володимира Івасюка в Чернівцях зберігається афіша з прем’єри, 
на якій автографи сергія Данченка, Богдана ступки, Федора стригуна, Богдана 
козака, віталія Розстального, Юрія Брилинського, Лариси кадирової. 
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вистава «Прапороносці» була визнана переможцем всесоюзного та Республі-
канського оглядів, присвячених 30-річчю Перемоги. Дипломами І ступеня було від-
значено режисуру Данченка, музичне оформлення Івасюка, сценографію кипріяна. 

Утім, ступка не надає ролі Брянського скільки-небудь важливого значення: 
«Ну що там, пару разів вийшов у спектаклі...» справді, цю роль постійно грав пре-
красний молодий артист Богдан козак. Не згадують ступку в «Прапороносцях» 
ні історик Театру ім. М. Заньковецької олександр кулик, ні Ростислав коломієць.

війна й перші післявоєнні куликівські роки були по-справжньому тяжкими 
для дитячої психіки й назавжди закарбувалися в пам’яті й підсвідомості ступки. 
Після перемоги українці в його краях ще довго розбиралися між собою: одні про-
довжували воювати з Радянською владою, наскакуючи з лісу, інші змирилися з 
нею й хотіли спокійного життя та щоденної праці. вийшло так, що, нічого ще не 
розуміючи, малий Богдан зіткнувся зі смертями вже в повоєнному селі:

— Після того як наша хата була розбомблена, батьки винайняли житло в центрі міс-
течка. Наш двір був відгороджений парканом від подвір’я НКВС, на яке звозили і складали 
трупи полеглих під час облав і воєнних сутичок. Крізь щілини в паркані я бачив волосся, руки, 
вуха, носи мертвих і переймався невимовним жахом. Якщо ввечері мама посилала мене до 
хлівця біля паркану, скажімо, за решетом для борошна, то я стрілою мчав ті кілька метрів, 
занімілий від страху...

Ще добре пам’ятаю, як у післявоєнні роки діти розшукували міни, снаряди, гранати 
й розбирали їх. Я невідступно ходив за старшими хлопцями, яким було дванадцять–чотир-
надцять років, але вони відсилали мене «за горбочок», коли починали розкручувати смер-
тоносні знахідки. Я й дотепер бачу, як ті хлопці підривалися на моїх очах...

Якось запитав у Богдана сильвестровича: 
— Якими кольорами забарвлене у вашій пам’яті дитинство?
— Переважно чорним — це ж війна та перші післявоєнні роки.
І ще тоді запитав:
— Яку частину вашої пам’яті займають дитячі спогади?
— Невелику, але для мене дуже важливу й дорогу...
він нагадав мені слова олександра Довженка про те, що будь-якій людині сум-

но і смутно, коли вона, звертаючись до джерел дитинства та юнацтва, не знахо-
дить там нічого дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не розбуджує ні радості, ні 
людяного суму...

Мені хотілося здобути зі ступчиної пам’яті світлі, теплі спогади про дитин-
ство, і це прозвучало в його відповідях на кілька простих питань:

— Які найперші мамині слова запам’яталися? 
— Колискова пісня: «Котику, коточку, не ходи в садочку, а ходи до хати сина колихати...»
— а татові?
— З дитинства він учив: «Шануйся, сину...»
— Якою вам запам’яталася мама в дошкільні роки?
— Святковою. На Новий рік, на Різдво, на Пасху...
— а тато?
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— Арією Жермона з опери Верді «Травіата»...
— З чого починається Батьківщина?
— З батька-матері.

Шкільні роки

Богдан сильвестрович розповідав:
— Коли німців вигнали зі Львова, мій дядько Павло Крупник співав в оперному театрі й до-

поміг батькові влаштуватися до хору. Дядько був талановитою й життєрадісною людиною, 
але пережив страшну трагедію, коли захворів на горло і втратив можливість співати. Так 
от, батько спочатку жив у Львові з дядьком, а у 1948 році ми з мамою теж переїхали до міста. 

Природно, що то був тяжкий для Львова час, населення якого становило 
150 тисяч осіб проти 340 тисяч у 1939 році. Радянські історичні праці акцентува-
ли на тому, що з перших днів визволення від німецько-фашистських загарбників 
у Львові широко розгорнулися відбудовні роботи, в першу чергу в промисловості 
та господарстві міста. Розпочалася реконструкція існуючих підприємств і будів-
ництво нових. Зазначалося, що у відбудові й розвитку економіки Львова були се-
рйозні труднощі: не вистачало обладнання, спеціалістів, а в перші роки — взагалі 
робочої сили; важко було з житлом, забезпеченням продовольчими й промисло-
вими товарами. Значні труднощі виникли в 1945–1946 роках у зв’язку з виїздом 
на батьківщину громадян польської національності, яких у 1944 році у Львові на-
раховувалося близько 100 тисяч чоловік. 

У сучасній праці «Історія Львова» (2007) перші повоєнні місяці висвітлено 
інакше:

«30 липня на площі біля опери відбувся багатолюдний мітинг. Львів’ян приві-
тав з визволенням від нацистів маршал конєв. У своєму виступі М. Хрущов запев-
няв, що радянська влада принесла львів’янам свободу і щасливе життя. 

Проте вже за кілька днів органи Нквс і НкДБ, які прибули до Львова й зай-
няли приміщення гестапо, поліції безпеки і сД, приступили до своїх звичайних 
традиційних функцій. У місті розгорнулися арешти “колабораціоністів”, “нена-
дійних” елементів і депортації. важкі удари обрушилися на поляків: за польськи-
ми даними, до кінця 1944 року до сибіру було депортовано близько 50 тисяч осіб. 
Репресивно-каральні органи розгорнули масові арешти українців, насамперед 
вояків УПа, членів оУН, колишніх співробітників окупаційної адміністрації, гро-
мадсько-політичних діячів, власне всіх, кого відомство Л. Берії вважало “ненадій-
ними елементами”. Розпочалася нова радянізація Львова». 

Ще лапідарніше висловився західний спеціаліст Тарік сіріл амар, який вва-
жає, що справді фахово радянський режим здійснював у Львові лише «насилля 
з боку держави, депортації та зневагу до людських страждань».

Проте насправді «радянізація» цим не вичерпувалася. Читаємо в олександра 
Хохуліна — одного із авторів цікавого збірника статей «Leopolis multiplex» (2008), 
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що «започатковує інтелектуальну дискусію про Львів»: «За останні 20 років я про-
читав таку кількість примітивних наклепів, вульгарної брехні і просто розмаїтих 
дурниць про радянський Львів, що мені мимоволі хочеться його захистити... Так, 
радянський Львів розвивався згідно з комуністичною доктриною, яка була по-
милковою (читачі можуть додати на власний вибір: кривавою, українофобською, 
людиноненависницькою і так далі — хто на що ся вивчив), але розвивався зага-
лом динамічно...» 

У ході «радянізації» в 1946 році у Львові розпочалося будівництво автобусно-
го заводу. З початку до середини 50-х років він виробляв автокрани, а в лютому 
1956 року випустив перший експериментальний автобус марки «Львів». Згодом 
було вдосконалено модель міського автобуса, розроблено й освоєно виробництво 
автобусів для туристичних маршрутів і міжнародного класу — «Турист», «Укра-
їна», «карпати». До речі, в середині 60-х років за зразок туристичного автобуса 
завод одержав Золоту медаль на Брюссельській всесвітній виставці. У 1957 році 
було створено телевізорний завод, який випускав телевізори марок «Львів», «вер-
ховина», «огонек» і «Электрон». У 1949 році почався серійний випуск продукції на 
заводі автонавантажувачів. Улітку 1958 року в місті розпочалося виробництво ве-
лосипедів з мотором (мопедів). Широкою популярністю в Україні та за її межами 
користувалася фабрика художньої вишивки ім. Лесі Українки. Так само знаними 
були меблеві вироби фабрик, об’єднаних у фірму «карпати». На початку 60-х ро-
ків у Львові виникли перші в сРсР виробничі об’єднання. У середині 60-х років 
у Львові налічувалося 1,4 тисячі торговельних закладів і близько 600 підприємств 
громадського харчування, що обслуговували півмільйонне місто.

Утім, відчуємо повчальний стиль і партійний напір «Нарисів історії Львова», ви-
даних у 1956 році, тобто в часи ступчиної юності. ось що там говорилося дослівно:

«створення в місті Львові міцної бази виробництва продовольчих і промис-
лових товарів, широка мережа торговельних підприємств дали можливість з року 
в  рік збільшувати продаж населенню найважливіших товарів. Причому про-
даж товарів зростав значно швидшими темпами, ніж зростало число населен-
ня, що свідчить про невпинний ріст добробуту трудящих міста, населення міста  
в 1949 році становило 333 тисячі чоловік, в 1955 році збільшилося до 380,5 тисячi 
чоловік, а  споживання ним м’ясо-ковбасних виробів за цей час збільшило-
ся в 2,7 раза, рослинного масла — в 4,6 раза, цукру — в 5,8 раза, маргарину — 
в 5,9 раза, шовкових тканин — у 5 разів, швейних виробів — у 2,6 раза, трикотаж-
них виробів — у 2 рази, шкіряного взуття — в 1,9 раза.

важливе місце в постачанні населення мають підприємства громадського хар-
чування... Лише за роки п’ятої п’ятирічки за рахунок організації нових їдалень на 
підприємствах, новобудовах і в учбових закладах та реконструкції їдалень загаль-
ного користування кількість місць на підприємствах громадського харчування 
міста збільшилася на 39%. За цей час утворено нові обладнані їдальні на автобус-
ному, велосипедному, керамічному, скляному й емальовому заводах, у Державно-
му університеті ім. І. Франка, медінституті, політехнічному інституті, держконсер-
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ваторії та інших підприємствах і учбових закладах. Мережа закладів громадського 
харчування і далі продовжує зростати...» І так далі й тому подібне.

Через десять з лишком років, коли ступка вже був у Львові відомим артистом, 
у радянських виданнях не зменшилося впевненості й ударних фактів і цифр: «За 
роки Радянської влади докорінно змінилися умови праці робітників, самий вигляд 
львівських заводів і фабрик. На заводських подвір’ях висаджено сотні дерев, кущі, 
квіти. квіти є і в цехах. При всіх підприємствах є медичні пункти або поліклініки, 
їдальні, клуби, будинки культури...

У післявоєнні роки здійснено повну газифікацію міста. Якщо до возз’єднання 
кількість газифікованих квартир не перевищувала 15 тисяч, то в 1965 році було 
близько 120 тисяч газифікованих квартир. відпуск газу місту зріс з 26,3 млн куб. м 
у 1940 році до 272 млн куб. м у 1950 році і близько 1 млрд куб. м у 1965 році. По-
ліпшилося забезпечення трудящих Львова водою. До возз’єднання головний водо-
провід довжиною 45 км і вулична мережа довжиною близько 200 км забезпечува-
ли водою лише центральну частину міста. У післявоєнні роки збудовано десятки 
кілометрів нових водогонів і вуличної мережі... Значно покращено і розширено 
освітлення вулиць міста, особливо на околицях. Дальшого розвитку набув міський 
транспорт...» І так далі й тому подібне.

Чотири десятиліття потому в сучасній «Історії Львова» акценти розставлено 
зовсім, зовсім (!) інакше. Йдеться тепер уже про те, що в післявоєнні роки не-
великі промислові підприємства Львова не могли забезпечити роботою всіх пра-
цездатних, тому багато людей сподівалися на випадкові заробітки. Незважаючи 
на зростання середньомісячної заробітної плати робітників і службовців, вона не 
забезпечувала гідного життя.

Хоча мережа підприємств громадського харчування розширювалася, потреби 
населення у громадському харчуванні не задовольнялися: не вистачало їдалень на 
підприємствах і в навчальних закладах, бракувало посадочних місць, не вдалося 
викорінити такі зловживання, як обраховування споживачів, завищення цін, не-
додання продуктів при приготуванні страв. 

Практично вся торговельна мережа розташовувалася в центральній частині міс-
та, а на околицях — у Левандівці, Знесінні, Богданівці — магазинів майже не було. 
У 1954 році з 855-ти великих крамниць з чотирма і більше продавцями (484 про-
довольчих і 371 промтоварних) — було тільки 25 продовольчих і 60 промтовар-
них. водночас зберігалася нерівність населення в доступі до товарів. Працівники 
обкому і міськкому партії, міськради забезпечувалися продуктами через спеціальні 
магазини, до яких прості мешканці доступу не мали. особливо не вистачало товарів 
широкого вжитку, хоча в середині 50-х років у Львові працювало 110 підприємств 
місцевої й кооперативної промисловості, які виробляли промислові та продовольчі 
товари. У 50–60-х роках були перебої в продажу хліба, цукру, солі, м’яса, сірників. 
Не задовольнявся попит населення на взуття, особливо для дітей шкільного віку, на 
зимовий одяг, білизну, леза для гоління, пояси для панчіх та інші галантерейні ви-
роби. Більше того, «нерідко важко було купити мишоловку, прищепки для білизни, 
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черепицю, цеглу, замки, килими. Ні артілі Львова, ні промкомбінати і навіть дер-
жавні меблеві фабрики не виробляли кухонних меблів, столів, шаф, табуреток, на 
які був великий попит населення. Перестали випускати листи для печива, завіси 
для вікон і дверей, посуд із білої бляхи для молока, тапчани, шафи для книг і ін.». 
Посуд, який львів’янам подобався (ложки, миски), завозили з Ростова, під час його 
продажу в магазинах створювалися великі черги. У той же час місцевому заводу ема-
льованих виробів державний план встановлювався в літрах, тому його каструлями 
на 10–15 літрів магазини міста були буквально завалені. Ложки і миски завод ви-
робляти не хотів, бо каструлями легше виконувався план. І так далі й тому подібне. 

отже, маємо дві правди, які ніде не перетинаються аби створити справді 
об’єктивну картину, а лише знову демонструють усьому світові, що історія — це 
таки політика, перекинута в минуле. Нічого нового: хто контролює минуле, той 
контролює теперішнє. І навпаки.

Та для сучасної України такий підхід особливо небезпечний, бо так ми ніколи 
не сформуємо спільної історичної пам’яті, без якої неможливий єдиний україн-
ський народ.

Постійно зустрічаючись з ідеологізацією й одержавленням історії, завжди 
читачеві надаю можливість ознайомитися з протилежними варіантами її висвіт-
лення. вбачаю в тому не лише повагу до свого читача, здатного самостійно розі-
братися в історичних документах і матеріалах, але й спробу мінімізувати вплив 
будь-якої влади на його свідомість. 

Маю також сказати, що нині серед освічених людей, які щиро люблять і добре 
знають історію Львова, є розуміння нинішньої непривабливої ситуації. Це добре 
видно з уже цитованого збірника статей «Leopolis multiplex». Історик василь Расе-
вич, стаття котрого дала назву всьому збірнику, пише:

«Мене непокоїть те, що більшість львівських політиків переважно експлуату-
ють тему минулого й не дуже переймаються насущними проблемами міста й ре-
гіону. але що поробиш, коли така напасть захопила всю державу. а що львів’яни? 
одні вперто не помічають реальності, інші живуть у полоні казок і легенд, що пе-
рекочовують із покоління в покоління...

Моя основна теза така: вилізти нарешті з національних окопів, відмовитися 
від етноцентричного зображування історії Львова, розглядати його винятково як 
“багатоманітність” у просторі й часі, а також визнати право кожного львів’янина 
на свою історичну традицію».

Утім, я не буду заглиблюватися в ідеологічні розбірки й повернуся до розповіді 
самого ступки:

— У Львові я пішов у перший клас. Якби залишився в Куликові, то разом з хлопцями пас 
би корови, що й робив, коли влітку приїжджав до бабусі з дідусем. Пам’ятаю, як пробували 
палити самокрутки з газети, напхані сухими коров’ячими кізяками. На колгоспних ланах 
кукурудзу ламали...

оскільки сам з дитинства люблю варену кукурудзу, то не питав, навіщо її лама-
ли. але поцікавився, де готували — вдома у нього? ступка відповів, що, принеси 
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він колгоспну кукурудзу додому, бабуся з дідусем його вигнали б. Так що старші 
хлопці наловчилися варити кукурудзу безпосередньо в полі...

— Кукурудза й самокрутки — це цікаво й романтично, хоча зараз мало хто в таке по-
вірить. А ось Львів — зовсім інша річ, зовсім інші можливості! Досить сказати, що батько 
брав мене вечорами до театру й на час спектаклю залишав за лаштунками, завдяки чому 
я прослухав увесь оперний репертуар. Може, батько й не думав про те, яке велике значення 
це буде мати для моєї духовності, як воно відгукнеться в моєму житті. Може, й не думав. 
Але хто зна... В мого батька була розумна голова й добра душа, світла йому пам’ять. Я без-
межно вдячний йому, бо ще малим майже щовечора слухав прекрасну музику — Джузеппе 
Верді й Олександра Даргомижського, Шарля Гуно й Петра Чайковського, Станіслава Мо-
нюшка й Модеста Мусоргського...

З семи років я постійно знаходився за лаштунками. Козловський і Лемєшев мене по го-
лівці гладили...

Я знав усіх співаків і диригентів. Пам’ятаю Павла Кармалюка і в опері «Тоска», і у «Фаусті», 
і в «Євгенії Онєгіні». Захоплював мене тоді Ярослав Антонович Вощак, який диригував у бале-
тах без партитури. Я часто сидів у першому ряду і в уяві повторював його диригентські рухи. 

В опері співав і мій дядько по материній лінії Павло Крупник, а його дружина Олександ-
ра Сергіївна була головним концертмейстером оперного театру. Крупник виконував ролі 
Онєгіна, Жермона й Валентина. Затим співав у київській опері, де Олександра Сергіївна та-
кож працювала головним концертмейстером. Дядько був чудовим артистом, але після 
операції з видалення гландів утратив голос. Це була для нього тяжка трагедія — він назав-
жди розлучився зі сценою. Важко навіть уявити, яке значення це мало для оперного співака.

Між іншим, Павло Крупник був учнем Соломії Крушельницької. Оперний театр, в якому 
співали він і мій батько, на початку ХХІ століття названо іменем Соломії Крушельницької...

Як відомо, видатна співачка закінчила у 1893 році Львівську консерваторію, 
а з наступного року вже виступала у Львівській опері. в післявоєнний період кру-
шельницька працювала у Львівській державній консерваторії ім. М. в. Лисенка. 
кажуть, що вона була унікальним педагогом: на заняттях-лекціях багато співала 
сама, виправляла помилки учнів власним виконанням. кожну вправу для поста-
новки й техніки голосу, яка співалася поступово на всьому діапазоні, спочатку ви-
конувала соломія амвросіївна під акомпанемент учня, потім співав учень, а вона 
була за роялем. своїм студентам вона прищеплювала навички справжньої вокаль-
ної культури. На лекціях співу професор була терплячою, але могла часом гостро 
іронізувати з якогось недоліку, засуджувала зайві рухи й міміку, неестетичне від-
кривання рота під час співу. 

останній концерт крушельницької відбувся у Львівській філармонії напри-
кінці 1949 року, коли малий Богдан уже жив у місті. в якійсь публікації прочитав, 
що він «міг її бачити, чути». Насправді, не бачив і не чув. соломія крушельницька 
померла в листопаді 1952 року, коли ступці йшов дванадцятий рік.

Богдан сильвестрович з великою пошаною ставиться до славетної оперної при-
мадонни. в Театрі ім. І. Франка з успіхом іде вистава про життя й творчість крушель-
ницької «соло-мія» (драматург і режисер олександр Білозуб). Порадившись зі ступ-
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кою, ми провели 2012 року в культурному центрі України в Москві кілька цікавих 
заходів до 140-річчя з дня народження соломії крушельницької. скажімо, відбулася 
вистава «спогад про саломею» за п’єсою Романа Горака (режисер алла Бабенко), 
в якій грали артисти Львівського театру ім. М. Заньковецької олександра Боньков-
ська і Любов Боровська. Пройшла також презентація Музично-меморіального му-
зею соломії крушельницької у Львові, який знаходиться на другому поверсі будинку, 
купленого співачкою в 1903 році. З приходом радянської влади його націоналізували 
й залишили крушельницькій одну квартиру. Зараз музейники прагнуть забрати весь 
колишній будинок і створити в ньому музей історії музичної культури Галичини.

Утім, ми відволіклися й тепер знову слухаємо Богдана сильвестровича:
— Мені поталанило бачити й чути видатних співаків, які приїздили до Львова на гаст-

ролі: Юрія Кипоренка-Даманського, Бориса Гмирю, Михайла Гришка, Зою Гайдай і Єлизавету 
Чавдар. Виступала на львівській сцені Тамара Дідик. 

А пізніше, коли став артистом, якось гуляємо Академічною вулицею біля театру з моїм 
приятелем (він так само, як і я, кохався на музиці), заходимо до залу на оперу «Трубадур», 
а на сцені якраз Павло Кармалюк виконує партію графа де Луна і Василь Сурмич, який чудово 
брав горішнє до-діез, виконує партію Манріко. Ми зачаровувалися його співом і, задоволені 
його «нотою», йшли собі гуляти далі. 

Дякуючи батькові, я пізнав велику музику, великий вокал, балет і пластику, музика по-
лонила мене на все життя. З того часу вона живе зі мною і в мені. Будь-яку роль, що я готую 
в театрі чи в кіно, я слухаю... Адже в кожної людини своя музика мови. Вона неповторна. 
Як написав Василь Симоненко: «Бо ти на землі — людина, / І хочеш цього чи ні — / Усмішка 
твоя — єдина, / Мука твоя — єдина, / Очі твої — одні». 

Так і мова. Кожен має свою музику, свою мелодію, свій характер голосу. І якщо ти ство-
рюєш інші образи, то маєш почути, впіймати музику, мовну партитуру тієї ролі, яку ти 
виконуватимеш... 

До того ж, в особняку на вулиці Віспянського, де батько винаймав квартиру разом з дядь-
ком Павлом, жила полячка-піаністка, яка працювала концертмейстером у тому ж оперному 
театрі. (В неї були ще дві сестри — одна вела господарство в будинку, інша готувала їжу. 
Тобто, три сестри, майже за Чеховим, тільки польки, які зовсім не прагнули до Москви... Ми 
жили на першому поверсі, а вони над нами.) Так от, присутність професійної співачки спо-
нукала мене співати від ранку до вечора на різні голоси, хоча слуху не мав я зовсім. Дуже хотів, 
як і батько, працювати в театрі, стати артистом. Але мама сказала: «У мене вже є один 
артист...» На тому тоді й закінчилися мої співи. Проте, саме дякуючи батькові, з чотирнад-
цяти років я... грав у спектаклях московських театрів, коли вони приїжджали до Львова на 
гастролі. Батько як артист хору часто підробляв у цих виставах і пропонував мене, коли по-
трібні були хлопчики мого віку для масовок чи інших моментів. Пам’ятаю, скажімо, «Дні Турбі-
них», привезені Театром імені Станіславського. Ларіосика грав тоді Євген Леонов, а в масовці 
брав участь ще мало кому відомий Євген Урбанський! Мене поставили виносити... гетьмана 
Скоропадського... Відповідальна штука, між іншим — не кого-небудь... В якійсь іспанській коме-
дії я перебігав у чернечому одязі через сцену з однієї куліси до іншої... Заробив шістдесят карбо-
ванців (величезні гроші!), які віддали тільки тоді, коли за ними прийшов батько...
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Сильвестр Дмитрович схвально мовив: «О, вже помічник є. На їжу для сім’ї заробив. 
Та й тобі обновку купимо...»

До речі, батько заробляв на життя ще й тим, що навчився перелицьовувати одяг, адже 
на сто десять рублів зарплати в театрі було важко жити (мати не працювала). Знаєш, як ка-
жуть: «Окрім того, що я цар, я ще трішечки шию». Батько навчився у старшого брата, який 
був справжнім кравцем. Щоправда, він не володів кроєм, та в тому не було потреби. Він поров 
поношений костюм або пальто, а потім майстерно зшивав, тільки вже на інший бік — річ 
виходила наче нова. У повоєнні роки одяг служив довго — десять років носили пальто до пере-
лицювання і стільки ж потому. Батько поперелицьовував одяг більшості моїх однокашників 
та їхніх батьків — представників повоєнної інтелігенції, які намагалися гідно переносити 
зубожіння. Він і мені пошив пальто, правда, ми спочатку пішли до кравця, який його покроїв. 

Сильвестр Дмитрович «захищав» мене в спірних ситуаціях, які час від часу виникали 
в сім’ї. Скажімо, коли я вже грав у Львівському театрі, мати частенько критикувала мене, 
перелічуючи всі мої численні недоліки. Батько сидів, мовчки слухав, а потім упевнено й ваго-
мо заявляв: «Що ти, Маріє... Наш син — ого-го-о! А ти дурниці говориш...»

Він був скромною, делікатною людиною. Мама сварила його, що він не міг взяти якийсь 
товар чи продукт з чорного ходу: «Стане в черзі та й стоїть...» Батько не зносив неспра-
ведливостей.

Він проспівав в оперному хорі тридцять і три роки. Мав баритон гарного тембру. Його 
порівнювали з італійським співаком Батістіні. Хормейстер пані Долгова довго вмовляла 
батька вступити до консерваторії. Він тільки іронічно посміхався їй у відповідь. Найбіль-
ше боявся того, що доведеться складати якісь екзамени з історії ВКП(б). Говорив скрушно: 
«Я цього не знаю». А вона йому: «Сильвестре, вам нічого не потрібно робити. Ви тільки за-
співаєте — і вас зарахують».

Але він так і не наважився, тож на все життя залишився хористом Львівського теат-
ру опери і балету імені Соломії Крушельницької. 

Батько засвоїв багато оперних партій. Найбільше любив арію Жермона з опери «Траві-
ата» Джузеппе Верді. Коли його просили на якісь свята заспівати, він витягав ноти і клав 
перед собою, але ніколи на них не дивився, бо знав напам’ять. 

Мене завжди цікавило, чому йому подобалася ця музика. Та зрозумів це значно пізніше, 
прослухавши «Травіату». Жермон палко кохав сина і свої почуття вклав у спів. Дуже любив 
батько й мене. Але ніколи не говорив уголос: «Я тебе люблю, я тебе обожнюю, сину мій». 
Проте він по-справжньому зворушливо ставився до мене, й це було не на словах, а в душі 
і в серці, як у Жермона. 

Після мого переїзду в 1978 році до Києва, батько відвідав мене. Він не стримував свого хви-
лювання і заспівав: «Сину мій, Альфреде, вернись до нас... Вернись! Вернись! Вернись до нас».

Я тоді жив на Хрещатику. По дорозі з вокзалу запитав, як там удома. Він, небалакучий, 
відповів, що перебуває на заслуженому відпочинку, має пенсію в п’ятдесят два карбованці 
і сорок копійок. Займався вдома консервацією всіляких овочів і привіз мені солоних огірків, 
квашеної капусти й добрячий бутель самогону. Піднімаємося в ліфті на десятий поверх, 
і я знову питаю Сильвестра: «Батьку, як життя?» Мій жартівливо-мудрий батько відповів, 
трохи перефразовуючи Сталіна: «Жить стало лучше, жить стало смешней».
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Батько навчив мене тому, що життєвий гумор допомагає людині стати стійкішою 
й живучішою в цьому нелегкому житті. Як і батько, спасибі йому, живу з гумором...

Так от, саме сильвестр Дмитрович відвів малого Богдана до першого класу 
Львівської семирічної школи № 37 на вулиці солодовій.

Питаю у ступки: 
— коли навчилися читати й писати?
— У Львові, в школі. 
— Яке батькове покарання в шкільні роки запам’яталося?
— Якщо приносив додому двійку, то батько вішав на мою шию табличку з написом: 

«Я Богдан — ту́ман у квадраті». Ту́ман — це «глупий».
— а мамине?
— Мама була доброю, але в неї в кутку лежав для мене мішечок із гречкою...
— Пропускали уроки?
— Пропускав, коли батько був на роботі. Брав лижі й гайда на Цісарські гори, що були 

неподалік від нас. 
— а хто ходив на батьківські збори та на виклики невдоволених вами вчителів?
— Мама.
— Пам’ятаєте дитячі дні народження?
— Усе було скромно, але мама щось обов’язково готувала, коли приходили шкільні друзі. 

Потім ішли до парку, їли морозиво. Наче зараз пам’ятаю — по сім копійок. Смачне! У папе-
ровому стаканчику з паличкою. 

— Які цукерки радували в дитинстві?
— Так звані «подушечки».
— Які іграшки звеселяли душу?
— Власні саморобки з пластиліну, що відтворювали образи з оперних спектаклів.
— Яку казку любили в дитинстві?
— «Котигорошко».
— Пам’ятаєте першу книгу, яку отримали в подарунок?
— «Кобзар» Тараса Шевченка.
— а хто подарував той «кобзар»?
— Мама.
— У хлоп’ячій компанії верховодили чи були биті?
— Дуже хотів верховодити. Іноді навіть верховодив, але часто був битим.
— Чи було якесь прізвисько в компанії хлопців?
— Бодик, Ступарик.
— Любима гра в дитинстві.
— Кички. Цок — з остовом Орла. Ручний м’яч. Баскетбол.
— коли вперше запалили заборонену цигарку?
— У другому класі, коли спробував недопалок (беник) дідової самокрутки.
— Які гуртки відвідували в школі?
— У школі — драматичний, а в Палаці піонерів учився бальним танцям.
— Чого боїтесь з дитинства: темряви, води, гусей, собак чи ще чогось?
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— Темряви, води, гусей, собак...
— а висоти боялися?
— Боявся. І боюся. 
— Пам’ятаєте, чим снідали, коли ходили в перший клас?
— Хліб з маслом, горнятко кави з цикорію з молоком.
— Які предмети в школі любили, а якими нехтували?
— Любив літературу. Українську й російську. Найстрашнішим предметом було крес-

лення.
— Пам’ятаєте ім’я любимого вчителя?
— Ірина Михайлівна Чорнобай. Учителька української літератури, класний керівник.
— Теорема, яку запам’ятали на шкільній лаві.
— Теорема Піфагора: у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі 

квадратів катетів. Правда, зараз я вже мало розумію, про що йдеться.
— Хімічна формула, що в’їлася в пам’ять. 
— С2Н5ОН — формула спирту, Н2SO4 — сірчана кислота.
— арифметичне правило, яке запам’яталося назавжди.
— Від перестановки доданків чи співмножників сума чи добуток не змінюються. Спра-

ва в тому, що це і життєве правило. 
— Який шкільний вірш запам’ятався?

— Всіх панів до одної ями,
Буржуїв за буржуями
Будем, будем бить...

— Яка книга вразила у шкільні роки?
— Гі де Мопассан. Вибрані твори.
— Чим запам’яталися дні, коли вас прийняли в піонери? в комсомол?
— Нічим особливим.
— Хто ваш найближчий шкільний друг і де він зараз?
— Всеволод Богданович Окпиш. Зараз він у Москві. Дипломат. Я з ним зустрічаюся, коли 

приїжджаю до столиці Росії. Люблю поговорити з ним і згадати минуле.
— Можете назвати інших шкільних друзів?
— Юрій Мацяк і Степан Загайський уже пішли з життя — Царство їм небесне. Ірина 

Стахурська, Зіновія Сироїд, Лідія Кузик...
— ким ви хотіли стати в дитинстві?
— Лікарем. Артистом — потім!
— Які гарні звички набули ще в дитинстві?
— Співчуття, жалість.
— У шкільні роки закохувались?
— Закохувався. 
— Яка вистава чи фільм вразили в дитинстві та юності?
— Фільм-спектакль «Украдене щастя» Івана Франка з Амвросієм Бучмою. Англійський 

фільм «Шлях у вище товариство» з Симоною Синьоре.
— Хто з артистів особливо запам’ ятався в шкільні роки?
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— Амвросій Бучма.
— Як це сталося?
— Ірина Михайлівна Чорнобай, коли ми «проходили» Івана Франка, повела наш клас у кі-

нотеатр на перегляд фільму-спектаклю «Украдене щастя». Грали чудові актори: Віктор 
Добровольський, Наталя Ужвій... Та мені найбільше запам’ятався Амвросій Бучма, його Ми-
кола, вуйко, як у нас кажуть... Він чомусь здався мені сучасником. Я прийшов додому й давай 
його копіювати... Хіба знав, що я колись виступатиму в його ролі?

— Що прокинулось у вас раніше: любов до дівчини чи до театру?
— До театру, бо я виріс за лаштунками Театру опери і балету ім. І. Франка у Львові.
— Чи слухали в дитинстві або в юності по радіо «Театр біля мікрофона»?
— Слухав. Дуже цікаво було. І зараз би слухав.
— коли вперше побували на виставі драматичного театру?
— У 13–14 років на виставі Театру ім. М. Заньковецької. Пам’ятаю і виставу «Украдене 

щастя», яку привозили франківці з Києва.
— Пам’ятаєте свою першу шкільну любов?
— Пам’ятаю. Марта Вербицька у 28-й школі.
— Чим запам’ятався випускний вечір?
— Можливістю послухати джаз, який тоді заборонявся.
— куди врешті-решт зникають дитинство та юність?
— Залишаються. У пам’яті.
— коли вперше відчули бажання стати артистом?
— У дев’ять–десять років, коли я зображував Діда Мороза у Львівській середній шко-

лі № 37. 
— Що ви тоді відчували?
— Не пам’ятаю. Та збереглося тепле відчуття. Мабуть, сподобалося лицедіяти. 

«Що з тебе буде?»

Проте, слухаючи розповіді ступки про дитинство, я відзначив для себе, що 
артист прокинувся в ньому ще раніше. Може, це сталося тоді, коли зовсім малим 
(ще в куликові!), спостерігаючи за перехожими з хатнього вікна, Бодик захотів 
одягнутися й пройтися, як вони:

— Сиджу, дивлюсь, якийсь дядько пройшов у чоботях, у шапці. Злізаю з лавки, вдягаю дідові 
чоботи, батькову шапку і, копіюючи того незнайомого дядька, проходжуся по вулиці перед вік-
ном, а потім знову повертаюся на свій спостережний пункт... Якщо зацікавить інший пере-
хожий, знову вбираюся в якусь одежину, може й мамину, та й вискакую на вулицю мавпувати...

Потрясаюче зізнання! Що виштовхувало п’яти-шестирічного хлопчика на 
вулицю? він ще не вмів ні читати, ні писати, нічого не знав про артистів і не 
бачив кіно... Не так і просто взимку вискакувати на мороз, бо і вдягнути толком 
нічого було. Та Бодик раз-у-раз виривався з хати на вулицю... мавпувати. Хотілося 
зображати ходу, поставу, жести, повадку незнайомих людей... То був промисел 
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Божий! У заштатному куликові народжувався Богдан ступка — великий артист. 
І ніхто тоді про це не здогадувався... Навіть мама дивувалася тому синовому пе-
ревдяганню: «Що з тебе буде? — говорила вона. — Ти такий манірний... Любиш 
перевдягатися, наче дівка...»

— Ота, кажучи по-маминому, манірність залишилася в мені й досі. Коли щось одягну 
вранці, то вже думаю, що зодягнути в обід. Та й у театрі майже щовечора перевдягаюсь...

Що ж, я й не чекав од ступки, що він усерйоз сприйме моє високопарне трак-
тування його дитячих перевдягань. але залишаюсь при своїй думці — то був про-
мисел Божий...

Перше, ніж продовжити, зауважу, що всі вулиці, згадувані ступкою в його роз-
повідях (вже називалася вулиця віспянська), перейменовані, крім вулиці Шота 
Руставелі, про яку він зараз скаже. в її кінці, на розі з вулицею Івана Франка, зна-
ходиться відомий стрийський ринок. 

Так от, цікавлюся у Богдана сильвестровича його шкільним життям. він роз-
повідає:

— У 37-й школі запам’яталася вчителька Францішка Іванівна. Представниця старої 
польської педагогіки. Вона могла поставити привселюдно в куток на гречку. В тому кутку 
мені було цікаво, бо всіх смішив. Я ж уже чогось навчився за лаштунками оперного театру. 
Стоячи на тій гречці, часто повертався до класу й показував язика. Інша справа, коли Фран-
цішка брала лінійку та била за непослух чи невивчений урок по долонях — мало приємного. 

Потім ми переїхали до іншого району, у власну квартиру на Шота Руставелі. Тулилися 
в одинадцятиметровій кімнаті, умивальник був у загальному коридорі, а туалет — навіть 
на іншому поверсі. Але «в тесноте, да не в обиде». Я пішов у дуже престижну школу № 4, спо-
руджену ще Шептицьким у 1914 році. Вся львівська інтелігенція там навчалася й дітей своїх 
учила. Ми дітьми навіть застали ще черницю, яка давала дзвінки на урок. У тій школі вивча-
ли англійську мову, яку читала Варвара Іванівна. Варто було у неї щось запитати про цікаві 
для неї речі, вона відразу забувала про свій предмет. І ми цим частенько користувалися. Якось 
Варвара Іванівна придбала собі модні тоді жіночі черевички — «руминки», і хтось із учнів по-
просив розповісти, як це їй вдалося. Так вона півгодини розповідала! Так і урок пройшов. 

Якось з нею трапилася й така історія. Був у нас у класі відмінник Попов, який дуже добре 
знав математику і фізику, а от з англійською у нього були певні труднощі. Одного разу Варва-
ра Іванівна запитала у нього, як перекласти «пабліш хаус», тобто публічна бібліотека. А ми 
йому підказали, що це — публічний дім. І такі раді були, що відмінник не знає! Скільки сміху було! 

Ще вчився зі мною Богдан Сорока. Його батьки були на засланні в Сибіру, а дідусь — про-
фесор Зарицький — очолював кафедру математики Львівського університету. Професор 
розповідав, що він слухав Енріко Карузо в Мілані — в Ла Скала. Всю ніч стояв за квитками, 
грілися, розпалюючи на вулиці багаття. Тоді на мене це справило сильне враження! Сорока 
згодом закінчив художній інститут, став графіком, і ми з ним влаштовували вдома теат-
ральні постановки: робили макет сцени, ліпили з пластиліну персонажів, ставили платів-
ку, скажімо, оперу «Фауст» Гуно і розігрували виставу. 

А ще зі мною вчився внук знаменитого письменника Василя Стефаника — Роман (він 
помер, Царство йому небесне!).
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З юнацьких років Богдан сильвестрович вважає стефаника одним із найкра-
щих новелістів світу. втім, ольга кобилянська ще наприкінці XIX століття зізна-
лася в листі до стефаника: «страшно сильно пишете ви. Так, якби-сте витесували 
потужною рукою пам’ятник для свого народу...» кілька років потому Максим Горь-
кий захоплювався, «как кратко, сильно и страшно пишет этот человек». ступка 
згадував, що хтось із близьких казав стефанику: «Не пиши так, бо вмреш». сам 
письменник зізнавався: «все, що я писав, мене боліло». Нестерпна життєва правда 
й туга за добром і справедливістю випліскується з його оповідань, його експре-
сіоністичне світосприйняття пройняте українською духовністю. 

Пам’ятаю, коли 22 грудня 2011 року ступка показував мені ще не відкриту ка-
мерну сцену, зайшла у нас мова про стефаника, твори якого збирався поставити 
художній керівник франківців. він нагадав, як володимира Блавацького «переслі-
дувала ідея інсценізації деяких новел василя стефаника». Блавацький, який був 
родом із Покуття, писав у своїх «спогадах», що стефанівські персонажі були йому 
дуже знайомі й близькі. Захоплювала режисера й їх пластичність — мов з каменю 
різьблені вони стефаником, і «театральність» діалогів, написаних великим знавцем 
селянської душі. Блавацький одержав дозвіл на інсценізацію новел від самого авто-
ра! Як і Блавацький, ступка вважає, що від новел стефаника віє «подихом великої 
поезії». Богдан сильвестрович читав мені напам’ять уривки з його новел. Яка це була 
розкіш! Здавалося, сам письменник знову «перетоплював мужицьке слово», страж-
дав за «немилосерду землю чорну», зводив на ній камінний хрест утікачам із рідного 
краю... Це характерно — Майстер ніколи не читає, так би мовити, у півсили, наодин-
ці з ним враження анітрохи не менше, ніж коли чуєш його зі сцени. Проте ступка 
не був би ступкою, якби не згадав уголос іронічно-смішну новелу «в корчмі».

Коло довгого стола сидів Іван та й Проць. Котили по столі завзяті слова і, схилившися, 
слухали, що стіл говорить. Нарікали та й пили. Проця жінка била, а Іван його вчив бути 
паном жінці.

— Ого, вже най того вола шлях трафить, що го корова б’є! — казав Іван. — Якби ні 
жінка мізинним пальцем кинула, та й бих капурець зробив, на винне яблуко бих розпосочив! 
Мой, таже це покояніє на увесь світ, аби жінка лупила чоловіка, як коня! Але я би її борзо 
спамнєтав, так бих спамнєтав, що би не помнєтала, куда ходить. Віострив би-м сокиру на 
точилі та й бих руки по лікті обрубав. Лиш раз, два — та й руки гара’ вус!

Сказав оце Іван та й здоймив руки вгору, як коли би мав гадку злетіти. Подав голову 
взад, очі вп’ялив у Проця та чекав, що Проць йому скаже. 

Проць помахував головою та й нічого, сирота, не казав, бо що мав казати, коли все 
правда...

Іван поклав оба кулаки в зуби та й гриз. Потім скреготав зубами на всю коршму.
— А суда ж, арендарю. Мой, жиде, ти вчена голова та тому з нас шкіру лупиш; скажи 

мені, ци є такий паруграф, аби жінка чоловіка била? Ци є такий рихт? Ти читаєш у книж-
ках, аж скаправів-єс, то десь там воно повинно найтиси. Як цісар такий паруграф написав, 
най я знаю. Бо як цісар таке право відав, то най моя також мене б’є. Руки складу навхрест, 
а вона най бучкує. Як право цісарське, то має бути цісарське. 
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Жид казав, що такого права не дочитався. А Процеві казав, що повинен йти додому, бо 
жінка буде сварити.

Проць плюнув, пролупив очі й довго дивився на жида. Хотів сварити, але обміркувався 
та й встав з лави. 

Ідучи додому, горланив на ціле село:
— Коли ж бо не боїтьси, що синє за ніхтем, не боїтьси...
— Але я руки обітну, як вербу підчімхаю! А це ж куда? Як прийшла, то був бузьок на хаті, 

а тепер? Де, де тому край?
Чути було, як Проць приспівував: «Де, де-е, та де тому край?..»
Як доходив до хати, то замовкав, а на воротях геть затих. 
кінцівку Богдан сильвестрович повторив аж двічі, й було видно, що вона йому 

подобається.
До речі, в 2011-му виповнилося 140 років з дня народження василя стефани-

ка. Згадали, як широко відзначався 100-річний ювілей видатного письменника. 
Тоді, в травні 1971 року, пройшов урочистий вечір у києві, на якому виступили 
Микола Бажан, Дмитро Павличко, андрій Головко, та урочисте зібрання в Москві. 
в Івано-Франківську відбувся ювілейний пленум спілки письменників України, 
республіканська наукова конференція та урочистий вечір, присвячені ювілею 
письменника. в Едмонтоні (канада) було відкрито пам’ятник василю стефанику, 
а в кракові — меморіальну дошку. 

Іншим разом артист показав одне місце в новелі «славайсу».
«Загальне голосування. стаю кандидатом від радикальної партії до віден-

ського парламенту (стефаника обрали депутатом австрійського парламенту 
в 1908 році. — В. М.). Мушу виголошувати кандидатські промови (хай мені боги 
дарують у своїй великій ласці цей великий гріх) і виходжу послом. Більшого упо-
корення не знав я, коли вислухував промови моїх колегів у парламенті. Без знан-
ня мови, без програми, без темпераменту, — все те робило на мене вражіння 
штубаків із першої класи... Дійсно треба би було соромитися за українське пред-
ставництво». 

Через століття це таки щось нагадує. стефаник не залишає байдужим...
Утім, продовжу розповідь ступки. З онуком василя семеновича він близько 

не подружився, а нерозлийводою став зі своїм сусідом за партою, сином головного 
архітектора Львова всеволодом окпишем. З того часу вони дружать до сих пір... 

— У восьмому класі нас «перемішали» з дівчатами, які до того вчилися окремо. Мене 
з Окпишем перевели до 28-ї жіночої школи — сім чи вісім хлопців. Ми там, як сир в маслі ка-
талися серед двох десятків дівчат. Вони за нас між собою билися. Я і Всеволод писали один 
одному записки, кому яка з дівчат подобається. І так раділи, що нам не одна й та сама була 
до вподоби. Між іншим, у нас у класі була маленька дівчинка Васька, яка сиділа зі мною за пар-
тою й мене весь час лупила. (У Ступки зберігається фотографія, на якій зафіксовано збір ви-
пускників школи через десять років — Богдан Сильвестрович сидить поряд із колишньою 
Ваською — Надією Василишин. — В. М.) Років через сім після закінчення школи на зустрічі 
випускників ми розсілися за свої парти, і я написав одній дівчині, яка вже вийшла заміж і мала 
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дитя: «Давай дружити!» Вона відповіла: «Давай!!!» З трьома окличними знаками. Все було 
щиро, чисто, по-справжньому.

У 28-й школі вивчалася німецька мова, і до нас на практику приходила Наталка Ло-
тоцька, яка навчалася на німецькому відділенні філологічного факультету університету. 
В червоному сарафані, з модною зачіскою «кінський хвіст». Ми всі в неї просто закохалися, 
навіть якісь сценки німецькою мовою для неї розучували. Втім, я толком не вивчив ні англій-
ської, ні німецької.

Попросив я і всеволода окпиша розповісти про їхню шкільну дружбу, а ще 
про перше захоплення театром. окпиш чудово зрозумів мене:

«На початку 50-х років у львівській середній школі № 4 доля звела мене з Бог-
даном, зблизила, здружила, подарувала багато дитячих та юнацьких вражень, пе-
реживань, життєвих уроків.

У ті нелегкі часи у нас було величезне бажання скоріше і глибше пізнавати 
життя, навколишній світ, дорослішати й мужніти. Так щасливо склалося, що 
сприяли цьому батьки, родичі, педагоги, навколишнє оточення, нарешті, напев-
но, й ми самі.

Наша школа була до середини 50-х років виключно чоловічою. Лише в сьомому 
класі до неї перевели невелику групу дівчат зі школи № 28, розташованої поблизу. 
Подія ця для всіх нас була надзвичайна, в дівчат усі позакохувалися моментально, 
в кожну по кілька молодих кавалерів. а вже наступного року група учнів, в тому 
числі Богдан і я, була переведена у школу № 28, до того часу виключно жіночу, та-
ким чином завершивши «реформу» спільного навчання. Тут уже ми стали об’єктом 
широкого зацікавлення кращої половини шкільного колективу. вчилися непогано 
та ще й захоплювалися спортом. Грали у шкільній команді баскетболістів, у дворо-
вій — у футбол, пробували вчитися грі в теніс, тим більше що шкільна товаришка 
і  таємна симпатія кожного з нас була вже відомою у Львові тенісисткою.

саме з тим періодом пов’язаний і перший досвід виступу на сцені. вчителька 
російської мови та літератури Ганна Іванівна створила шкільний драматичний 
гурток. Найвищим доробком його була постановка п’єси Розова “в добрий час”. 
Провідні ролі у виставі грали Богдан ступка і... я. Ми стали переможцями міського 
огляду шкільної самодіяльності, про це була навіть стаття в місцевій газеті. а мені 
ця подія дає право в колі знайомих та друзів жартома стверджувати: “Ми з кори-
феєм українського театру грали на одній сцені, в одній виставі”. 

Без перебільшення можна сказати, що велику роль у нашому формуванні, сві-
тогляді та вихованні відіграла опера. артист Львівського оперного театру силь-
вестр Дмитрович ступка проводив нас із Богданом у театр, де на вільних кріс-
лах, а частіше на стільцях чи сходинах, ми поступово “проходили” весь репертуар 
української, російської, світової опери, слухали неперевершених зірок — сергія 
Лемєшева, Павла Лисиціана, Тійта куузіка, Івана Паторжинського. Популярні 
фрагменти опер — арії, дуети, хори — “відтворювалися” нами потім у дружніх 
компаніях, з чого ми були дуже горді, — тим більше що відчували зростання заці-
кавленості до нас шкільних колег і “колєжанок”. в антрактах ми намагалися про-
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никнути за куліси, де римські легіонери чи царські бояри, монахи чи великосвіт-
ські дами в костюмах і гримі курили цигарки, грали в шахи, розповідали анекдоти, 
жартували з нами — юними прихильниками оперного мистецтва.

З великою теплотою згадуємо з Богданом про це, коли зустрічаємося».
Цікаві штрихи про ступку-старшокласника знайшов я і в книжечці компо-

зитора Богдана Янівського «коли ще не лунали оплески», в якій він розповідає 
про своїх друзів-львів’ян. виявляється, три відомі Богдани — Богдан Янівський, 
Богдан ступка і Богдан (Богодар) которович — народилися в один рік. Янівський 
і которович навчалися в музичній школі-десятирічці при Львівській консервато-
рії, а ступка — у школі № 28. Так от що розповідає Богдан Янівський:

«Про ступку ми з заздрістю почули в старших класах від наших дівчат. “Цей 
стиляга прекрасно веде джазові концерти оркестру під керуванням Ігоря Хоми”, — 
пліткували вони на перервах. а слова “джаз”, “штани-дудочки”, які Богдан ступка 
одним із перших одягнув у Львові, — тоді направду були “табу”. “сєводня он ігра-
єт джаз, а завтра Родіну продаст”, — саме таке було ставлення до джазу. Досить 
сказати, що карикатура на керівника ансамблю “Медікус” Ігоря Хому, світлу осо-
бистість, одного з піонерів українського джазу, постійно висіла у “вікні сатири” 
в центрі Львова. Може, через це постійне напруження і пішов раніше з життя 
музикант, композитор, науковець Ігор Хома.

Що ж до “дудочок”, то існувала така собі БсМ (брігада содєйствія міліції), яка 
здебільшого формувалася з комсомольських активістів, що мали повноваження 
виловлювати стиляг та розрізати їм штани-дудочки. Ще можна було обстриг-
ти “жертву”, яка мала довге волосся або «кок», як у Елвіса Преслі. в такий час 
ступка відважився бути “стилягою”. Здається, і “кок” він мав, і ще й до того був 
джазменом».

куликівчанин, артист Євген Шах згадував, що у Львові стиляги були популяр-
ними, а ступка таки кращим серед них — він ніколи не був ретроградом, учився 
в студії, читав на радіо, та що там, раніше навіть зорі рахував. Його цікавило ба-
гато речей. І справді, молодий Богдан дуже любив джаз, а у Львові був кінотеатр 
«Україна», де грав хороший джазист... 

Хоч би як там було, а стиляга та любитель джазу, закінчуючи школу, дедалі час-
тіше обмізковував питання, яке задавала мама: «Що з мене буде?»

Думка про навчання «на артиста» в юнака жевріла, але театральної студії тоді 
у Львові ще не було, як не було й грошей, щоб їхати до києва в театральний інсти-
тут. ступка вирішив поступати до львівського вузу.

У місті був Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка, 
а також — медичний, педагогічний, торговельно-економічний, поліграфічний, лі-
сотехнічний, сільськогосподарський і зооветеринарний інститути, вищі навчаль-
ні заклади фізичної культури та прикладного і декоративного мистецтва. У сере-
дині 60-х років у вишах Львова працювало понад 100 докторів наук і професорів, 
680 доцентів та близько 3-х тисяч викладачів. Найбільшим навчальним закладом 
був політехнічний інститут, у який і подався Богдан ступка:
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— У 1958 році я поступав на хімічний факультет Львівського політехнічного інститу-
ту. Тоді Микита Сергійович Хрущов кинув клич: хімія вирішує все. Я молодий був, сімнадцять 
років. Думаю: може й справді навчитися хімічити? Вирішив поступати. 

У той час я ходив на корти політехнічного інституту і грав у великий теніс. А це, між 
іншим, був аристократичний спорт у Радянському Союзі! Перед самими екзаменами прихо-
див якийсь чоловік — товстий, величезний, кілограмів сто двадцять приблизно. Якось він 
спитав мене: «Ви не хочете бути моїм спаринг-партнером?» — «Давайте». Тоді я бив якраз 
об стінку м’ячем. Ми почали грати, він у мене вигравав. Але кілька днів потому вже я почав 
у нього вигравати. Він так переживав! І от перший екзамен — хімія... Я був шокований, коли 
побачив, що цей товстун був головою комісії! Виявилося, він — доцент інституту! Дещо 
я  списав, дещо мені підказали, а потім він усе-таки задав три «наводящих» питання, які 
мене і згубили. Не відповів, і мені поставили трійку. Так і не став я хіміком... Але влаштував-
ся в цьому інституті учнем слюсаря механічних майстерень. 

Далі — більше: я перейшов на кращу, інтелігентнішу роботу в... астрономічну обсерва-
торію при Львівському університеті. Був там... лаборантом-обчислювачем по змінних зір-
ках! Вночі моїм завданням було фотографувати зорі. На цій роботі я частенько благав Бога, 
щоб він наслав на ніч хмари, бо ж так хотілося погуляти з дівчиною! Здавалося тоді, що на-
завжди зненавидів зоряне небо... Проте поруч зі мною працювали люди вкрай інтелігентні, 
залюблені у свою професію: доцент Капко, кандидат наук Олійник... Я дуже багато взяв від 
них для свого майбутнього, в тому числі збагатився й життєвою філософією. Пам’ятаю, 
як професор Ейґенсон роз’яснював, чим люди відрізняються від свиней: «Тим, що вони іноді 
піднімають очі до зірок»... Через двадцять років я знімався у фільмі Володимира Денисенка 
«Осяяння» в ролі лікаря Морозенка, який присвятив своє життя боротьбі з раком. Довго не 
міг зіграти епізод, коли мій герой залишається в лабораторії наодинці зі своїми сумнівами 
і долає духовну кризу. Знаєш, що мені допомогло? Спогад про вчених, одержимих роботою 
в обсерваторії.

До речі, професор Ейґенсон усерйоз говорив мені: «Богданчику, я з тебе зроблю астроно-
ма». Коли він вдягав окуляри, щоб роздивлятися товсті каталоги зірок або спектрів сонця, 
в мене, чиє дитинство минуло в театрі, образ старого астронома викликав порівняння 
з оперетами «Летюча миша» або «Циганський барон», де діють судді в перуках та інші ко-
лоритні персонажі.

Я також роздивлявся солідні фоліанти, але думав про інше: кому потрібна ця астро-
номія, адже майже всі зірки вже відомі? Може, я хотів знайти свою зірку на тому небосхилі? 
Тоді навіть не здогадувався, що виховую в собі неабияке терпіння, адже саме цього вимагало 
фотографування зірок з експозицією 30–45 хвилин. Отже, видошукач слід було навести на 
зірку й чекати, слухаючи цокання старого годинника, доки земля зробить поворот на ви-
значений градус. Під час першого фотографування замість зірок в мене вийшли комети, бо 
я виставив експозицію й пішов собі, а годинник був благенький, його гиря рухалась то по-
вільніше, то швидше, от і вийшли на знімку зірки із «хвостами». Для досягнення потрібних 
результатів доводилося сідати поруч, класти гирю на коліно і врівноважувати систему 
впродовж сорока п’яти хвилин. Ось так і відпрацьовувалося терпіння, поліпшувався харак-
тер, бо я був холеричним чоловіком, встрягав геть у всі справи, доречно це було чи ні. Зірки 
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виховали мене, навчили витримці. Я й досі страшенно вдячний за науку професорові Ейґен-
сону, доценту Капку, фахівцю зі спектра сонця пану Олійнику. 

Тож ступка міг би стати відомим астрономом, дослідником будови й розвитку 
небесних тіл і всесвіту в цілому або модним у наші часи звіздарем, який займаєть-
ся ворожінням та пророцтвами на планетах і зірках. Та Господь визначив йому 
іншу долю...

— Можливо, робота з астрономами ще серйозніше вплинула б на моє подальше життя, 
коли б не зустріч з Наталею Лотоцькою. Знав її ще з десятого класу школи, в яку вона, сту-
дентка третього курсу факультету іноземних мов Львівського університету, потрапила на 
педагогічну практику. Восени 1959 року, тобто через рік після закінчення школи, протягом 
якого я набув досвіду слюсаря та обсерваторного фотографа, випадково зустрічаю на ву-
лиці Наталю, яка мені раптом говорить: «Чому ж ти не вступаєш до театральної студії? 
Там є вільні місця на курсі. Ми вже три місяці вчимося!» Ось так я опинився в театрі. Ми з Ло-
тоцькою разом учились у Львові, а в Києві в Театрі імені Івана Франка ми з нею грали чоловіка 
і жінку — Тев’є і Голду в спектаклі «Тев’є-Тевель» за «Поминальною молитвою» Григорія Горіна...

«Так була вирішена моя життєва доля»

— На вступних іспитах, організованих спеціально для мене, я читав знаменитий мо-
нолог Гамлета російською мовою. Правда, знав я мову російську тоді так собі, тому члени 
приймальної комісії вмирали зі сміху...

Дозволю собі перервати тут Богдана сильвестровича, бо хочу зауважити, що 
монолог Гамлета не був однозначно хрестоматійним варіантом для претендентів на 
завоювання місця в театральній студії. Може, він знав уже про те, що в 1943 році на 
заньківчанській сцені Гамлета зіграв володимир Блавацький? Ні, не знав! але ступ-
ка згадав, що пізніше, коли він уже був артистом, народна артистка УРсР Леся кри-
вицька говорила йому: «ви так схожі на володимира Блавацького!» Це навело мене 
на питання, де й коли Богдан сильвестрович дізнався про Гамлета Блавацького. він 
сказав, що значно пізніше прочитав його «спогади», в яких, зокрема, написано таке:

«вся праця львівського драматичного ансамблю, режисерська підготовка ак-
торів мала знайти своє завершення у постаті Шекспірового “Гамлета”. До поста-
ви цієї драми ми підготовлялися від самого приїзду Гірняка. Це ж бо мала бути 
прем’єра геніального Шекспірового твору на українській сцені, це мав бути іспит 
зрілости українського Театру...

Для мене постава “Гамлета” була великою подією, бо мені припала велика 
честь і відповідальність грати самого Гамлета. Мрія кожного драматичного акто-
ра стала для мене дійсністю. Незалежно від теоретичної підготовки цілого драма-
тичного ансамблю, я підготовлявся ще окремо сам до цього великого діла, тому 
пильно вивчав багату критичну літературу про Шекспіра в російській, німецькій 
та польській мовах. в українській мові, на жаль, нічого не міг добути. Режисерією 
“Гамлета” зайнявся Йосип Гірняк...
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Нарешті прийшов великий день прапрем’єри — 21 вересня 1943 р. Ми хви-
лювалися всі, хоч генеральна проба попереднього дня, на якій були приявні і пред-
ставники преси, виявила, що перемога за нами... Прем’єра пройшла ще краще, 
ніж генеральна проба, і добірна публіка сприймала виставу з великим захоплен-
ням. Наскільки виріс львівський глядач, доказує та обставина, що на всіх двадцяти 
п’яти виставах зала була завжди вщерть виповнена глядачами».

На самому початку 1957 року в Театрі ім. М. Заньковецької «Гамлета» по-
ставив Борис Тягно, головну роль зіграв олександр Гай. Як писав історик театру 
олександр кулик, артист «розкривав трагізм зіткнення самотнього героя з цілим 
світом, але не підкреслював у його вчинках якоїсь приреченості, навпаки, Гамлет 
тепер, виважуючи свої дії, спирався на реальне життя, умів доскіпливо виважити 
сильні й слабкі сторони своїх супротивників». У сучасній «Історії Львова» навіть 
стверджується, що ця вистава «увійшла до золотої скарбниці історії української 
культури» й стала яскравим початком «шістдесятництва» в місті.

але й цього ступка тоді не знав! вибір юнаком монологу Гамлета на іспитах 
до театральної студії просто свідчив про зародження у нього глибокого інтересу 
до світової театральної класики, зокрема, до Шекспіра. втім, ступці запам’ятався 
в дитинстві Гамлет у виконанні московського артиста Едуарда Марцевича. Через 
більш як півстоліття він сказав йому про це, коли вони знімалися в Москві в одно-
му фільмі. 

Розповім і про те, що Гамлет, якого зіграти Майстру так і не пощастило, все 
одно вплинув на його творчу біографію. ступка частенько звертався до цитат із 
«Гамлета» в наших розмовах про сучасний театр. скажімо, наслухавшись моїх 
стогонів з приводу акторів, які впливають на глядача скоріше силою голосу, ніж 
енергією душі, ступка весело розроджувався гамлетівською тирадою:

— Проказуйте монолог, будь ласка, легко й невимушено, а не горлайте. Бо тоді краще 
вже хай ті слова виголосить оповісник на майдані. Не пиляйте повітря руками... Адже в по-
тоці, в бурі, сказати б, у самому смерчі монологу вам треба знайти міру й дотримуватися 
її, щоб надати йому плавності. Ох, мені душу вивертає, коли я слухаю, як дебелий кеп у пе-
руці шматує той сердешний монолог так, щоб аж вуха позакладало публіці, яка нічого не 
тямить, крім нерозбірливих пантомім та вереску. Випарити б різками отакого лобуря, що 
пнеться переіродити самого Ірода...

— Тобто! — додавав він від себе своє любиме й багатозначне словечко... — Крик 
і в житті не є свідченням правоти і правильності, чесності та порядності...

Жарти жартами, проте ступка вважає класичними слова Гамлета, звернені до 
мандрівних акторів: «Покладайтеся на здоровий глузд. Погоджуйте жест зі словом 
і  слово з жестом. особливо пильнуйте, щоб не переступити меж натуральності. 
адже всяка надмірність перечить мистецтву гри, що й раніш і тепер мала й має 
на меті держати дзеркало перед природою, показувати чесноті її власне лице, гидо-
ті — її справжній образ і кожному віку й стану — їхній вигляд і відбиток. Якщо тут 
переборщити чи, навпаки, недодати, то невігласа це розвеселить, але розумного за-
смутить. а судження одного такого має для вас переважити думку решти глядачів».
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власне, Богдан сильвестрович справді не любить, коли актор, говорячи шек-
спірівським рядком, «сміється лише для того, щоб найдурніші серед глядачів і собі 
реготали за ним». 

— Гидке видовище, і свідчить про вельми вбогу амбіцію того блазня, що таке витіває.
але чому в 1959 році на вступних іспитах до театральної студії ступка читав 

монолог Гамлета російською мовою? Між іншим, традиція перекладу шекспірів-
ського «Гамлета» українською мовою народилася саме у Львові. Досить сказати, що 
ще в 1865 році львівський журнал «Нива» надрукував першу дію «Гамлета» в пере-
кладі Павліна свенцицького. У 1872–1874 роках Юрій Федькович переклав «Гам-
лета» й «Макбета», які побачили світ на початку ХХ століття в його зібранні творів 
під редакцією Івана Франка. У 1882 році в києві з’явився «Гамлет» у перекладі Ми-
хайла старицького, перевиданий 1928-го. серед пізніших назвемо переклад Ми-
хайла Рудницького, з яким і було здійснено першу постановку «Гамлета» у Львові 
в 1943 році. У ній брав участь дядько ступки Павло крупник! Богдан сильвестрович 
каже, що він грав у другому складі роль Розенкранца або Гільденстерна. взагалі серед 
шекспірівських творів українською мовою найчастіше перекладався саме «Гамлет». 

Та ці построзумування ніяк не стосуються того, що молодий ступка не мав і 
не міг мати цих чи інших перекладів українською мовою. він мав широкодоступ-
ний переклад «Гамлета» російською мовою, яким і скористався. «Якби у мене був 
український переклад, то читав би, звичайно, українською», — сказав мені Богдан 
сильвестрович.

Зате наступний твір — якусь байку Леоніда Глібова — ступка виголосив 
українською. Затим танцював усе підряд довго й захоплено й, як йому здавалося, 
дуже гарно. 

— Ще заспівав не своїм голосом «Взяв би я бандуру...». Хотілося й заграти, та я не вмів 
цього робити на жодному інструменті. Музикував хіба що зі своїм шкільним приятелем 
Андрієм Юськевичем — він грав на фортепіано, а я брав гребінець з папірчиком і на ньому 
вигравав мелодію...

Так от, після моїх танців і співів члени приймальної комісії попросили мене вийти. Зда-
ється, я їх відразу не переконав, як хотів, у своїй талановитості, бо мене покликали знову, 
й Олекса Миколайович Ріпко запропонував зіграти етюд такого змісту. Солдат повернувся 
додому після демобілізації. Вже наближаючись до рідної оселі, у знайомому сквері раптом ба-
чить свою кохану дівчину в обіймах якогось хлопця. «Ви його обличчя не бачите, — сказав мені 
Ріпко, — ви бачите обличчя своєї коханої, яка три роки писала вам листи й клялася у вірнос-
ті... У вас прокидаються ревнощі такої сили, як в Отелло, ви його вбиваєте, він падає. I тепер 
ви бачите, що це ваш... рідний брат... Ось такий етюд. Це вам останній шанс до вступу...»

Я грав етюд без партнерів. У мене добре вийшло найголовніше — емоційне враження від 
того, що я вбив власного брата. Пам’ятаю, що навіть покотилася сльоза... «Стоп! — не-
сподівано почув я. — Приходьте завтра о дев’ятій годині на заняття». Так була вирішена 
моя життєва доля.

Якось я запитав у ступки, чим запам’яталося навчання в театральній студії. 
він відповів, як це часто буває, жартома:
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— Запам’яталася дипломна вистава «Місто на світанку» за п’єсою Олексія Арбузо-
ва. По ходу дії мали озвучувати за кулісами політ літака, але не зробили цього вчасно. Тоді 
я сам, своїми скромними силами виручив акторів Володимира Глухого і Наталку Лотоцьку, 
які з нетерпінням чекали на появу аероплана... 

До речі, збереглася фотографія, на якій юний ступка у виставі «Місто на сві-
танку» разом з артистами віктором коваленком і арнольдом Помазаном. Моло-
дий, красивий, стрункий, світлий і... вдумливий. справді, в роботі він ніколи не 
був легковажним, а навпаки, з перших кроків у студії постійно й напружено пра-
цював, осмислював літературу, що стосувалася навчання і не тільки, дискутував 
з колегами, захоплювався спортом і музикою... Та найголовніше — прислухався до 
мудрих учителів. Учився в них! Як тільки ми коли-небудь починали розмову про 
Львів і перші кроки в театральній царині, ступка відразу говорив: 

— Був у мене чудовий педагог Борис Хомич Тягно, учень Леся Курбаса. Були й інші пре-
красні вчителі — славетні! Заньківчани Борис Романицький, Варвара Любарт, Володимир 
Данченко, Володимир Аркушенко, Фаїна Гаєнко, Ганна Босенко, Любов Каганова... 

Богдан Козак про Бориса Тягна та його студію

З видатним українським актором — славетним заньківчанином, студійцем Бо-
риса Тягна, народним артистом України Богданом козаком я познайомився у бе-
резні 2009 року, коли він був удостоєний Національної премії України імені Тараса 
Шевченка за концертне виконання поетичних композицій «Євангеліє від Тараса» 
й «Думи» за творами Тараса Шевченка. вже кілька днів потому Богдан Миколайо-
вич за моїм запрошенням виступав з цією програмою в культурному центрі України 
в Москві й мав потрясаючий успіх. Завідувач кафедрою театрознавства та акторської 
майстерності Львівського національного університету ім. Івана Франка, професор, 
академік академії мистецтв України Богдан козак дуже цікавий мені ще й як теат-
рознавець, дослідник історії Львівського театру ім. М. к. Заньковецької. Більше того, 
саме він і лише він (!) так яскраво, повно й тепло написав про акторську школу зань-
ківчан, зокрема про театральну студію Бориса Тягна, що мала два випуски: у 1959–
1961 роках у ній навчався Богдан ступка, а в 1961–1963 роках — Богдан козак.

З дозволу Богдана Миколайовича використовую його матеріали. Погодив це 
і з Богданом сильвестровичем, бо сам ступка вважав, що необхідно розповісти 
історію театральної студії, яку він закінчував, та викласти біографію його вчителя 
Бориса Тягна. 

Борис Хомич народився 23 серпня 1904 року в Харкові в родині робітника-
електрика. 1919 року після закінчення гімназії вступив до київського будівельного 
технікуму, 1921 року склав іспити до київського музично-драматичного інституту 
ім. М. Лисенка, куди його зарахували одразу на третій курс і де майстерність акто-
ра й режисуру викладав Лесь курбас. 

сам Борис Тягно згадував: 
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«Ми обрали собі за мистецького керівника Леся курбаса. але ж серед “бе-
резільців” працювали й І. о. Мар’яненко, Н. М. Ужвій, М. М. крушельницький, 
Л. М. Гаккебуш, Л. І. сердюк, Г. Г. Ігнатович, в. М. Чистякова та інші актори стар-
шого покоління.

Чим же приваблював і їх, і нас, молодь, “Березіль”? Річ у тому, що за своїм стату-
том це мистецьке об’єднання було корпорацією акторів і режисерів із “мінливими 
гаслами”, які визначалися культурними потребами життя. а радянська дійсність 
тоді розвивалася такими бурхливими кроками, що експериментаторство в галузі 
театру як принципове настановлення було закономірне... Під час мого перебуван-
ня в інституті на мене, безперечно, впливав цей театр. Хоча визначали навчання 
партійні й радянські настанови, але в галузі естетики становлення велике значен-
ня мав “Березіль”».

Після інституту Лесь курбас запросив Тягна на посаду режисера до театру «Бе-
резіль», в якому той і працював до 1929 року. серед здійснених ним вистав варто 
відзначити «Жакерію» Проспера Меріме, «король бавиться» віктора Гюго, «Бро-
непоїзд 14–69» всеволода Іванова. впродовж 1929–1932 років Борис Тягно — ре-
жисер на одеській і київській кінофабриках, де зняв фільми «охоронець музею», 
«Фата моргана», «вирішальний старт». У 1932–1937 роках очолював Харківський 
театр робітничої молоді (ТРоМ). водночас працював у театрі «Березіль» («Заги-
бель ескадри», «Платон кречет» олександра корнійчука). 1938 року був призна-
чений головним режисером Дніпропетровського театру ім. Т. Шевченка, де пра-
цював до 1940 року. Протягом 1940–1944 років керував Дніпродзержинським 
театром російської драми. З кінця 1944 до 1947 року очолював одеський театр 
ім. Жовтневої революції. Затим його було переведено в київ до Театру ім. І. Фран-
ка. Нарешті в березні 1948 року Бориса Тягна призначили головним режисером 
Львівського театру ім. М. к. Заньковецької. Богдан козак справедливо вважає, що 
твердження про те, нібито Борис Романицький (на той час головний режисер те-
атру) особисто запросив на посаду художнього керівника Бориса Тягна, треба від-
кинути. Подібні кадрові питання тоді вирішувалися «на горі». 

кілька слів про історію Львівського театру імені М. к. Заньковецької, в якому по-
чинав своє театральне життя Богдан ступка. Театр було створено в революційні дні 
1917 року в києві рішенням Центральної Ради як Національний український те-
атр. Уряд Директорії надав йому в 1918 році статус Державного народного театру, 
а в 1922 році радянська влада присвоїла йому ім’я Марії Заньковецької. На сцені 
театру служили Панас саксаганський, Марія Заньковецька, Любов Ліницька, Ганна 
Борисоглібська, катерина Лучицька, Іван Мар’яненко... коли восени 1944 року те-
атр було переведено до Львова, він працював як Запорізький музично-драматичний 
театр. Його славу складали тоді вже учні корифеїв: Борис Романицький, василь Яре-
менко, варвара Любарт... вони привезли з собою до Львова добре згуртований твор-
чий колектив, у складі якого були видатні актори — Фаїна Гаєнко, володимир Дан-
ченко, Надія Доценко, Дмитро Дударів... Тоді ж, у 1944 році, до заньківчан долучилась 
група акторів галицьких театрів разом з Іваном Рубчаком та Лесею кривицькою. 
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Приїзд українського театру зі східної України став яскравою культурною по-
дією в житті міста. Загальна оцінка перших років роботи заньківчан у новому для 
них місті в «Історії Львова» (2007) викладена так:

«Маневруючи у жорстко визначених радянською цензурою рамках, вже зі сво-
їх перших кроків у місті колектив послідовно провадив лінію українського класич-
ного репертуару — своєрідний ключ до взаємної довіри митців і глядача. На тлі 
обов’язкової ідеологічної програми (твори о. корнійчука, Б. Лавреньова, к. симо-
нова) з великим резонансом відбулися прем’єри вистав “Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть”, “Дай серцю волю — заведе в неволю”, “Невольник” М. кропивницького, 
“Лісова пісня” Лесі Українки, “Гайдамаки” Т. Шевченка. величезний інтерес до по-
статі І. Франка втілився у виставах за його творами “Украдене щастя”, “Борислав 
сміється”, “сон князя святослава”, “Для домашнього вогнища”. Шляхів оновлен-
ня мистецької мови, професійного зростання театр шукав у царині світової кла-
сики — драматургії Лопе де вега, в. Гюго, Ф. Шиллера, а. Чехова». 

Разом із тим, Богдан козак звертає увагу на те, що багатий на театральні традиції 
Львів висунув перед заньківчанами такі вимоги щодо художнього рівня їхніх вистав 
і якості репертуару, які керівництво театру на чолі з народним артистом Радянсько-
го союзу Борисом Романицьким та директором театру абрамом Бураковським од-
разу не могло розв’язати. На це були свої причини. Повернувшись із евакуації, театр 
фактично не мав репертуару, який би задовольнив смаки львів’ян. Його театральне 
майно, декорації, костюми перебували не в найкращому стані, та й мистецька спря-
мованість тодішніх заньківчан була далекою від культурного й художнього рівня 
львів’ян. За перші три сезони 1945, 1946, 1947 і першу половину 1948 років театр 
поставив у Львові одинадцять п’єс російських авторів, дві — українських, дві — за-
рубіжних. але жодної української класичної п’єси! У пресі періодично з’являлися 
критичні статті на вистави, режисуру та гру акторів, а глядач явно неохоче відвідував 
театр. керівництво у Львові розуміло, що так не вдасться «завоювати націоналістич-
ний Львів». вихід було знайдено: Бориса Романицького звільнили з посади худож-
нього керівника «за власним бажанням у зв’язку зі станом здоров’я». На його місце 
призначили заслуженого діяча мистецтв УРсР Бориса Тягна. 

автор книги «Борис Тягно» Зоря сидоренко зазначала: «Початок роботи 
Б. Х. Тягна в колективі заньківчан припав на час реформ радянського театру: пе-
рехід на бездотаційність, зміцнення керівництва в руках директорів тощо. До цих 
труднощів, на думку Б. Тягна, життя додало ще й складності специфіки роботи 
театру на новому місці. Завоювання глядача постало як першочергове завдання. 
Звідси й боротьба за репертуар, його кількісні та якісні показники». 

Богдан козак наводить документальні свідчення про те, що творчі засади Бориса 
Тягна натрапляли на спротив. Це стосувалося, зокрема, прагнення художнього ке-
рівника ствердити нову репертуарну політику з наголосом на національній класиці, 
сучасних українських і кращих зарубіжних творах. скажімо, зберігся цікавий про-
токол партійних зборів від 3 червня 1950 року, на яких Бориса Тягна було піддано 
критиці за репертуар театру. втім, слід сказати, що жоден із п’ятдесяти чотирьох без-
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партійних, присутніх на згаданих зборах, не виступив проти головного режисера 
і його репертуарної політики. справді, у 1949–1950 роках театр зіграв тридцять одну 
виставу (!). З них сам Тягно поставив: «сорочинський ярмарок» за Миколою Гоголем, 
«Макар Діброва» олександра корнійчука та «Рюї Блаз» віктора Гюго (1948); «Під-
ступність і кохання» Фрідріха Шиллера, «Змова приречених» Миколи вірти, «Наві-
ки разом» Любомира Дмитерка (1949); «Петербурзькі ночі» в. Малакова, Д. Шквен-
ського, «калиновий гай» олександра корнійчука, «Учитель танців» Лопе де веги та 
«Міщани» Максима Горького (1950). коли додати ще поставлені іншими режисе-
рами «Украдене щастя» Івана Франка, «Доки сонце зійде» Марка кропивницького, 
«Бурлака» Івана карпенка-карого і «вій, вітерець» Яна Райніса, то стане зрозумілим, 
що репертуар Театру ім. М. Заньковецької й кількісно, й якісно значно покращився. 

Усього на сцені Театру ім. М. Заньковецької Тягно поставив тридцять дві виста-
ви за п’єсами сучасних авторів, української і західноєвропейської класичної дра-
матургії. Чимало з них були етапними й увійшли в історію української театральної 
культури 40–50-х років: «Тарас Бульба» в інсценізації Максима Рильського та Бо-
риса Тягна, «Борислав сміється» в інсценізації олександра Полторацького, «сон 
князя святослава» Івана Франка, «Гамлет» вільяма Шекспіра, «Езоп» Гільєрмо 
Фігейредо, «Фауст і смерть» олександра Левади... Богдан козак вважає, що за час 
свого керівництва Борис Тягно підняв Театр імені М. Заньковецької на таку мис-
тецьку висоту, що жодні кадрові потрясіння протягом подальших років не могли 
зруйнувати закладені ним художні основи творчої роботи колективу. Тягно воло-
дів природним умінням організації талановитих особистостей у творчий колек-
тив, що згодом одержало назву «заньківчанський стиль», «заньківчанська школа». 

У 50-х роках Тягно запросив до Львова випускників київського інституту те-
атрального мистецтва ім. І. карпенка-карого — молодих режисерів анатолія Ро-
тенштейна й анатолія Горчинського, акторів Любов каганову й володимира ар-
кушенка, які вже у 60-х роках стали провідними майстрами української сцени. До 
речі, вичитавши, що Ротенштейн народився в моїх краях, у місті Богуславі, сказав 
про це ступці. він одразу наголосив, що мій земляк був «хороший мужик і прекрас-
ний режисер». Утім, Богдан сильвестрович узагалі тепло згадує багатьох заньківчан.

Тоді ж у 50-х роках Тягно привів із Тернополя свого учня — режисера олексу 
Ріпка, взяв із театру оперети курбасівця Доміана козачковського, відкрив дорогу 
молодому сценографу Мирону кипріяну, нині головному художнику театру та на-
родному художнику України. Під керівництвом Тягна таланти корінних заньків-
чан, народних артистів василя Яременка, варвари Любарт, Фаїни Гаєнко, воло-
димира Данченка, Надії Доценко, олександра Гая заіскрилися новими гранями. 
Наприкінці 50-х за згодою Тягна трупу театру після сталінських концтаборів по-
повнили Борис Мірус, олександр Гринько, Богдан кох. 

Борис Хомич був не лише блискучим режисером, але й вдумливим і уваж-
ним вихователем. свою педагогічну роботу він розпочав у 1924 році виклада-
чем режисури в київському музично-драматичному інституті імені М. Лисенка, 
продов жив 1932 року в Харківському ТРоМі, а після війни (1944–1947) відкрив 
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театральну студію при одеському театрі ім. Жовтневої революції. очоливши Те-
атр ім. М.  Заньковецької, він уважно придивлявся до студентів Львівського уні-
верситету ім. Івана Франка, де у 1955–1956 роках керував студентським театром. 
У 1959 році заснував дворічну Театральну студію при театрі, до навчання в якій 
запросив саме університетських студентів. але не тільки їх! адже ступка не був 
студентом, а Тягно його виокремив і взяв до себе.

Режисер багато працював з кожним студентом. своїми успіхами йому завдя-
чували олександр Гай у ролі Гамлета, олександр Гринько в ролі клавдія в «Гамле-
ті» вільяма Шекспіра та Ярослава у «Фаусті й смерті» олександра Левади, Богдан 
ступка у тій же виставі в ролі Механтропа...

У сезоні 1948–1949 років Борис Тягно висунув перед колективом заньківчан 
основне завдання — вибороти звання академічного театру. На його виконання 
потрібно було понад двадцять років, але заньківчани досягли високої мети.

Помер Борис Тягно 18 січня 1964 року. Його поховано на Личаківському 
цвинтарі. 

Тепер про акторську школу заньківчан. Як пише Богдан козак, Першу трирічну 
театральну студію відкрив при Театрі ім. М. Заньковецької його художній керівник, 
учень великої Марії Заньковецької Борис Романицький. коли зважити, що під час 
німецької окупації у Львові працював визнаний творчий колектив на чолі з володи-
миром Блавацьким і при ньому діяла (1942–1944) студія під керівництвом Йосипа 
Гірняка, то відкриття театральної школи при Театрі ім. Марії Заньковецької було ак-
том не тільки творчим, але й політичним. До педагогічної роботи студії були залучені 
кращі творчі сили. Майстерність актора викладали василь Харченко, Іларіон Івчен-
ко та володимир Данченко. вони й поставили дві дипломні вистави: «Єгор Буличов» 
Максима Горького (режисер валерій Івченко) та «витівки скапена» Жана-Батіста 
Мольєра (режисер володимир Данченко). Художнє керівництво студії здійснював 
Борис Романицький, але коли в 1948 році на посаду художнього керівника театру 
прийшов Борис Тягно, то в рік випуску він очолив і студію. сценічну мову викладав 
андрій Бендерський (педагог студії Йосипа Гірняка), ритміку — Неля Мончинська, 
танок — Євген Литвак, грим — актор театру сергій Грінченко, історію західноєв-
ропейського театру читав письменник і театральний критик, професор Львівського 
університету Михайло Рудницький, історію українського й російського театрів — 
олексій Писаревський, хоровий спів і музичну грамоту вів диригент капели «Трембі-
та», а пізніше керівник хору Львівської консерваторії володимир василевич. 

Для навчання на першому курсі було відібрано тридцять студійців, хоч, як згадує 
народний артист України, випускник Першої студії Борис Мірус, заяв було подано 
двісті. Закінчили навчання сімнадцятеро, з них у театрі залишилися Петро Бойчук, 
всеволод васильківський, Ярослав Джуман, Мар’ян кобат, володимир кремза, Га-
лина крупник, Жанна ксьондз, Броніслав Мешкіс, Борис Мірус, антоніна сквиря. 
Театр відчув потужний приплив свіжої творчої крові. Доля цих випускників скла-
лася по-різному. сьогодні в заньківчанському домі працює лише народний артист 
України Борис Мірус (із десятилітньою перервою на сталінські концтабори). 
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«На каблук вище»

Ініціатором створення в 1959 році Другої студії — ступчиної — став худож-
ній керівник театру Борис Тягно. Навчальна програма була дворічна. викладача-
ми були сам Тягно та режисери-педагоги: олекса Ріпко, анатолій Ротенштейн, 
а з  1962 року — Доміан козачковський. сценічну мову викладали олександр 
Гай, володимир аркушенко, класичний танок — олег сталінський, танок народ-
ний — онік корковидов, сценічний бій — сергій ковальов, вокалу навчала Люд-
мила Манковська, грим вів всеволод карлін, хоровий спів провадив володимир 
василевич (з 1962 року — Богдан кох), концертмейстером була артистка орке-
стру, піаністка ася Полінська, історію українського, російського та зарубіжного 
театрів викладали театрознавці Леонтина Мельничук-Лучко, Борис кордіані (до 
1961 року), володимир осмоловський, Микола Моїсеєнко, образотворче мисте-
цтво — Євген Джигіль (з 1961 року — володимир овсійчук). Директором Театру 
ім. М. Заньковецької і театральної студії на той час був корінний львів’янин, ко-
лишній співак Федір сандович, завучем студії був артист театру Микола Біловод-
ський, який ретельно слідкував за дисципліною й відвідуванням занять. 

У студії 1959–1961 років навчалося 23 студенти: алла Бабенко, Богдан ваврик, 
Неля Гарус, володимир Глухий, Тадей Давидко, світлана Журба, алла калінович, 
Богдан кіхтяк, віктор коваленко, алла корнієнко, Петро кувшинір, анатолій Лоб-
ко, Наталія Лотоцька, Майя Мернова, ольга Піцишин, арнольд Помазан, Лариса 
Родзь, Маркіян свідерський, Богдан ступка, ольга Теліченко, Нестор Хлебкевич, 
володимир Ячмінський, Юрій Яременко. курс лекцій із майстерності актора ви-
кладав Борис Тягно, він же вів і практичні заняття для студентів із двох груп, яки-
ми керували олекса Ріпко й анатолій Ротенштейн. Група Ріпка 1961 року випуску 
показала дипломну виставу олександра корнійчука «Платон кречет», а група Ро-
тенштейна, в якій навчався Богдан ступка, — «Місто на світанку» олексія арбу-
зова. У Театрі ім. М. Заньковецької залишили тоді володимира Глухого, віктора 
коваленка, Богдана ступку, ольгу Піцишин, арнольда Помазана, ольгу Телічен-
ко, Юрія Яременка. випуск 1963 року поставив три дипломні вистави: «Будинок 
на околиці» олексія арбузова (режисери Борис Тягно й олекса Ріпко), «Москаль-
чарівник» Івана котляревського (режисер анатолій Ротенштейн) та «Зимовий ве-
чір» Михайла старицького (режисер Доміан козачковський). У театрі залишили 
Ларису кадирову, Богдана козака, олександра Ріттеля, Наталію Черненко. 

На першому курсі обох випусків актори працювали над етюдами (одинарні, 
парні), засвоюючи під керівництвом Бориса Тягна основні положення системи 
костянтина станіславського: «запропоновані обставини», «завдання» (поділ на 
шматки), «конфлікт», «надзавдання» (моральне виправдання), «наскрізна дія», «фі-
зична дія» та «пристосування». Перед кожним новим етапом роботи було доклад-
не теоретичне обґрунтування. У своїй педагогічній діяльності Тягно керувався 
вказівкою Леся курбаса — йти від найскладнішого до найпростішого. У другому 
семестрі студійці здавали монологи з обов’язковою письмовою розробкою, а від-
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так переходили до діалогів (сцен із п’єс) і завершували перший курс одноактним 
водевілем. Усі етюди, монологи та сцени студійці вибирали й розробляли само-
стійно. На першому занятті їм наголошували, що через вибраний і самостійно 
використаний матеріал вони розкривають свій внутрішній світ, свої уподобання 
й нахили, тобто власну індивідуальність. Заняття з майстерності актора відбува-
лися щоденно. вранці — загальноосвітні лекції, після обіду — майстерність. коли 
до цього додати ще й обов’язкову з другого семестру участь у виставах театру, то 
вільного часу студійці практично не мали. Домашні завдання із загальноосвітніх 
предметів вони виконували в театрі під час вечірніх вистав, у перервах між вихо-
дами в народних сценах. На іспити з майстерності та сценічної мови охоче при-
ходили актори театру, а потім у коридорах і гримерних кілька днів обговорювали 
роботи студійців, бо ними щиро цікавилися, до них придивлялися. І це останніх 
надихало й зобов’язувало. З другого курсу кращих студійців призначали не лише 
на епізоди, але й на головні ролі. Таким чином, вони мали змогу пройти шлях ак-
торської підготовки у виставі під пильним оком режисера поруч з акторами театру 
від першої репетиції до прем’єри. Такою головною роллю на другому курсі для 
Богдана ступки став Механтроп у п’єсі олександра Левади «Фауст і смерть» (ре-
жисер Борис Тягно), а Богдану козаку пощастило зіграти роль Дон Хуана в п’єсі 
Педро кальдерона «З коханням не жартують» (режисер сергій сміян). 

важливе значення для формування творчої особистості студентів мало спілку-
вання з педагогами й акторами театру. скажімо, вперше про театр «Березіль» і його 
керівника Леся курбаса студійці почули від Бориса Тягна. Найчастіше — поза лекці-
ями та репетиціями. Були, проте, й офіційні зустрічі з театральними майстрами під 
час навчання у студії. Багато цікавого розповідали майбутнім артистам про історію 
театру й акторську професію народні артисти сРсР Борис Романицький, василь 
Яременко, народні артисти УРсР Леся кривицька, Фаїна Гаєнко... Та, мабуть, найго-
ловніше в тому, що студійці мали змогу бачити заньківчанських корифеїв на сцені.

Уроки майстерності студенти здобували й під час репетицій, спостерігаючи 
за роботою досвідчених акторів, прагнучи «підгледіти» секрети їхньої творчості, 
вони підсвідомо наслідували їх. авторитет старших акторів складався сам собою 
у процесі творчої роботи, а не на вказівках чи наказах. Перед кожною поїздкою на 
гастролі (цю практику студійці проходили наприкінці першого курсу) відбували-
ся збори колективу, які неодмінно закінчувалися зверненням корифеїв театру до 
трупи, незалежно від їхнього віку: «Пам’ятайте, ми — заньківчани, й поводьтеся 
в чужому місті якнайкраще». Гідність, повага до колег, культура спілкування — цьо-
го не набудеш за один день, але в такому колективі, як Театр ім. М. Заньковець-
кої, вчили особистим прикладом, що згодом ставало нормою для молодих. Богдан 
козак наголошує, що, зрозуміло, бувало по-різному. студійці не могли не знати 
про залаштункові негаразди, проте на першому місці завжди були творчі справи. 
Уміння згуртуватися зберегло театр і в роки репресій, і під час війни. Честь акто-
ра-заньківчанина в Театрі ім. М. Заньковецької завжди тримали високо. Нелегко 
було «влитися» у цей колектив тим, хто приходив зі сторони. коли ж хтось залишав 
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театр (а такі випадки бували), то назад його вже ніколи не приймали. Панувало ви-
роблене роками правило: театр — це колектив однодумців, родина. Це не деклару-
валося, а послідовно передавалося молодим студійцям акторами старших поколінь. 

Дисципліна трималася на свідомому ставленні до обов’язку, за яким стояла ідея 
національного театру. На репетиції старші актори завжди з’являлися без запізнень, 
із знанням тексту — активні, незважаючи на вік, підтягнуті й готові до праці. Поруч із 
ними не можна було розслаблюватися, робити щось стороннє, поводитися неввічли-
во. ставлення старшого покоління до творчості виробляло у студійців повсякденну 
дисципліну. василь Яременко якось розповів молодим акторам таку історію. в києві 
у 20-ті роки, коли вони, тоді молоді, стояли біля театру після вистави в оточенні своїх 
шанувальників, раптом побачили, як із службового входу втомлено вийшов, спира-
ючись на палицю, Панас саксаганський. Пройшов отак кілька кроків, зупинився, 
випростався і... впевненою ходою пішов далі. Про це розповідали молодим, аби вони 
зрозуміли, що актор не має права ні на мить забувати, що він актор не тільки в театрі, 
але й у повсякденному житті. він повинен постійно спостерігати за собою збоку. 
ось чому молоді завжди бачили в коридорах театру Бориса Романицького, Доміана 
козачковського, василя Яременка, Надію Доценко бадьорими та енергійними. 

однією з основоположних традицій у театрі було святе ставлення до укра-
їнської мови, до рідного слова. актори Театру ім. М. Заньковецької і в колективі, 
й поза ним завжди розмовляли й тепер розмовляють українською мовою (якісь 
окремі випадки не можуть переважити суті). Талант — від Бога, етика — від ви-
ховання, традиції, професійна майстерність — від повсякденної праці, творчої 
радості, розкутості, від доброзичливого ставлення старших до молодших, від ба-
жання допомогти їм. У школі заньківчан ці засади були чи не найголовнішими. 

Богдан козак, який закінчив студію у 1963 році, згадує:
«Моїми вчителями у студії були Борис Тягно, Доміан козачковський, анатолій 

Ротенштейн, володимир аркушенко... в театрі мене вчили своїм мистецтвом ак-
тори Борис Романицький, василь Яременко, Надія Доценко, олександр Гай, Леся 
кривицька і режисери олекса Ріпко, сергій Данченко, володимир опанасенко... 
Чого нас навчали? Працьовитості, професіоналізму, етиці. На власному прикладі. 
вони приходили за дві години до початку вистави, а ми, молоді, за півгодини. По-
ступово їхнє ставлення до справи, без читання нотацій, а лише виразним погля-
дом на нашу поведінку, зробили свою справу. вони мали високий рівень культури. 
На репетиції приходили з вивченим текстом, а ми — з папірцями; вони — завжди 
готові до праці, а ми... Згодом ми збагнули, що поводимося неетично щодо них 
і щодо професії. Їхня школа виховання молодих акторів у театрі — це власна пра-
ця й особистий приклад...»

Нарешті, Третю театральну студію в Театрі ім. М. Заньковецької в 1974 році 
відкрив головний режисер сергій Данченко, який знав театр із дитинства й тонко 
відчував ті зміни й тенденції, які виявлялися в театральному мистецтві 70-х років. 
Данченко добре розумів значення студійного навчання в театрі й, як молодий го-
ловний режисер, прагнув виховати своє покоління заньківчан. Це йому вдалося! 
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сергій володимирович керувався засадами попередніх студій, де гаслом були сло-
ва Леся курбаса: «Принцип мусить бути один, метод — один, культура — одна». 

Третя студія діяла найдовше (1974–1986), навіть після того, як Данченко 
у  1978 році переїхав до києва й очолив Театр ім. Івана Франка.

сам ступка часто повертається до розповіді про акторську школу заньківчан, 
яку багато що поєднувало з геніальним курбасом:

— Мій учитель, курбасівець Борис Тягно застерігав мене: не показуй на кону «правдопо-
дібний» реалізм, театру потрібен узагальнений образ людини. Тоді ходитимуть на твою 
виставу глядачі — їх буде багато, і всі з різним досвідом. Та кожен проектуватиме твого 
героя на себе, на своє життя, на свою долю. «Ти, Ступочко, — вчив він мене, — грай на сцені 
щось із справжньої дійсності, але неодмінно на каблук вище...»

Справді-бо: театр — це колективне мистецтво, а спектакль — високохудожній твір, 
тобто зіграна п’єса не «під правду», а на рівні мистецької довершеності, глибинного, коли 
хочете, внутрішнього пізнання життя. 

Тягно ще під час мого навчання в студії багато розповідав нам про Курбаса, його сис-
тему виховання акторів. Тоді Курбаса називали «ворогом народу», писали про нього різні 
пасквілі, а мій учитель називав його актором-інтелектуалом, захоплювався, незважаючи 
на заборону, пластикою, музикою і словом у виставах «Березоля». Він казав, що ця трупа 
ніколи не бралася за шароварні спектаклі, ніколи не підміняла щиру професіональну куль-
туру фольклористикою та етнографізмом. 

Борис Хомич сидів під час репетиції, заплющивши очі, і слухав, як ми «розігруємо» той 
чи інший текст. Якось нам дістався уривок із «Тепленького місця» Олександра Островсько-
го. Я, Жадов, освідчувався Поліні. Діалог за діалогом... Аж зирк! — і здалося, що наш режисер 
спить. Ми з партнеркою розгубилися. А Борис Хомич підводить голову й каже: «Чого зупини-
лися? Далі, далі. Я вас сприймаю на слух». У нього було потрясаюче відчуття слова! Ми знову 
ввійшли в роль. Та за мить режисер перебив нас: «Стоп, стоп, стоп! — і до мене: — Ну, ти 
ж Богдане, її не кохаєш! Розумієш?.. — він не знаходив слів, складав пучки пальців і показував 
на дотик: — Ти розумієш, Ступочко?..» Ми бачили, як труться в режисера пучки — і в нас з 
партнеркою спрацювала уява. «О-о-о! — вигукнув Борис Хомич, — це те, що треба. Інакше 
глядач не повірить у вашу любов... Тоді навіщо ставити п’єсу? Її ніхто не сприйме в залі». 

Відтоді я дуже поважаю в театрі слово. Може, в цьому — мій консерватизм. Але мені не 
подобається, коли актори щось мимрять собі під ніс, знецінюючи вимову, нехтують зміс-
том, душевною наповненістю слова. Спостерігаючи за грою Романицького, Гая, Дударева, 
часто дивувався: як вони можуть так підтримувати звучання слова? Навіть коли вони 
стояли спиною до глядача, їхня мова долинала до найвіддаленіших куточків. Вони підсилю-
вали звук, як полюбляв повторювати Борис Хомич, «на каблук вище» — і він не губився в залі. 
Цю традицію запозичив у наших корифеїв і я: слово має звучати на повну силу, інакше чого 
тоді виходити на кін із діалогом чи монологом — краще вже зіграти пантоміму. Актор не 
може ні ковтати слова, ні глушити, ні тим паче щось белькотіти без потреби: його про-
сто не розчує, отже, не зрозуміє глядач. І занудьгує...

Не тільки настанови Бориса Хомича, але й буквально кожна вистава у Львівському теа-
трі імені Марії Заньковецької була для мене великою школою. Там грав мій кумир — Борис Васи-
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льович Романицький, незрівнянний, доброзичливий талант і терпеливий вихователь. Він не 
тільки виявляв обдаровану молодь, а й підтримував її, виводив у люди. А ще зі мною працювали 
Олександр Дмитрович Гай, Володимир Прокопович Аркушенко... Це корифеї нашого театру.

Їм усім я вдячний усе життя...

Перший успіх

Запитую у випускника Другої студії 1961 року Богдана ступки: «коли вперше 
вийшли на сцену?»

— Тринадцятого травня 1960 року — в ролі румунського офіцера у виставі «Над голубим 
Дунаєм» Івана Рачади. Але справжній дебют відбувся 25 серпня 1960 року — за два дні до мого 
дев’ятнадцятиріччя. Зіграв важливу для початку мого творчого шляху роль Механтропа 
в п’єсі Олександра Левади «Фауст і смерть». Механтроп — це робот, який захотів стати 
людиною, особистістю, за що й був покараний. Був я тоді на другому курсі театральної 
студії. Тож уже з перших кроків навчання Борис Тягно, режисер вистави, доручив мені відпо-
відальну роль. Він знав, як поставити на ноги молодих студійців — через велику сцену. До 
речі, тоді нам навіть закидали: «Та це ж курбасівщина, чистої води формалізм...» Як на мене, 
то формаліст — це людина, що нічого не має за душею, а коли вона, крім вираження свого 
внутрішнього стану, ще й шукає відповідної форми, — то це вже справжній митець.

Саме слово й поняття «робот» вигадав Карел Чапек. Він був неабияким фантастом. 
А тут збігло стільки часу — настали вже шістдесяті роки, й мені випало втілювати цей 
образ, краще б сказати, його ідею на сцені. 

Я, звісно, був, як тепер кажуть, дитиною своєї доби, й за моєї молодості саме входив 
у моду рок-н-рол та Елвіс Преслі. Ми із хлопцями захоплювалися ними, бігали вечорами на 
танцювальні майданчики... І от на одній із репетицій мій Механтроп почав розкидати 
руки, плести ногами, смикатися в ритмі рок-н-ролу... Режисер одразу помітив мої пошуки і 
схвально сказав: «Отак, Ступочко, й роби...» Говорили, що роль у мене добре вийшла. 

справді, в рецензії на спектакль у газеті «Ленінська молодь» 14 вересня 
1960  року поряд із відомими акторами володимиром Данченком та варварою 
Любарт був окремо названий і ступка:

«Механтроп (тобто “механік-людина”) є штучним і безплідним витвором нау-
ки... Це робот, що говорить, навіть мислить самостійно, але зовсім позбавлений 
почуттів. Цей своєрідний і дещо суперечливий образ у виставі приваблює своєю 
закінченістю завдяки чітким, відточеним рухам і прекрасно відпрацьованій мане-
рі мови молодого здібного студійця Б. ступки». 

Не будемо дивуватися з того, що в малюнку ступчиної ролі відзначені лише 
«відточені рухи» та «манера мови». Навпаки! сприймемо це, як найвищу оцінку 
ролі, повністю позбавленої людських почуттів, за задумом драматурга олександра 
Левади та режисера Бориса Тягна. втім, на газетній фотографії зі спектаклю, де 
студієць ступка зображений разом із народним артистом сРсР Борисом Рома-
ницьким (Чернець) і заслуженим артистом УРсР Ярославом Гелясом (вадим) без-
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чуттєвий ступка–Механтроп виглядає «живішим за всіх живих», бо Романиць-
кий переконливо грав Чернця релігійним і дещо примітивним фанатиком, а Геляс 
прекрасно зобразив вадима холодним і самозакоханим егоїстом, з вини якого за-
гинув радянський космонавт. У цій компанії Механтроп з його металічною ро-
мантикою сприймався людянішим від них і приваблював глядачів.

Зверну увагу на те, що прем’єра спектаклю відбулася за кілька місяців до пер-
шого польоту Юрія Гагаріна в космос, а рецензія, яку цитував вище, так і назива-
лася — «Людина летить у космос...».

Молодий художник Мирон кипріян, який оформляв «Фауста і смерть», трид-
цять років потому цікаво розповідав про створення костюму для ступки–Механ-
тропа: «Довго шукав вирішення костюма для цього незвичайного персонажа. По-
ступово вимальовувалися округлі форми, срібляста “неземна” фактура, ореол над 
головою, що переходив у шолом, гофровані зв’язки-суглоби. Потім, коли побачив 
Гагаріна у “своєму” скафандрі, був справді вражений влучністю власної інтуїції». 

Якось на початку 2012 року запитав у ступки, чи він пам’ятає той день — 
12 квітня 1961 року. він одразу відповів: «аякже! Було дуже сонячно, я почув про 
Гагаріна по радіо. всі страшенно раділи! День був яскравим, по вінця наповнений 
сонцем... а потім після польоту Юрія Гагаріна спектакль “Фауст і смерть” зняли 
з репертуару, бо в ньому йшлося про смерть нашого космонавта... Мовляв, радян-
ські космонавти не гинуть. але життя згодом показало, що, на жаль, це не так...»

Між іншим, у «Нарисах з історії театрального мистецтва України ХХ століт-
тя» (2006) один із авторів узагалі називає п’єсу Левади «недолугою претензією на 
філософське вирішення проблем буття у зв’язку з проривом людини в космос», 
а сама вистава за його словами, нібито відзначалася «своєю фальшею і штучністю» 
й запам’яталася «хіба-що талановитим дебютом у ролі Механтропа юного зань-
ківчанського студійця Богдана ступки». втім, у тих же «Нарисах» інший автор 
пише, що вистава «викликала майже вибухову реакцію глядача та критики». По-
зитивну, звичайно, реакцію. До речі, в монографії олександра кулика «Львівський 
театр імені М. к. Заньковецької» спокійно й справедливо констатується, що ви-
става «стала помітним явищем у вітчизняній драматургії».

Принаймні, в 1960 році нікому й у голову не прийшло називати виставу фаль-
шивою, більше того, в цитованій рецензії «Людина летить у космос...» повідомля-
лося, що заньківчани покажуть «Фауст і смерть» на Декаді українського мистецтва 
в Москві. 

Дванадцятого листопада 1960 року це підтвердила офіційна обласна газета 
«вільна Україна»:

«колектив Львівського українського драматичного театру ім. М. Заньковець-
кої під час Декади української літератури і мистецтва в Москві покаже свою нову 
роботу — постановку п’єси о. Левади “Фауст і смерть”... У виставі беруть участь 
кращі артисти одного з найстаріших у республіці театральних колективів, а та-
кож акторська молодь — вихованці студії театру». 

Заньківчанин олександр Гринько занотував у своєму записнику: 
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«сезон 1960/1961 роки. сезон почався напруженою підготовкою до Декади 
українського мистецтва у Москві, яка має відбутися 14–24 листопада 1960 року.

вперше зіграв “етапну” для мене роль Ярослава в спектаклі “Фауст і смерть” 
1 жовтня 1960 року, а під час декади в Москві цю ж роль зіграв 20.11 в примі-
щенні МХаТ».

Того дня ступка грав із Гриньком, а в інші — з володимиром Данченком, який 
і виходив у ролі Ярослава. 

У Москві вистава «Фауст і смерть» отримала високу оцінку, що тоді мало не-
абияке значення. в сучасній «Історії Львова» навіть зазначено, що «після успішних 
московських гастролей колективу назва вистави з’явилася на афішах столичних 
і  обласних театрів сРсР». всесоюзний журнал «Театр» (1961, № 2) писав, що 
львівський театр зумів донести до глядача гуманістичний, життєстверджуючий 
зміст п’єси, в якій наша епоха віддзеркалилася в єдності її наукових дерзань і висо-
кого морального обличчя її творців і героїв. «Для московського глядача спектакль 
Львівського українського театру був приємним подарунком, для театрів же (і не 
тільки столичних) − подарунком-викликом до творчого суперництва у сценічно-
му втіленні образу нашого сучасника». 

Перший приїзд до Москви ступці запам’ятався: місто сподобалося, жили вони 
в прекрасному готелі «Україна», виставу показували на сцені МХаТу (!), москвичі 
прийняли її схвально, молодого актора навіть впізнали наступного дня на вулиці 
дівчата... Щоб закріпити добре враження про себе, він виконав для них кілька тан-
цювальних па, зінтегрованих із ходи Механтропа та рок-н-рольних рухів...

Запам’яталося й те, як на виставі трагічний випадок мало не лишив його ока: 
в тій сцені, де Механтропа знищував променем перший космонавт, із спеціаль-
ного апарату вилетіло шкло й влучило в око. ступка каже: «Я боявся, що тепер 
у мене залишиться три ролі на все життя — кутузова, адмірала Нельсона та Моше 
Даяна». втім, усе обійшлося...

Після Механтропа ступка грав на початку 60-х років ще кілька ролей. ска-
жімо, в монографії олександра кулика про заньківчан він згадується в контексті 
вистави «Як поживаєш, хлопче?» за п’єсою віри Панової (23 травня 1962 року) ре-
жисера анатолія Ротеншнейна. На думку кулика, саме ця вистава «стала першою, 
в якій сміливо заявило про себе талановите молоде поповнення заньківчан...». 
окрім ступки, малися на увазі Наталка Лотоцька, василь Яременко, володимир 
Глухий і володимир Ячмінський. Утім, Богдан сильвестрович не пам’ятає, яку роль 
він грав у «Як поживаєш, хлопче?». кулик зазначив, що «після цієї вдалої апробації 
сил молоді в репертуарі з’явилась нова молодіжна вистава за п’єсою П. кальдерона 
“З коханням не жартують”...», в якій ступка виходив у ролі Дон Хуана. Згадував 
автор і «внутрішньо цілісну» роль валерія сестрорецького, яку ступка зіграв у ви-
ставі «Третя патетична» Михайла Погодіна. Та на слуху на той час залишалася 
саме роль Механтропа.

Тут мені хочеться процитувати дуже цікавий запис, зроблений Лесем Таню-
ком у Львові, в щоденнику (!) 10 лютого 1963 року:
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«а ще прорізався новий студієць Богдан ступка. Ні майстерності й техніки 
нема, цілковите аматорство, але хлопчик сценічно привабливий. він уже знаме-
нитість — після Механтропа, якого дав йому Тягно на 2-му курсі студії».

Цікаво, що в той день Танюк уже «побачив» артиста в новій виставі: «Трупа 
заньківчанська — краща за той репертуар, який вони грають. сюди б “Патетич-
ну” — й ступка — Ілько...» в «Патетичній сонаті» Миколи куліша (режисер сергій 
Данченко) ступка зіграв роль автора тридцять років потому...

Не менше цікавим і вражаючим був відзив старшого від ступки львів’янина 
Дмитра Павличка, який ближче познайомився з артистом аж на початку ХХІ сто-
ліття, коли той був міністром культури і мистецтв, але роль Механтропа пам’ятав: 
«Після цієї ролі ступка був уже помітним». 

олексій кужельний узагалі пов’язує з цією роллю початок «благословенної коор-
динації людини ступки із космосом і вічністю». відомий режисер так і пише: «Може, 
не випадково замикання людини і артиста відбулося у нього 50 років тому в ролі 
космічного робота Механтропа у виставі з простенькою назвою “Фауст і смерть”».

Роман віктюк, який усередині 60-х років був уже відомим режисером у Львові, 
також зафіксував у пам’яті неабиякий успіх молодого Богдана ступки. Більш як 
півстоліття потому віктюк розповідав:

«Дуже важливою роллю Богдана ступки на сцені Театру імені Марії Занько-
вецької у Львові була роль Механтропа — механічної людини в п’єсі олександра 
Левади. Те, що він зробив, було незвичним і новим не тільки для українського, але 
й радянського театру взагалі. він поєднав пластичний малюнок людини та робота. 
Це було потрясаюче! Незбагненно! Цей молодий актор у практично першій же 
ролі акумулював усе вчення курбаса! І саме тоді з’явився перший паросток, з якого 
виник артист ступка. він виріс з того Механтропа. 

У нього вже тоді було вміння настроюватися на космічні структури. Це не краси-
ві слова, а щира правда. Його початком було вміння осягати потойбічне. І все це за-
вдяки чотирьом основам: курбасу, Тягну, Театру імені Марії Заньковецької та Львову. 

Долею та небом було зрежисовано, що ми ходили одними й тими ж вулицями, 
бачили одні й ті самі духовні красоти та всотували п’ять зовсім різних культур, тіс-
но переплетених у Львові. Це для нас з Богданом сильвестровичем має неаби яке 
значення, тому що будь-яка людина з Західної України напряму пов’язана з серце-
виною львівського існування і виховання. Тому у нас цілком однакове коріння.

Львів — особливе місто, а той, хто причетний до нього, має уяву та пов’язаний 
з неосягненною багатьма реальністю, й може піти взагалі непередбаченим шля-
хом. І коли в ролі Тев’є в Богдані сильвестровичі заговорили ті євреї, серед яких 
ми були виховані, яких обожнювало місцеве населення — українці, німці, поля-
ки, — стало зрозумілим, що він зумів виразити цю дивовижну львівську злитність 
таких різних душ. 

Його вірність західноукраїнській землі вдячна та благодатна. він людина — 
вір на цій землі та її культурі. І якби мене запитали, хто сьогодні є яскравим пред-
ставником Західної України, я би, не вагаючись, відповів, що Богдан ступка». 
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«Львів — це свято, яке завжди зі мною»

сам Богдан сильвестрович говорить про Львів особливо тепло й, сказати б, 
вичерпно-виважено:

— Львів — це моє коріння. Це свято, яке завжди зі мною. Тут я виріс, тут жила моя мама, 
тут мої родичі, тут я дістав гарну школу. Коли ми вчилися в студії — то були шістдесяті 
роки, — тут була зібрана цікава, потрясаюча інтелігенція. Львівська. Яку не винищили. Яка 
вчилася по Парижах, Берлінах, Римах, Лондонах, Віднях. Не прорадянська інтелігенція, а, ска-
зати б, самостійницька, тобто неблагонадійна. Її висилали до Львова — з Москви, з міста на 
Неві, Києва, Харкова і так далі. I саме це поєднання — бо інтелігентні люди завжди знайдуть 
спільну мову — було сильною відзнакою тих львівських часів. Ці блискуче освічені люди мали 
дуже широку ерудицію, вони знали культурне життя всього цивілізованого світу, читали 
Йонеско, Кафку, Сартра, Гароді, Бердяєва, Франка, Розанова, бачили картини імпресіоністів, 
спектаклі європейських театрів, працювали з Курбасом... Спілкуватися з такими людьми, 
постійно спілкуватися (!) — це вартувало навчання в кількох зарубіжних університетах.

Богдан сильвестрович добре пам’ятає й, здавалося б, дрібніші премудрості 
й навики львівської чемності й культури:

— Важливі уроки шляхетності й інтелігентності дав мені мій мудрий батько. 
Запам’яталося, наприклад, як він купив першого у моєму житті капелюха — коричневого. 
Так от, ідемо ми з батьком по центральній вулиці Львова — Академічній (зараз проспект 
Шевченка). Він — у капелюсі, я — в новісінькому капелюсі. Раптом зустрічаємо батькового 
товариша пана Колозинського. Він теж співав у хорі оперного театру. Той вклонився, зняв-
ши капелюха: «Моє вшанування, пане Сильвестре». Батько — так само. Йдемо далі, і Силь-
вестр Дмитрович каже мені: «Сину, якщо ти йдеш зі мною і хтось з нами вітається, ти 
повинен теж знімати капелюха». То була добра наука. В радянські часи її вже, здається, не 
проходили, а батько «викладав» цю науку мені. Не всі це вже й сприймали, як у колишні часи. 
Наприклад, якось зустрічаю педагога театральної студії Володимира Аркушенка. Він теж 
у капелюсі. Я, навчений батьком, підходжу, знімаю капелюх: «Добрий день, Володимире Про-
коповичу!» — «Ти шо, здурів? Холодно ж, холодно!» Освічений, інтелігентний, він не знав, як 
зняти той капелюх: «Ну, ти дайош, ну ти дайош!» 

Дякуючи батькові, я звик до капелюхів. Більше того, збираю їх. Уже штук двадцять 
є різних. З останньої поїздки в Німеччину привіз п’ять літніх, солом’яних. Іду з театру до-
дому і в скверику знімаю капелюх перед пам’ятником Швейку. Мені здається, що це красиво 
й елегантно. На обкладинці книги, яку видано в Москві до мого 70-річчя, фотографія Ступки 
у капелюсі. Фото сам вибирав...

Або ще був такий Мирон Іванович Жовнір. Член КПЗУ, в’язень Бухенвальда й Освенцима. 
Внутрішня інтелігентність не дозволяла йому звернутися до людини на ім’я. Він просив, по-
клавши руку на серце: «Скажіть мені, як Вас по батькові». Втім, було у нього слово-паразит — 
«но», яке він казав на різні лади, інтонаційно змінюючи залежно від ситуації. Я все це підловлю-
вав і потім використовував на сцені. Коли Жовнір почув у моєму виконанні на сцені це слово, 
запитав у сусіда: «А як він знає, що я в залі сиджу?» І запросив мене на чарку: «Мені так приємно, 
що ви мене прославляєте зі сцени». А іншому було неприємно, здається, те ж саме. Скажімо, 
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коли я грав Дзуньо Шуяна у виставі «Човен хитається» в постановці Олекси Ріпка, то передав 
якісь риси багатьох своїх львівських приятелів. І деякі з них дуже на мене образилися.

Одного разу Мирон Іванович, як помічник режисера, доніс на мене, коли я, граючи якогось 
безпритульного, вчився... встромлювати в підлогу цезорика — маленького ножика. То вда-
валося, то ні... Побачивши це неподобство, Мирон Іванович написав доповідну на мене, що я 
бавлюся цезориком і заважаю працювати артистам на сцені... Та те все — не від зла... Люди 
були навколо добрі, теплі...

Я пам’ятаю захоплюючі розмови з Володимиром Андрійовичем Данченком, який розпові-
дав про театральні процеси в країні у 30–50-х роках, називав імена малознані (Міхоелс, напри-
клад) або розкривав невідоме про відомих людей. «А знаєш, де жив у Львові Амвросій Максимі-
ліанович Бучма?» — запитав якось у мене. Я не знав. «Зараз я тобі покажу». Від університету 
ми пішли повз собору Святого Юра вниз і потрапили на Шпитальну. Володимир Андрійович 
показав мені будинок, де народився великий артист. Ніякої меморіальної дошки там не було... 

І знову Богдан сильвестрович захоплювався рідним Львовом:
— Львів — це коріння... Це — земля, мати, батько. Це — мова, яку ввібрав із маминим 

молоком... Один кінорежисер, та й не тільки він, віщує: «Где хорошо, там и родина». Я не зміг 
обрізати пуповину. Коріння важить дуже багато. Живить душу, гріє всього тебе, дає силу...

Між іншим, я знаю львівський фолк, про який поляки зі Львова вже давно забули. Я їм у Вар-
шаві такі радянські анекдоти розповідаю... Ось, наприклад. В ожеледицю впала на вулиці по-
важна жінка. Невідомий мужчина підняв її, вона повертається і бачить... секретаря польської 
робітничої партії. «Як вам віддячити?» — запитала схвильована жінка. «Вступіть у робіт-
ничу партію», — відповів секретар. А та й каже: «Я ж упала не на голову, а на дупу».

ступка дуже серйозно ставиться до свого львівського коріння. одного разу навіть 
послався на Івана Франка, котрий у статті «Інтернаціоналізм і націоналізм у сучас-
них літературах» (1898) писав стосовно письменників, а насправді, — всіх митців:

«кожний чільний сучасний писатель — чи він слов’янин, чи німець, чи фран-
цуз, чи скандінавець — являється неначе дерево, що своїм корінням впивається 
якомога глибше і міцніше в свій рідний, національний ґрунт, намагається віссати 
в себе і переварити в собі якнайбільше його живих соків, а своїм пнем і короною 
поринає в інтернаціональній атмосфері ідейних інтересів, наукових, суспільних, 
естетичних і моральних змагань. Тільки той писатель може нині мати якесь зна-
чення, хто має і вміє цілій освіченій людськості сказати якесь своє слово в тих ве-
ликих питаннях, що ворушать її душею, та заразом сказати те слово в такій фор-
мі, яка б найбільше відповідала його національній вдачі. І тільки такий писатель 
буде рівночасно зрозумілий і цікавий не тільки для своїх найближчих земляків, 
але й для цілого цивілізованого світу, бо всі знайдуть у його творах, хоч і яка була 
би незвичайна та оригінально-національна їх форма (візьмемо для приміру твори 
нашого Шевченка, англічанина Діккенса, американця Марка Твена, мадьяра Мік-
сата або чорногорця Йовановича!), ті самі чуття, сумніви, страждання, симпатії, 
що становлять суть душі сучасного освіченого чоловіка».

Богдан ступка прожив у Львові тридцять років (!). До речі, коли його сім’я пе-
реїхала до Львова, в місті проживало понад 200 тисяч осіб, коли ступка закінчив 
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школу — 410 тисяч, а на час від’їзду до києва — близько 650 тисяч осіб. свою 
душу Богдан сильвестрович залишив у цьому місті назавжди. він миттєво здатен 
уявити старовинний Львів й розповідати про нього тепло і з любов’ю...

Найперше, будинок Театру ім. М. Заньковецької на вулиці Театральній. Так 
вона була названа ще у 1871 році (тоді тут був театр скарбека). Перейменовува-
лася, але в 1944 році знову стала Театральною. 

На тому місці, де зараз знаходяться Театр ім. М. Заньковецької і Національ-
ний музей, стояв Низький замок, який входив до північно-західного кута міських 
укріп лень. Збудований у другій половині XIV століття з дерева, він горів не один 
раз, і після пожежі 1565 року звели камінні будівлі з прекрасним ренесансним 
фасадом, який виходив на сучасну Театральну вулицю. Населення міста станови-
ло тоді приблизно 7 тисяч осіб. Німецький купець і мандрівник Мартін Груневег 
назвав Львів «альтаною посеред раю».

Львовознавець Борис Мельник нагадує, як, оспівуючи середньовічний Львів, 
польський поет себастіян кльонович писав про Низький замок, що його вежі 
впираються в небо, а підвали спускаються в пекло. Якщо врахувати, що вежа 
Шляхти слугувала в’язницею для шляхтичів, а в самому замку була надзвичайна 
вологість, бо поряд текла річка Полтва, то поетична метафора не здається дуже 
перебільшеною. 

У 1537 році король сигізмунд І старий підписав у Низькому замку документ, 
згідно з яким спадковість королівської влади в Польщі скасовувалася. Це фактич-
но поклало край усім спробам створення абсолютної монархії й відкрило дорогу 
«золотій шляхетській вольниці», інакше кажучи, безмежному шляхетському сва-
віллю. У 1704 році у Низькому замку мешкав шведський король карл ХІІ.

відомо, що львівські укріплення витримали 24 облоги і жодного разу місто не 
було взяте штурмом. Укріплення знесли наприкінці XVIII — на початку ХІХ сто-
ліття. Протягом XVIII століття Низький замок перетворився на руїни. Його по-
ступово розібрали, і вже на початку ХІХ століття на його місці був пустир.

Та залишився високий замок, побудований королем казимиром у 1360 році 
як оборонний пункт. Під ним, між іншим, на вулиці Богдана Хмельницького на-
родився ступчин колега по Театру ім. М. Заньковецької Богдан козак:

«Мені наша древня архітектура розповідає про те, що Львів бачив... Ми й через 
століття ловимо певну енергетику, яка є закодованою у Львові... Йдучи в молодості 
з-під високого замку до центру, я проходив повз церков: святої П’ятниці, святого 
онуфрія, святого Миколая, Івана Хрестителя... Храми оберігали дорогу, якою я 
йшов. Це намолені місця. Проходячи повз них, люди стають кращими. коли ж 
повертаюся тепер у справах до району, де народився, ліпше, комфортніше себе 
почуваю. Це — на рівні інстинкту. Недаремно кажуть: “Повертайся до рідної кри-
ниці”. Люди іноді хочуть напитися води з криниці, яка стоїть саме в їхній садибі...»

Залишилася знаменита, неповторна площа Ринок. Роман Лубківський писав 
у книзі «Львів: місто очима письменника» (1985), що сорок чотири будинки на 
площі Ринок — це сорок чотири строфи поеми, різьбленої в камені. З-поміж них 

Stupka-text.indd   67 15.10.2012   16:58:33



68

Богдан Ступка. Біографія

виділяється так звана Чорна кам’яниця — шедевр, що поєднав у собі натхнен-
ня архітекторів, каменотесів, різьбярів, живописців. сіруватий підльвівський ка-
мінь — дуже вдячний матеріал для різьби, — всотавши в себе не метафоричний, 
а найсправжнісінький пил століть, потемнів і дав прекрасний ефект, явивши не-
зрівнянне багатство фактури звичайного пісковика. облицьовані таким каменем 
будівлі, навіть порівняно молоді, видаються старовинними. 

Залишилися старовинні храми, собори, а над ними — голуби, як у вірші Ліни 
костенко «Львівські голуби»:

Тінь чорна стрімко падає униз — 
то білий голуб так злітає вгору.
Проспект пташиний, сонячний карниз 
вінчає строгі лінії собору.

строкаті ритми вулиць і юрби, 
дахів похилих старовинні плечі.
Над містом розмовляють голуби.
Про що, не знаю. Про цікаві речі.

Про той собор. Про людство. Про війну.
Про білий світ, про небо з далиною.
а може, він голубці каже: — Ну,
як я літав, ти скучила за мною?

Будівництву скарбківського театру (зараз — Театр ім. М. Заньковецької) Львів 
завдячує графові станіславу скарбеку (1780–1848). Це був будинок, спеціаль-
но зведений для першого справжнього театру у Львові, який відкрито в березні 
1842  року, тобто за століття до народження Богдана ступки. Будівлю було зве-
дено Йоганом Зальцманом за проектом віденського архітектора Людвіга Піхля. 
У 1861–1881 роках у «редутованому» (бальному) залі театру скарбека відбували-
ся засідання польського сейму, а восени 1944 року в його приміщенні оселився 
 Театр ім. М. Заньковецької, що працює тут і донині.

Запитав у Богдана сильвестровича, як йому творчо працювалося в цьому бу-
динку, а він відповів: 

— Я молодий був, думав, як зіграти, а про будівлю не думав. Утім, вона видавалася тоді 
комфортною, але зараз потрібен капітальний ремонт.

На початок діяльності скарбківського театру у Львові випало чимало ціка-
вих подій, зокрема, з 1848 року в місті виходили українські газети та часописи, в 
1848–1852 роках діяв український драматичний гурток, а з 1864 року розпочав 
свою діяльність і перший український професійний театр при товаристві «Руська 
бесіда» — Богдан сильвестрович особливо наголошував цей факт. У 1858 році 
в місті почали впроваджувати газове освітлення, ще раніше, в 1853-му, аптекар 
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Лукасевич винайшов гасову лампу. 1861 року до Львова було підведено першу за-
лізницю. в місті нараховувалося близько 70 тисяч жителів. 

Та повернемося до ступчиних спогадів. Зокрема, він запам’ятав львівський 
молодіжний клуб «Пролісок»: 

— До нас приїжджали Іван Дзюба, Іван Драч, Микола Вінграновський. Вони потім усі 
троє одружилися на львів’янках...

клуб творчої молоді «Пролісок» (кТМ) було створено наприкінці 1962 року, 
а Микола вінграновський, Іван Дзюба й Іван Драч з тріумфом виступили у Львів-
ському університеті ще в травні того року. До організації цієї зустрічі доклав зу-
силь Дмитро Павличко, який розповідав мені, що звернувся до ректора універси-
тету Євгена Лазаренка (назвав його «великим ректором») і той дав згоду на зустріч.

Про місто своєї молодості Павличко написав 1991 року вірш «Львів»:

На пагорбах вогнями сіє Львів,
Немов корона короля Данила.
Я тут найкращі дні свої провів,
Моя душа тут плакала й любила.

Мене водила дівчина струнка
По вулицях в обіймах передрання:
Ми тут ходили слухати Франка,
І тайно готувались до повстання...

Між іншим, як відомо, найрадикальніший у «Проліску» Іван Гель не прихову-
вав, що був прихильником «не лише боротьби словом, але й збройної боротьби». 

У 1962-му ступка слухав гостей із києва не в університеті, а в Театрі імені 
М. Заньковецької. Творчий порив до створення клубу творчої молоді у Львові спів-
пав з приїздом до міста президента подібного київського клубу «сучасник», від-
критого ще у 1959 році, Леся Танюка та керівника його мистецької секції алли 
Горської. вони, як режисер і художник, з початку й до квітня 1963 року ставили 
в  Театрі ім. М. Заньковецької дипломну виставу — п’єсу Миколи куліша «отак 
загинув Гуска», бо цей задум не вдалося реалізувати в києві. Іван Драч, який пере-
бував у Москві, писав Лесю Танюку 25 лютого 1963 року:

«Просто закортіло мені дізнатися, як там у тебе справи... Про справи кТМ 
я трохи знаю. а що саме ти обрав Львів (чи для тебе обрали), то це добре, у Львові 
багато прекрасних людей, і працювати можна буде краще, як у києві...

Напиши мені про себе, і, коли вистава буде готова, поклич, я з задоволенням 
приїду і подивлюсь “Гуску”».

Танюк планував завершити репетиції вистави на початку квітня й 7-го, в неді-
лю, зіграти прем’єру. але... Наприкінці березня записав у щоденнику, що головно-
му режисерові театру сергію сміяну зателефонував розгніваний секретар Львів-
ського обкому партії валентин Маланчук, і вранці 4 квітня робітникам сцени було 

Stupka-text.indd   69 15.10.2012   16:58:33



70

Богдан Ступка. Біографія

велено розібрати декорації... Танюку вдалося з’єднатися по телефону з обкомом: 
«Маланчук лаявся з такою люттю, що я собі уявив — його там зараз грець ударить 
(“шляк трафить”). він погрожував мені всіма смертними карами і волав так, що 
захрип...» Це підтверджує Дмитро Павличко, який був у той час з якоюсь справою 
в кабінеті секретаря: «Я чув, як лаявся Маланчук...» За спогадами сергія сміяна 
 секретар обкому ще й викликав його до себе: «Буквально за два дні до прем’єри 
мене й директора театру Федора Петровича сандовича викликав секретар об-
кому партії Маланчук. Розмова вийшла напруженою. Фактично це був монолог, 
якого ми аж ніяк не чекали. “Що у вас твориться? Що це за хлопчисько режисер?” 
Ще було багато “Хто дозволив?” і “Чому?”. Парадоксально було й те, що наше за-
прошення подивитись нову роботу колективу заньківчан Маланчук відповів кате-
горично: “Ні! Дивитись не буду! Знати нічого не хочу...”»

Танюк змушений був повернутися до києва. ступка говорив, що Лесь степа-
нович є талановитим учнем Мар’яна крушельницького: «він засвоїв уроки Леся 
курбаса через свого вчителя. Танюк обґрунтовував пошуки видатного реформа-
тора сцени й теоретично, і практично — у своїх виставах».

Про свої враження від Львова Танюк записав тоді в щоденнику:
«Я замилуваний його майже сакральною старовиною, приятельськими левами 

й вузенькими покрученими вулицями, львівськими театрами й музеями і думаю 
про вкоріненість України в Європу. австріяцтво Львова, празькі й краківські школи, 
дух богеми й фраєрства — все це треба зберегти як реліквію нової споконвічности; 
нація, яка створила таке диво, гідна самоповаги. але творчому духові й неспокоєві 
Львова тісно в цих вікопомних кам’яницях і старих мурах, на цій щербатій бру-
ківці, у цих старозавітних трамвайчиках, які гарні були б у музеях, але негараздні 
на вулицях, на цих вузеньких майданах з пам’ятниками й парканами доби німого 
кіно. Та й просто антимистецьким є постійний брак у Львові води, черги в крамни-
цях і діти, яких можна було б одягати краще, — як належить шляхетному Львову. 
Місто потребує нових немузейних кварталів, люди живуть як у мурашнику, про-
сторих околиць. Жити в самому лише замилуванні старовиною означає перетво-
ритися на педанта патріотизму, якому байдуже і до власного комфорту, і до запитів 
наших дітей та онуків, і до нашої позавтрішньої музичності старожитнього Львова.

Я закохався у Львів і розумію похованих на Личаківському цвинтарі. Мабуть, 
їм не соромно за землю, яку вони залишили. але крім таких шанувальників і реа-
білітаторів львівської класики й неокласики, як я, Львів потребує реформаторів — 
таких як Довженко й курбас, як архипенко...»

Так от, ідея створення у Львові клубу творчої молоді впала на благодатний 
ґрунт ще й тому, що в місті подібну роль уже фактично відігравав кабінет мо-
лодого автора при місцевій організації спілки письменників України, яким опі-
кувався Ростислав Братунь, а головою ради молодих літераторів був володимир 
Лучук. Щонеділі біля оперного театру відбувалися їхнi творчі звіти, згодом у них 
почали брати участь молоді художники, музиканти, актори. Тут виступали Ігор 
калинець, василь симоненко, Богдан Горинь, Микола Ільницький, олександр Зе-
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лінський, Дмитро Павличко, Роман Іваничук та інші. Не забудемо, що й у Театрі 
ім. М. Заньковецької працював своєрідний клуб актора, де збиралася театральна 
й інша творча молодь і про який говорив ступка.

За словами Богдана сильвестровича, львівський кТМ було створено за ініціа-
тиви найрозумніших і найдіяльніших молодих людей, але «під ковпаком» обкому 
комсомолу — «як інакше могло бути». Займався клубом обкомівський працівник, 
молодий письменник володимир квітневий. очолила клуб президія в складі ас-
піранта Львівського університету Михайла косіва (президент), мистецтвознав-
ця Богдана Гориня (заступник), володимира квітневого (секретар-організатор), 
Юрія Брилинського, олександра Зелінського, Миколи Ільницького, Марії кру-
шельницької, володимира Лучука, Марії Процев’ят. У клубі діяли секції — літе-
ратурна, музично-театральна та образотворчого мистецтва. На одному з перших 
вечорів у лютому 1963 року в Будинку актора вшановували Лесю Українку. Тоді й 
вирішили назвати клуб символом весняного пробудження — «Пролісок». Були 
також проведені засідання, присвячені творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, 
олександра Довженка, Богдана-Ігоря антонича, українським перекладачам воло-
димира Маяковського, пам’яті василя симоненка, художній гімнастиці та естрад-
ній музиці. в їх проведенні брали участь актори Богдан ступка, Наталя Лотоць-
ка, володимир Глухий, Наталя Міносян, художники стефанія Шабатура, софія 
караффа-корбут, Любомир Медвідь, Іван крислач, Еммануїл Мисько, музиканти 
та співаки Ігор Хома, Мирослав скорик, Ярослав Матюха, семен Шкурган, ди-
ригенти Іван Юзюк, Іван Гамкало, Ігор Лацанич, викладач університету Михайло 
осадчий, психолог Михайло Горинь, робітник Іван Гель, поет Богдан стельмах, 
фізик Роман крип’якевич, науковець Іван Процев’ят.

кажуть, що секретар обкому валентин Маланчук у розмові з володимиром 
квітневим назвав молодіжне товариство «клубом націоналістів», у якому ніби-
то... зростає майбутній уряд самостійної України. втім, він знав, що говорив. Як 
пише Дмитро стус, створений у Львові клуб творчої молоді «стояв уже на зовсім 
інших позиціях, аніж київські культурники. Якщо “громадські” вимоги киян, що 
так налякали владу, обмежувалися домаганням правди про трагедію в Биківні та 
відстоюванням, як сформулював це Іван Гель, “культурних прав націй”, то метою 
львів’ян була “боротьба за державність України...”». арешти членів клубу в серпні 
1965 року припинили його діяльність (ступка був тоді в армії).

Про те, що було потім у Львові й києві, Ліна костенко розповідала оксані 
Пахльовській:

«Там було кілька судів. коли судили Богдана Гориня, Миросю Зваричевську, 
Михайла осадчого, потім славка Чорновола, ми щоразу їздили. Мамі я казала, що 
ми з Іваном Дзюбою їдемо в Білу Церкву виступати...

По приїзді зі Львова ми потрапили з судилища на судилище... Були призначені 
загальні збори письменників: оголошувалася постанова Львівського обкому пар-
тії... Нас звинувачували привселюдно в антирадянській діяльності та буржуазному 
націоналізмі...»
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Ліна костенко зберегла в пам’яті цікавий епізод із тих нелегких днів у Львові: 
«Ми з Іваном Драчем після тих судів ідемо увечері. Денне напруження далося 

взнаки, йдемо похмурі, мовчазні, дивимося під ноги. сірі кам’яні плити в накра-
пах дощу, ліхтарі тьмяно світять. а за нами йдуть двоє хлопців, один з гітарою. Чи 
вони впізнали нас, чи просто йшли, чи бачили, що нам сумно. але йшли за нами 
невідступно, і один з них тихо награвав на гітарі. Ніколи не забуду, як ми йшли 
у супроводі гітари у вечірньому Львові...» 

До речі, поетеса згадувала, що після чергового суду їх проводжали в аеропорт 
на літак Роман крип’якевич, Борис сорока та заньківчани. актори лицедійствува-
ли, хтось хотів хапати літак за шасі...

Армія і кохання

отже, восени 1963 року молодого артиста призвали до армії. Я зацікавився, в який 
призов потрапив артист — весняний чи осінній — аж тоді, коли побачив у репертуа-
рі Театру ім. М. Заньковецької за 1963 рік, складеному олександром куликом, що 
прем’єри двох вистав, у яких грав ступка, відбулися наприкінці року: «Третя патетич-
на» Михайла Погодіна — 30 листопада; «Гайдамаки» Тараса Шевченка в інсценізації 
володимира Грипича — 28 грудня. коли звернувся до ступки, він сказав, що йшов 
у останньому призові, але все одно це не пояснювало, як він міг устигнути зіграти 
в обох виставах, адже в радянські часи з набором до армії було суворо. Мені вдалося 
розібратися в цьому, про що розповім у четвертій главі третьої частини книги.

Зі ступчиним призовом узагалі вийшла цікава історія, яка, мабуть, і допомогла 
зберегти його саме лицедієм, артистом. Річ у тому, що він мав служити в ракетних 
військах у вапнярці. Ні сам Богдан сильвестрович, ні будь-хто інший, здається, не 
збирався втручатися в історичний хід подій. але раптом знайшовся чоловік, який 
таки вирішив втрутитися — заступник директора Театру ім. М. Заньковецької Да-
нило Годованець. він звернувся до чільника військкомату: «ви мені цього хлопця 
лишіть». І навіть додав: «У мене є племінник, якому час в армію. Міняю його на 
Богдана». Та хто там усерйоз міг це тоді сприйняти! втім, Данило Годованець заді-
яв і серйозний аргумент. він заявив, що ступка зайнятий у серйозній політичній 
виставі «Третя патетична», в якій є навіть роль Леніна у виконанні олександра Гая! 
Як можна забирати в армію артиста, котрий грає у цій виставі роль чекіста вале-
ри? Такий зрив і обком не пробачить! але генерал Рибалко, мабуть, непогано знав -
ся й на театрі, тому мав уяву про другий склад вистави і т. ін. а служба є служба!

одним словом, ступка вже знаходився на пересильному пункті, було сформо-
вано взвод, з яким він ось-ось мав відбути до вапнярки, видано добові — один кар-
бованець десять копійок. а капітан, який опитував своїх нових підопічних щодо 
їх професій, почувши відповідь ступки, зітхнув: «Ракетні війська, ліс, комарі, глу-
шина, ніякої тобі сцени. Це хіба для артиста? Пропадете...» Нагадаю, що в армії 
тоді служили три роки.

Stupka-text.indd   72 15.10.2012   16:58:33



73

Частина 1. Львів — це коріння

Утім, ступка по молодості не дуже журився й бадьоро став у стрій уже на від-
правку до ракетної частини. саме в цей час через прохідну влетів на плац у широ-
кому плащі, що розвівався, Данило Годованець. кілька хвилин потому по місцево-
му радіо пролунав наказ: «Рядовой ступка, выйти из строя и вернуть рубль десять 
копеек». отак він потрапив, дякуючи наполегливості Годованця, який, вочевидь, 
уже знав ціну таланту юнака, в оркестр штабу Прикарпатського воєнного округу. 
Ми не завжди пам’ятаємо людей, які підтримують вітрила нашого життя в осо-
бливих ситуаціях. ступка пам’ятає...

Цікаву історію розповів мені Роман Лубківський, який, виявляється, стояв 
у тому строю призовників (його відправили служити в Могилів). коли почув, що 
ступку відпущено, він на коліні написав записку своїй дівчині й передав її товари-
шем. Той доставив за призначенням...

в оркестрі штабу Прикарпатського воєнного округу солдат «із артистів» читав 
у концертах горьківську «Пісню про Буревісника» під акомпанемент... духової му-
зики. Це було-таки вражаюче:

— Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, 
пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... 
Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скро-
ют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний 

и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кри-

чит пророк победы: 
— Пусть сильнее грянет буря!..
Начальство добре розуміло, що нічого політично сильнішого й надійнішого 

в ідеологічному плані придумати було неможливо. Молодий, красивий, таланови-
тий читець, здається, сам був буревісником. І він таки був ним! але хто ж тоді про 
це здогадувався...

Утім, ясно було, що рядовий ступка заслуговував на ширше та доречніше 
використання, й керівник ансамблю пісні та танцю Прикарпатського воєнного 
округу Гліб копусов викликав його на концерт у стрий. Там солдат прочитав гу-
мореску на галицькому діалекті «Пані, а де той автобус іде...». в залі стояв такий 
регіт, що копусов забрав ступку в ансамбль. Там із ним трапилася смішна історія:

— Гуморист Василь Чечвянський написав гумореску «Урок пения в царской казарме». 
Я читав її 9 травня у Львівському будинку офіцерів. На самому початку концерту. Так зав-
жди робили: перед завісою випускали базіку. Великий зал, поділений проходом на дві части-
ни. Там у гуморесці згадувалися прізвища Рабиновича та Сидоренка. От я читаю про того 
Рабиновича й повертаюся до лівої частини залу. А зал в один голос видихає: «Ох!» Я думаю: 

Stupka-text.indd   73 15.10.2012   16:58:33



74

Богдан Ступка. Біографія

«Який клас! Який успіх! Як прекрасно у мене вийшло!» Натхненний, повертаюся праворуч і, 
нічого не підозрюючи, згадую вже Сидоренка. Зал у захваті, а я — на сьомому небі від яскра-
вого свого виступу. 

Антракт. Я з тією книжечкою Чечвянського стою за кулісами, аж раптом входять... 
заступник командувача округу по тилу генерал-лейтенант Рабинович і начальник політ-
відділу Сидоренко. І до Копусова: «Что там себе позволяет рядовой Ступка! Как он смеет 
издеваться над нами!» Сполотнілий Копусов, правда, тримався добре, підкликав мене. Я пі-
дійшов, карбуючи крок, а сам думаю: «Ну все, мінімум, губа діб на десять світить». Копусов 
узяв у мене книжку й показує начальству: «Ось чорним по білому читайте — Рабинович і Си-
доренко».

Давайте й ми візьмемо ту книжечку з гуморескою Чечвянського, що насправді 
називалася «І тут революція». До неї стояв епіграф: «Щоб підвищити музичність 
серед червоноармійців, в Ленінграді організують хорові інструкторські курси. “Из-
вестия ЦИк’а”»:

— «То лі дєло» — за старих часів.
Музичність сама підвищувалась, бо як вийде, бувало, фельдфебель — цей інструктор і ди-

ригент — та як «загньот» співакам декілька музичних реплік, так аж стіни розлягаються од 
«царя туре-ахмедського» або од «цить, Дунька — мовчи, Дунька»!!!

— Знов баса не в тую астролябію попали!! Вище! вище-е-е!! — растуди твою налєво!! 
Тенора — грубєє-е-е!! Рабинович! Обозначай шаг на мєсті, а не крути задом, як холодногор-
ська перекупка. Тоже — зашийник отечества...

от і подумайте, як почувався в той момент тиловик, генерал-лейтенант Раби-
нович... Утім, слухаємо рядового ступку далі:

— Да!.. Так знаєте ви, господа ігоїсти, што такоє «пенія»? Для чого вона? Ти думаєш, 
Сидоренко, што єто так собі, «предмет» і більш нічого. А чи звєсно тобі, необразованная 
твоя пика, што «пенія», крім того, що веселить салдацькую душу, приносить пользу тво-
йому ограніченому здоров’ю? 

Вона розвиваїть «слізістую оболочку»!!!
А як розвиваїть — я вам, сукини сини, зараз об’ясню.
У кожної людини в горлі єсть клапан. За тим клапаном єсть перепонка, або, по-вченому, 

слізіста оболонка. 
І от, як ти співаєш, із тебе — через груди — виходить напор з воздуху і смикає тую 

перепонку, як струну...
Значить, і грудям — розвитія, і перепонці — розвитія, і... дурній голові — розвитія, бо 

не буде через твою дурну голову від начальства заміченія і не будеш ти без зміни на кухні 
картоплю чистить...

От що значить «пєнія»!!!
— А ну, Сидоренко, шкварни для репетиції «Полюбила коваля»!!!
Не позаздриш політпрацівнику сидоренку... До речі, ступка розповів, що на 

цьому історія у Львові не закінчилася... 
— Місяць потому я поїхав зі своєю гуморескою на концерт у Рівне. Там стояв полк 

зв’язку. Виходжу перед завісою і кажу: «Васыль Чечвянский. Урок пения в царской казарме». 
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Раптом бачу, як із першого ряду встає полковник і тихенько, прихилившись, щоб нікому не 
заважати, повільним напівкроком виходить із зали. Я впізнав Сидоренка: виявляється, його 
щойно перевели начальником політвідділу на нову службу...

Я мовчу. Із зали кричать: «Богдан, читай! Чого ти чекаєш?» Але я милостиво почекав, 
поки полковник вийшов...

Якось із телеінтерв’ю видатного російського режисера Юрія Любимова ді-
знався, що він у 1941–1946 роках був артистом ансамблю пісні та танцю Нквс 
сРсР. Його запитали, що він там робив. а Маестро відповів: «У часи Берії, що 
наказували, те й робив, найчастіше грав інтермедії». втім, у будь-які часи в армії 
треба виконувати накази.

Щодо власне військової підготовки, то я запитав ступку: «в армії доводилося 
стріляти з автомата і гвинтівки?» він, як завжди, чесно відповів: 

— З дитинства боюсь гвинтівок. Це не моє. З того часу, як ще дитиною бачив убитих, 
повішених, кров бачив, як відривалась рука, нога...

В армії якось повели на стрільбище. Тільки-но я відстрілявся, чую: «Уберіть рядового 
Ступку, а то він усіх перестріляє!» І більше ніхто мене на стрільбище не брав. На мою 
думку, людина і гвинтівка — несумісні. Виключно психологічно. Втім, у кіно я стріляв не-
одноразово.

Будемо справедливими, молодий артист служив у добрих умовах — у Львові. 
служба була, можна сказати, привільною, бо солдат міг прийти іноді додому й, пе-
ревдягнувшись, відчути себе «на гражданці». сидячи в казармі, не зміг би зустріча-
тися з юною чарівною балериною — випускницею Бакинського хореографічного 
училища, яка танцювала у Львівському оперному театрі. Познайомив його з Ла-
рисою Богдан Янівський, який у той час у тому ж театрі виконував з оркестром як 
піаніст «Рапсодію в стилі блюз» Джорджа Гершвіна в однойменному одноактному 
балеті. Невдовзі солдата перевели в ансамбль пісні й танцю Прикарпатського во-
єнного округу (ансамбль «пенсії і п’янки», як каже ступка), де дисципліна була 
суворішою, й вони могли тепер зустрічатися тільки на концертах. а тут Богдан 
раптово захворів і надовго — на півроку! — зліг у шпиталь з перекошеним облич-
чям — сильно застудив лицевий нерв.

Янівський згадував:
«Богданів військовий шпиталь, зрозуміло, був за сімома замками й парка-

нами. І Лариса перелазила через ці паркани, щоб принести Богданчикові щось 
смачненьке, щось поживненьке, придбане, звичайно, за свою мізерну балерин-
ську зарплату».

Та й сам Богдан сильвестрович із ясною усмішкою розповідав мені, як вона — 
«красива, струнка, ніжки, як в Уланової» — приходила тоді до нього, а він, дуріючи 
від щастя, смішив її, розповідаючи всілякі вигадки. «Лариса й гумор допомогли 
мені вистояти і відслужити», — говорить ступка.

Як Лариса потрапила до Львова і, головне, звідкіля вона? ступчина кохана дру-
жина не дуже любить спілкуватися з журналістами, але якось у 2008 році таки дала 
інтерв’ю Людмилі ковальській, в якому є відповіді на питання, що нас цікавлять:
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«Моя мама родом з воронежа. У 1933 році вона втекла від голоду до Єрева-
на. Батько, семен антонович корнієнко, за національністю українець, народився 
в білоруському Могилеві. Під час війни він був зенітником, його направили слу-
жити в Баку. Потім туди переїхала мама, зустріла батька й вийшла заміж. Удруге. 
вона народила мене в 36 років. а моєму братові саші від першого шлюбу тоді 
вже виповнилося шістнадцять. Мама була дуже вродлива, годувала мене груддю 
до п’яти років. Може, тому в юному віці я майже нічим не хворіла. Між іншим, 
годувала вона не тільки мене, а й інших дітей із моїх ясел. Молочна була жінка! 
Мама працювала на пристані, де стояли риболовецькі траулери, забирала щойно 
виловлену рибу. в той час вона була схожа на лікаря: в білому халаті, шапочці, ру-
кавичках. отож я майже корінна бакинка й обожнюю це місто. в радянський час 
тут, як у Нью-Йорку, мешкали люди 150-ти національностей. 

У Баку я захопилася балетом, про який мріяла з дитинства. Танцювати по-
чала років у шість. спершу в Будинку піонерів, потім — у Палаці культури іме-
ні 26-ти Бакинських комісарів. У місцевому Пасажі виставляли фотографії, й 
якось на одній із них я побачила себе: мене зняли під час виконання китайського 
танку. У стрибку! Звідтоді я почала часто навідуватися туди: геть кам’яніла біля 
вітрини й дивилася, а коли хто зупинявся поруч, завжди казала: “Це я!” Мені так 
хотілося, щоб мене впізнавали. Щоправда, в хореографічне училище я вступила 
доволі пізно. Розташовувалося воно на першому поверсі в будинку оперного 
театру імені азербайджанського письменника-класика Мірзи Фаталі ахундова, 
поблизу моєї школи, тому я щодня проходила повз нього. великі вікна училища 
були зафарбовані білою фарбою. але діти як діти, їм завжди кортить побачити, 
що відбувається на вулиці, й вони продряпали там дірочки. Я заглядала крізь 
них, й мені було видно, як танцюють дівчатка. На вивісці був напис: “Хореогра-
фічне училище”. Недосяжна мрія! Якось я розповіла про це своїй подружці, кра-
суні-татарці Гюлі Халиловій, а та у відповідь лише рукою махнула: “Подумаєш! 
Підемо та й уступимо!” вже яка я була бойова, але вона в цьому розумінні й мене 
перевершила. 

Ми довідалися, коли почнеться набір, і прийшли самі, без дорослих, — дві дів-
чинки в пошитих удома трусиках і маєчках. Це зараз усе можна придбати, а тоді 
ми майже весь одяг шили самі. Мені було тринадцять років, але виглядала я на 
девʼять. Це й допомогло — мене зарахували. Правда, провчилась я лише сім ро-
ків. Мій педагог Ірина Давидівна кагарлицька, учениця славетної агрипини ваги 
сказала мені: “Ларочко, вам із мамою ніхто не допомагає, тобі потрібно заробляти 
гроші!” але досі згадую училище з теплом. Там я познайомилася з Юрієм Григоро-
вичем, який приїхав до Баку ставити в нашому театрі “Легенду про кохання”. він 
звернув на мене увагу під час репетиції. Уявляєте, сидять усі артисти балету і рап-
том він запитує: “Дівчинко з білою шпилькою, як вас звати?” — “Лариса”, — про-
белькотіла я. Григорович поставив мене в першу лінію найважчого номера “вода”, 
і я танцювала на прем’єрі. Григорович порівнював мене із видатною балериною 
колпаковою, сказав, що я маю такий же вигляд і манеру танцювати. а якийсь час 
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потому запросив мене до свого робочого кабінету й запропонував улаштувати до 
Ленінградського хореографічного училища. Я відмовилася». 

виникає питання: «Чому?» 
«У перший рік навчання він не зміг поселити мене в гуртожиток, бо в ньому 

жили лише іноземці. Мені б довелося винаймати квартиру, а ми з мамою не мали 
чим оплатити». 

сталося так, що Ларисі більше не довелося зустрітися з Григоровичем. але... 
«Приблизно за рік я приїхала в Москву й хотіла потрапити у великий театр 

на “Жизель”. Прийшла до каси за квитком — наївне провінційне дівчисько! Ні-
коли не забуду, як здивувалася касирка: “Ти що, дівчинко?! всі квитки продані 
за два місяці до вистави”. а я знала, що Юрій Миколайович саме у той час був 
у Москві, й попросила, щоб мені дозволили йому зателефонувати. Між іншим, 
у великому театрі завжди було трепетне ставлення до артистів балету, хоча б 
із якої глушини вони не приїхали. Через адміністраторську мене провели в ди-
ректорський кабінет, де я одержала номер телефону Григоровича в “Метрополі”. 
Я нагадала про нашу зустріч у Баку. він сказав: “Ларочко, зустрітися з вами я не 
можу, але спектакль ви необмінно побачите”. І мені дали місце в залі. Якийсь 
час потому я переїхала до Львова, але все одно у вільні від вистав дні їздила до 
Москви у великий театр». 

Знову цікаво, чого саме у Львів. Як Лариса там опинилася? 
«Мені завжди хотілося виїхати з Баку, я й маму весь час підбивала на це. Хоча, 

здавалося б, жити там було добре: тепло, скрізь продаються фрукти за копійки, та 
й хлопчики гаряче залицялися до мене. І все ж... Якось ми зібралися переїхати до 
Пермі, але мама оглянула місто, повернулась і сказала: “ой, донечко, це така глу-
шина!” а потім провідна балерина Львівського оперного театру приїхала до Баку 
на гастролі. вона побачила мене на сцені й розповіла про мене балетмейстеру, а я, 
у свою чергу, написала листа з проханням про переведення. Звідти надійшов ви-
клик, який, так трапилося, знайшов мене в Москві. Без речей, з однією маленькою 
сумочкою, приїхала до Львова. Це було 22 жовтня 1963 року. а наступного дня я 
вже пішла в Театр імені Марії Заньковецької на виставу “камінь на дорозі”. Зовсім 
не знаючи української мови. І, уявіть, я все зрозуміла!».

Чи в той же день Лариса зустрілася зі ступкою?
«Ні, я про нього тоді й не чула. Мені запам’ятався в’ячеслав сумський, бать-

ко Наталі й олі: молодий, стрункий, вродливий! а з Богданом ми познайомилися 
згодом. Це сталося випадково. Богдан Янівський (який, на жаль, уже небіжчик) за-
просив нас відсвяткувати разом 7 листопада. сказав мені й моїй подружці: “При-
ходьте, буде Богдан ступка”. але мені це ім’я нічого не говорило, тому я пропусти-
ла його слова повз вуха. Та коли зустрілася з Богданом, усе й почалося». 

Хай Лариса тоді пропустила повз вуха ім’я молодого артиста, та, по-перше, 
зовсім ясно, що він був уже досить відомим, адже гостей вже запрошували «на 
Богдана ступку», а, по-друге, вона не пропустила його повз очі й, головне, повз 
душу...
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Глава 2 

Як виростає Майстер

Зустріч «В дорозі»

У театральному Львові на повернення молодого артиста Богдана ступки з армії 
чекали. Про це свідчить навіть назва статті в місцевій газеті «Ленінська молодь» — 
органі Львівського обкому вЛксМ — 1 січня 1967 року — «Прем’єра... через три 
роки». Ця стаття має описовий характер, але й 45 років потому цілком заслуговує 
на повне цитування, бо її автор — в. Юрченко — найперший у творчій біографії 
Майстра зосередився виключно на Богдані ступці. 

Богдан ступка. Три роки це ім’я не з’являлося на театральних афішах. І рап-
том — роль вови у драмі Розова «в дорозі». 

Яким буде дебют молодого актора, турбувалися його друзі. Роль складна, вели-
ка. вова не покидає сцени від першого до останнього акту вистави...

За Богдановими плечима сім років праці, навчання. Життя він пізнав не лише 
з книжок і театральних лаштунків. Трирічним хлопчиною ховався він від гітлерів-
ців. На його очах фашисти убивали людей...

Богдан жив у Львові. Не раз зблизька бачив «зірок» на сцені театру опери і бале-
ту. а як закінчив у 1959 році школу, то вивчав зорі небесні в обсерваторії Львівського 
університету. Потім було навчання в молодіжній студії Театру ім. М. Заньковецької, 
велика праця над ролями у п’єсах о. Левади, в. аксьонова, П. кальдерона, були перші 
успіхи. 

служба в Радянській армії не погасила любові до сценічного мистецтва.
...У темному залі — ні звуку. а на яскраво освітленій сцені — вова. Юний, не-

досвідчений, бентежний. Здається, усе є в хлопця для щастя — батьки, достаток, 
можливість учитися. Немає тільки спокою. артист чудово передає цілковиту не-
причетність свого героя до всього, що оточує його, безмежну пустелю вовиної са-
мотності навіть тоді, коли він перебуває в колі найближчих і найдорожчих людей.
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ось сіма, названа сестра вови, намагається повернути хлопця в родину його 
дядька. але навіть ця добра, весела й щира дівчина викликає у вови недовіру й ба-
жання якнайскоріше залишитися самотнім на маленькій станції.

важкими шляхами іде вова до людей. Болісні роздуми про життя хвилюють 
його. Годину тому зустрів він молодого робітника Пальчикова. Лише година мину-
ла відтоді, а вже ключниця гуртожитку діловито змінює білизну на ліжку Пальчи-
кова і пропонує вові зайняти його. 

Для кого працював молодий робітник? в ім’я чого він загинув? — ятрять мозок 
юнака запитання.

Різних людей зустрічає на маленькій станції герой. І кожна зустріч примушує 
його замислитись. Якось сів біля нього пасажир, людина, для якої нема нічого свя-
того, і почав викладати свою «філософію життя». І несподівано, мабуть, уперше 
на своєму віку, відчув хлопець, що він, вова, незважаючи на суб’єктивну чесність 
і глибоку порядність, подібний до свого співбесідника. відчув і здригнувся від оги-
ди. Хіба можна, будучи таким, вважати себе людиною? 

— Будуйте комунізм і закусуйте! — презирливо кидає він розповідачеві й за-
лишає його.

актор яскраво малює складний світ свого героя, чесність його, нездатність до 
компромісу з підлістю, неправдою, злом. але ці чудові риси характеру нічого не 
варті, якщо людина пасивна, заражена зневірою. Цінність людини визначаєть-
ся тим, що вона вносить у щоденну боротьбу за краще майбутнє народу, країни, 
людства, а не тими позитивними якостями, які дала їй природа і виховання.

Молодий актор добре показує, що цю істину герой драми «вистраждав». вона 
стала його твердим переконанням.

Даремно хвилювалися друзі. За три роки, проведені поза стінами театру, об-
дарування Богдана зміцніло, взялося новими барвами. Молодий актор щиро дякує 
своїм досвідченим і щедрим учителям, які допомагають йому вийти у світ велико-
го мистецтва — народному артистові УРсР в. Данченкові, заслуженим артистам 
УРсР в. Полінській, в. аркушенку. 

а ми поздоровляємо Богдана ступку з успішним дебютом і з нетерпінням че-
каємо зустрічі з ним на театральній сцені у цьому році.

отже, цитована публікація в. Юрченка містила: біографічні відомості про моло-
дого артиста, що сприяло його публічності; свідчення про те, що він завдячує стар-
шим колегам за своє зростання; розповідь про роботу саме Богдана ступки у виставі 
сергія Данченка за п’єсою віктора Розова «в дорозі», поставленій у Театрі ім. М. Зань-
ковецької в листопаді 1966 року (автор настільки зконцентрований на ньому, що на-
зиває режисера мимохідь, а інші артисти взагалі не згадуються); висновок про те, що 
дебют артиста ступки був успішним, він створив яскравий образ і впорався з вели-
кою й складною роллю (звернута, до речі, увага на «непричетність героя до всього, 
що оточує його», тобто й до... великої мети побудови комунізму, нещодавно прого-
лошеної Микитою Хрущовим); нарешті, тверду впевненість в обдаруванні молодого 
заньківчанина і віру в його сценічне майбутнє. Підбадьорлива й наснажуюча стаття. 

Stupka-text.indd   79 15.10.2012   16:58:34



80

Богдан Ступка. Біографія

Того ж місяця (18 січня) у львівській газеті «вільна Україна» — органі Львів-
ського обкому компартії України та Львівської обласної ради народних депута-
тів  — у  серйозній рубриці «Театр» з’явилася рецензія на виставу «в дорозі», ав-
тором якої була світлана Рябокобиленко. ступка розповідав, що в театральних 
колах Львова її ніжно називали «Рябоклячою». Пізніше жінка завідувала літера-
турною частиною Театру імені М. Заньковецької, брала інтерв’ю у молодих і пер-
спективних акторів театру — козака, стригуна і ступки — на лавочці у парку 
імені Івана Франка навпроти університету. І про любов увесь час говорила...

Так от, світлана Рябокобиленко, аналізуючи передусім режисерську роботу 
сергія Данченка, називала її «справжнім дебютом» і наголошувала на тому, що 
у виставі поряд із темою становлення особи виникає ще одна тема, не менш важ-
лива: самопізнання людей при зустрічах з небуденним, тема критичного став-
лення до всього фальшивого, що претендує на «правильність», незаперечність 
і в праці, і в побуті. Рябокобиленко вважала головною заслугою Данченка «чіткість 
думки, відсутність “білих плям” у розробці складних взаємовідносин героїв, логіки 
їх вчинків...». Зараз уже важко повністю зрозуміти, що саме малося на увазі, зате 
доступнішою є оцінка критиком гри головних героїв:

«Двоє молодих красивих людей, які біжать по мигаючих шпалах у ритмічному 
супроводі пульсуючої світлової смужки вікон поїзда, — запам’ятовуються надовго. 
Як прекрасний символ молодості, що завжди в дорозі.

Ці двоє молодих людей — герої п’єси сіма і володя, яких грають артисти На-
талія Міносян та Богдан ступка. Ролі багатопланові, дуже складні психологічно, 
важкі фізично: герої весь час на сцені, і в калейдоскопі епізодів повинні тримати 
ритм вистави, чітко взаємодіяти з кожним персонажем, влучно акцентувати смис-
лові та емоційні “точки”.

Здебільшого це їм вдається. Богдан ступка створює цікавий образ, привабли-
вий небуденністю, гостротою життєвих реакцій, почуттям гумору. Менше вдають-
ся акторові ліричні сцени. він ніби боїться показати свого героя штамповано “пе-
ревихованим”, і тому навіть при читанні чудесного листа сімі володя дещо скутий 
і наїжачений. Заважають здібному акторові й мовні недоліки, над подоланням яких 
треба працювати безнастанно, що називається, до сьомого поту. І тільки так». 

Що за «мовні недоліки» — можна лише гадати, та настанова «працювати до 
сьомого поту» — вірна. І тільки так... Утім, через багато років Рябокобиленко, яка 
вже підписувалася значно милозвучніше, — світлана веселка, забула про своє за-
уваження й писала, що ступчина «дивна синкопована мова була природною, щед-
ро скропленою іронією...».

враховуючи, що прем’єра вистави «в дорозі» відбулася 24 грудня 1966 року, 
саме Рябокобиленко зафіксувала на обласному рівні «очевидний успіх» вистави, 
що мав принципове значення — «утвердження на сцені Театру ім. М. Заньковець-
кої нової для нього мистецької стилістики, яка абсолютно не суперечить славним 
традиціям цього колективу і несе нове, сучасне, перемагаюче». 

Пройде сорок років, і світлана веселка знову згадає ту вражаючу сценічну дорогу:
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«Полого спускаючись, бігла дорога (художник — в. Борисовець); обабіч неї, 
пунктиром вогників на щитах-екранах — рух потяга; випереджаючи його, про-
сто назустріч глядачам мчали молоді, з широко розплющеними на неозорість світу 
очима, гарні сіма (Наталка Міносян) і володя (Богдан ступка). 

володя впродовж вистави зустрічався з різними людьми, й усі вони, незалежно 
від того, “хороші” чи не дуже, були йому цікаві (для ступки на сцені ніщо й ніхто 
небайдужий). володя став знаковою постаттю молодого шістдесятника в заньків-
чан. Та світлоносна дорога виявилася пророчою. вона ніби визначила життєвий 
і творчий ритм актора, стрімкість його лету до загального визнання, постійне очі-
кування незнаного за кожним поворотом».

Музику до вистави написав ступчин товариш Богдан Янівський. Це була їх 
перша творча співпраця. Богдан сильвестрович згадував: «Пам’ятаю, коли зазвуча-
ла прекрасна музика Богдана Янівського, мене вже ноги самі понесли кудись впе-
ред, назустріч вогням...» Музику записали кращі львівські музиканти — маленький 
симфоджаз, із яким можна було здійснювати будь-які експерименти. 

«Пам’ятаю, — пише Янівський, — як мене попросив сергій Данченко “запустити” 
під час репетиції музику, яку ще ніхто не чув. власне, це мав бути музичний уривок для 
Богдана ступки та Наталки Міносян. Ця сцена ніяк не вдавалася їм, і раптом — музи-
ка, яку вони ніяк не очікували, стала ніби каталізатором творчості, й вони знайшли і 
здійснили те, що шукали місяцями. Так, вистава “в дорозі” зробила нас трьох — ступ-
ку, Данченка і мене — однодумцями. Зрештою, зробила доб рими друзями, які все жит-
тя пройшли по одній дорозі». Богдан Янівський не раз писав «енергетичну» музику, яка 
допомогала ступці, всім артистам, а зрештою — і публіці. До речі, у виставі «камінний 
господар» Лесі Українки композитор умовляв ступку заспівати романс Дон Жуана, але 
«ступка хоч і казав, що мріяв стати оперним співаком, але співати не наважувався». 

Богдан Янівський згадував, що після ролі володі у спектаклі віктора Розова 
«в дорозі» «народився актор-бунтівник Богдан ступка, який свою гостру “небайду-
жість” розвивав від ролі до ролі, де навіть у тихій “сумирній” ролі відчувалося, що 
буде вибух!».

сам артист розповідав:
— П’єса Віктора Розова «В дорозі» у 1966 році познайомила мене із Сергієм Володимиро-

вичем Данченком. Щось символічне було в тій назві, оскільки «дорога» виявилася довгою й за-
повненою різноманітними художніми й особистісними подіями. На цьому спільному шляху 
були зустрічі з високою драматургією та спектаклями, за які, впевнений, навіть десяти-
ліття чи століття потому не буде соромно.

Сергій Данченко є, власне, уособленням українського театру, тією «дорогою», якою до-
слідникам й історикам театру ще неодноразово доведеться пройти. Якось у мене запи-
тали, які українські режисери в першу чергу визначили ХХ століття. Тоді сказав і зараз пов-
торюся: Курбас у 20-ті й Данченко в 70–90-ті роки. Колись я знайшов свого режисера в особі 
Данченка, і з ним ми йшли й шукали разом. Починаючи з вистави «В дорозі»... 

Вона була для того часу викликом. Така драматургія, в принципі, дуже складно проби-
валася на український кін. Виклик був у тому, що нервові хлопчики Розова стали своєрідним 
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сигналом для суспільства. Мій герой Володя Федоров, пам’ятаю, переживав сумніви, чомусь 
протистояв, доки не потрапив на сталеливарний завод. Сергій Володимирович у цій поста-
новці дав роль і своєму батькові. Володимир Данченко виходив зліва чи справа: от і вся його 
роль. Я йшов йому назустріч: «Ну, як справи?» — «Нічого». — «Ну, бувай!» Володимир Данченко 
розумів, що я сам тоді випробував себе в цій п’єсі про розгніване покоління 60-х. Він іноді підхо-
див і підбадьорливо говорив: «Уся надія на тебе». Зрештою вийшов спектакль, який зустріли 
чудово. Якось після гастролей у Черкасах навіть написали: «З’явився новий герой».

Так, то був новий герой. І серед глядачів багато хто розумів і сприймав його іронічність 
до влади, навіть до... побудови комунізму. Подорожній на вокзалі почав говорити про кому-
нізм, а Володя і в цьому випадку був проти шерсті. Проте він пізнавав життя, хотів себе 
реалізувати, став сталеваром. Як же могло бути інакше в радянській п’єсі! І все ж, Володя 
не був радянською людиною в повному розумінні цього слова для чиновників від влади, від 
ідеології, які не сприймали цього скандального, не позитивного героя. Пам’ятаю, що моя 
партнерка отримала приз за кращу жіночу роль, а мене не нагородили саме з ідеологічних 
причин. Адже Володя говорив батькові: «Ти знаєш, для мене всі авторитети — відносні». 
Як таке могло звучати в умовах розростання авторитету Брежнєва?

Сергій Данченко ставив спектакль не про «героя», а про молоду й чесну людину, яка 
дійсно перебуває в дорозі. Не можу не згадати оформлення вистави: дорога, обабіч якої — 
ліхтарі, а я (точніше, мій герой Володя) наче в постійному русі. Робив вигляд, що біжу... на-
зустріч «світлому майбутньому», куди нас усіх так наполегливо кликали...

Московський театрознавець Тетяна Забозлаєва через двадцять років після по-
становки сергієм Данченком вистави «в дорозі» точно визначила: «Нова робота 
Данченка, мабуть, і не виділилася б на загальному тлі, якби на роль володі режисер 
не запросив тоді ще мало кому відомого Богдана ступку. Індивідуальність актора 
змінила ракурс сприйняття розовського героя, а значить, і спектаклю в цілому». 
втім, коли сказав про це ступці, він іронічно зауважив: «Забозлаєва не бачила ви-
стави». Так, не бачила. Та московська критикеса бачила те, чого не знали у Львові. 
П’єса Розова, перероблена з кіносценарію, була написана в 1962 році і потрапила 
в світло рампи в Театрі ім. Моссовєта. в той час у Москві зароджувався плакатний, 
публіцистичний, горластий Театр драми і комедії на Таганці, на радянську сцену 
прийшла драматургія Брехта, широко розсунувши звичні кордони театрального 
світогляду. виникли роздуми про складність людського буття, в якому добро і зло 
суперечливо зв’язані між собою. виріс інтерес до вітчизняної класики, що дозво-
лив побачити в хрестоматійно відомих сюжетах живий біль і гнів, невіру й злість. 
За таких умов, як виявила Забозлаєва, виконання ролі розовського володі артис-
том Геннадієм Бортніковим, практично втратило новизну сценічного відкрит-
тя — образ вийшов збідненим, неповним і приблизним. 

а через кілька років досвідчена Забозлаєва уважно вивчила львівські рецензії на 
прем’єру вистави «в дорозі» у Львові й була вражена. Про розовського володю у ви-
конанні ступки в них писалося, що все в нього було ніби виткано з суперечностей. 
він — трішечки запальний, трішечки фігляр. Проте, якщо зірвати з нього цю маску, 
ми побачимо перед собою людину, яка заплуталась у життєвих азах, але шукає ви-
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ходу... актор грав так правдиво, що забувалося про театральні умовності й здавало-
ся, що на власні очі підглядаємо за чужим життям. Незважаючи на тяжкі випробу-
вання, володя не втрачав радісного почуття молодості, в ньому відчувалися нахили 
сильної, мужньої й повнокровної людини. Тож, осмисливши матеріал, Забозлаєва 
висновувала, що ступчин герой у майбутньому віддасть горіння свого розуму люд-
ству: «актор в цікавій манері виконання доніс до глядача цінність змісту розовської 
п’єси: битву проти духовного насильства, проти хибного поняття обов’язку. Цей бій 
проти новітнього міщанства разом з автором гідно веде Богдан ступка».

Та й це не все. Забозлаєва звернула увагу на те, що в рецензіях підкреслювалася 
безстрашність думки героя ступки, його благородна безкомпромісність, душевна 
гіркота, стремління до високих ідеалів через відчай і страждання: «Такі слова, нібито 
мова йшла не про розовського випускника десятирічки, а принаймні про принца 
Данського. Проте, скоріше за все, в тому не було рецензійного перехльосту. Знаючи 
художницьку природу ступки, можна повірити, що він відкривав в образі володі осо-
бистість, яка боляче вибудовувала себе і світ, який її оточує... образ болючої совісті, 
підвищене почуття обов’язку, коли людина відчуває себе відповідальною за все, що 
трапилося до неї й станеться після неї, акумулювалося в ступчиному володі з такою 
силою і страстю, на яку, взагалі, п’єса й не претендувала». Погодьтеся, що цей висно-
вок, зроблений понад чверть століття тому, зафіксував, мабуть, найголовнішу заслугу 
молодого Богдана ступки в ролі володі в спектаклі сергія Данченка «в дорозі».

Утім, як і Богдан ступка, найперше довіряю думкам й оцінкам людей, що таки 
бачили вистави, про які вони пишуть. отже, звернувся до автора монографії з іс-
торії Львівського театру ім. М. к. Заньковецької олександра кулика, в якій читаємо: 

«П’єса “в дорозі” якнайточніше відповідала прагненню трупи до утверджен-
ня нових форм і нової проблематики, розкриття нових пластів у втіленні образу 
сучасника...

Працюючи над образом володі, Б. ступка відмовився від створення дещо тра-
диційного характеру героя, який хоч і проходить непростими стежками життє-
вих випробувань, але залишається по-юначому романтичним і піднесеним. свого 
персонажа актор змальовував різкими штрихами, наділяючи безкомпромісністю, 
прагненням до самостійних пошуків і прийняття важливих рішень.

І режисер, і актор свідомо відмовилися від будь-якої романтизації володі. Герой 
Б. ступки поставав не “рожевим” юнаком, а зрілою молодою людиною, яка мала 
власну думку й висловлювала її гостро, безкомпромісно, іноді жорстоко. І зовніш-
ня поведінка володі була відповідною його характеру — динамічні й гострі рухи, 
злий блиск в очах, постійна настороженість спершу викликали навіть антипатію. 
актор сміливо запропонував образ, в якому — міріади оголених нервів, і кожен 
доторк до них викликав миттєву реакцію — грубість і відразу, ніжність і різкість...

Зовнішньо майже не змінювався володя ступки, зустрічаючись з радощами 
і прикрощами, благородством і підлістю. Та поступово його духовне очищення 
таки відбувається — і світлішає обличчя, настороженість в очах змінюється тепло-
тою, за йоржистістю вгадується прихована легка ранимість і довірливість. актор 
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лише пунктирно накреслює перспективу майбутнього свого героя — адже у фіна-
лі знову летять шляхові вогні, миготять шпали...

Нетрадиційне режисерське й акторське вирішення образу володі розширю-
вало рамки п’єси, підносило її центральний конфлікт до філософського осмислен-
ня проблем сучасності, місця людини в сучасному світі». 

Прислухаємося і до Ростислава коломійця — театрознавця й однокурсника сер-
гія Данченка, який, за його словами, бачив усі заньківчанські вистави режисера. На 
його думку, ступку в ролі володі порівнювали з принцем Данським не задля красно-
го слівця. справді, максималізм героя, споріднений з гамлетівським, у виставі Дан-
ченка акцентувався соціально конкретно й актуально. Бунтівник за вдачею, інтелек-
туал, який замислювався над життєвими реаліями, сприймав їх у конфліктних не-
доладностях і суперечностях, з огидою викривав і відкидав фальш, не бажав жити за 
стереотипними приписами, був охоплений тривогою за зганьблену справедливість. 
Тож коломієць зауважує: «Чом не Гамлет з третього шекспірівського акту, коли об-
рії пізнання-відкриття суперечностей світу розширювалися й умасштаблювалися до 
відчуття надмірності й непідйомності вантажу, непосильності завдань, поставлених 
перед собою?» І пояснює, що володя–ступка не тільки саркастично оцінював сюжет 
власного життя, але й відчував особисту відповідальність за вселюдське, всесвітнє, за 
порушення загальної гармонії світобудови. Звідси й паралелі з Гамлетом. 

коломієць підтримав критиків, які вважали, що такого героя не знала україн-
ська сцена. І хоча розовська п’єса закінчувалася хеппі-ендом, у руслі неодмінних 
вимог до п’єси про радянську дійсність — фінал Данченкової вистави навпаки не 
тягнув на мажор — був тривожним, непевним. Було зрозуміло, що герой, якого 
грав ступка, не здатен швидко й безболісно вписатися в соціальне довкілля. Фінал 
вистави сприймався так, начебто перша серйозна сутичка володі з дійсністю — 
лише початок його боротьби з нею.

«Данченко виступив у цій виставі, насамперед, як новатор думки, як людина, 
що з особливою гостротою й без будь-яких спрощень пов’язувала моральні шу-
кання свого покоління зі своїм часом...

Здавалося, що Данченко, який збоку може видатися дещо уповільненим і аж 
занадто виваженим, принаймні, відстороненим від метушливо-суєтного й буден-
ного, органічно сублімувався у стрімкому, холеричному ступці в ролі володі. Таке 
станеться ще не раз, і у Данченка зі ступкою будуть ще вистави, сказати б, внут-
рішньо автобіографічні».

справді, принцип сублімації пронизував увесь Театр Данченка — ступки, 
який було започатковано цією виставою й завершено три десятиліття потому ге-
ніальним «королем Ліром».

колись василь василько писав, що амвросій Бучма «виріс у великого майстра 
саме під безпосереднім керівництвом курбаса. Тільки завдяки курбасівській шко-
лі талант митця розкрився в усій могутності. курбас відкрив у ньому те, про що 
сам Бучма не мріяв». Щось подібне зробив сергій Данченко для Богдана ступки, 
починаючи з вистави «в дорозі». 
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Перша спільна вистава Данченка зі ступкою, що заслуговує на місце в історії 
вітчизняного театру радянських часів, згадана в «Нарисах з історії театрального 
мистецтва України ХХ століття»: «Диплом третього ступеня на республіканському 
огляді одержала його (Данченка. — В. М.) вистава “в дорозі” з молодим Б. ступкою 
в головній ролі юного бунтаря». І все. Про виставу більше жодного слова! Біднувато 
з думкою, скупувато з оцінкою... Може, так і треба в жорсткому стилі фундаменталь-
ної й узагальнюючої праці? Мовляв, на всіх артистів масштабу ступки й режисерів 
формату Данченка вагомих і точних слів не запасешся. Та на тій же сторінці (!) про-
читав, що, виявляється, з тодішнього Львова, «на щастя, виросли згодом такі видатні 
майстри, як сергій кустов». Я з шанобою ставлюся до народного артиста України 
сергія кустова, який понад 40 років працює у Львівському театрі юного глядача. 
але... З подібним осмисленням справді нового й етапного в театральному житті ав-
торці краще було б самореалізуватися в мемуарах, де можна як завгодно висловлю-
вати суб’єктивні захоплення чи неприязні, а не у виданій за державний кошт моно-
графії, що може дезорієнтувати «тих, кого цікавить історія театру».

Та в згаданих «Нарисах» є й інші чудеса. скажімо, автор статті про український 
театр 1970–80-х років не згадує про роль... Миколи Задорожного, яку ступка зіграв 
на франківській сцені. Цей спектакль навіть не включено (!) в «Покажчик вистав» до 
«Нарисів». він не знайшов слів, щоб оцінити Богдана ступку в ролі войницького в 
чеховському «Дяді вані». в згаданому «Покажчику вистав» ви не знайдете «Майстра 
і Маргариту» Ірини Молостової (ступка–Майстер, Ієшуа Га-Ноцрі), «кар’єру арту-
ро Уї» валентина козьменко-Делінде (ступка–артуро Уї), «Мерліна, або спустоше-
ну країну» сергія Данченка (ступка–Мерлін). Не шукайте в «Нарисах» аналітичної 
згадки про ролі Майстра в шекспірівських виставах — Едмунда та Річарда ІІІ у Льво-
ві, геніального короля Ліра в Данченковій виставі на франківській сцені...

Тож не було жодних підстав представляти звичайний збірник статей, у тому 
числі хороших, комплексним дослідженням сценічної практики в Україні ХХ сто-
ліття. Не варто рекомендувати його в якості навчального посібника з курсу історії 
вітчизняного сценічного мистецтва у спеціалізованих вузах, якщо автори з найпер-
шого спеціалізованого вузу — київського університету театру, кіно і телебачення 
ім. І. карпенка-карого пропагують лише власні смаки та своїх «видатних майстрів» 
і фактично замовчують неоціненний вклад ступки в ту історію. Про «винятковий 
талант» Богдана сильвестровича згадано лише в статті Наталії Єрмакової, яка пра-
цює в Інституті проблем сучасного мистецтва академії мистецтв України.

«Данченко пригрівав мене коло себе»

Наступною виставою Данченка зі ступкою була «Маклена Граса» Миколи 
куліша (1967) про життя мешканців одного будинку в Польщі на початку 30-х 
років, у якій актор зіграв роль Зарембського. Учасник вистави Богдан козак особ-
ливо наголошує, що вона принесла молодому режисерові беззастережне визнан-
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ня театральної критики. У ній було зібрано блискучий акторський ансамбль: 
Граса — Борис Романицький, Зброжек — володимир Максименко, музикант Па-
дур — володимир Глухий, Зарембський — Богдан кох, Богдан ступка, анеля — 
анна Плохотнюк, Маклена — Лариса кадирова, Таїсія Литвиненко. сценограф 
Мирон кипріян цікаво вирішив просторове оформлення вистави. На сцені було 
зведено контур двоповерхового будинку: аналогія до українського вертепу — зем-
не й божественне. Такий поділ був у виставі вкрай іронічним. У підвалі будинку 
жив робітник Граса з дочкою, на подвірʼї перед будинком тулився музикант Падур. 
У тканину вистави сергій Данченко ввів вуличних музи`к — типовий штрих по-
буту довоєнного Львова. Музи`ки (Юрій Брилинський, Богдан козак, Федір стри-
гун), свідки подій, виконували під час спектаклю зонги, акцентуючи окремі сцени. 
Текст до цих зонгів-пісень написав поет Роман кудлик, а музику — Богдан Янів-
ський. Такий цікавий режисерський хід перегукувався з прийомом брехтівського 
епічного театру. Здається, в 2010 році я показав ступці фотографію з романтич-
ними музиками з альбому «Богдан козак, заньківчанин», і він тепло згадав про 
них... У виставі «Маклена Граса» виразно виявилися ті тенденції режисерського 
мислення сергія Данченка, що стануть притаманними всім його подальшим ро-
ботам, — асоціативність, багатоплановість. Режисер завжди прагнув розширити 
й поглибити сенс п’єси, перетворюючи її на значну театральну постановку.

Ростислав коломієць вважає, що ця вистава стала першим глибинним про-
никненням у художній світ куліша й мистецькі здобутки її виходять далеко за 
межі вдалої заньківчанської прем’єри — з нею вітчизняний театр фактично по-
вертався до своїх незамулених і неспотворених традицій. На його погляд, з «Ма-
клени Граси» розпочався процес українського театрального відродження.

Театрознавець аркадій Драк вказував на те, що вже саме звернення до спад-
щини Миколи куліша, тим більше через призму поетики Брехта, було своєрідним 
оживленням естетичної опозиції: «в ті роки, коли ставилася “Маклена”, звернення 
до системи Брехта було кроком сміливим, свого роду викликом. Напередодні про-
котилася хвиля дискусій, у ході яких теоретики-ортодокси доводили неприйнят-
ність принципів епічного театру Брехта для мистецтва соцреалізму». Постановка 
Данченка удостоїлася згадки в «Нарисах з історії театрального мистецтва України 
ХХ століття»: «З успіхом йшла “Маклена Граса” у Львівському театрі ім. М. Занько-
вецької (1967 р.) у постановці молодого сергія Данченка...»

Після цього протягом трьох років на сцені режисер і артист не зустрічалися — 
Данченко керував Львівським театром юного глядача, а ступка грав у заньківчан-
ських виставах володимира Бортка (батька кінорежисера володимира Бортка, 
який зняв ступку в ролі Тараса Бульби), олекси Ріпка, Михайла Гіляровського, 
в. Лисюка, володимира опанасенка, Євгена Бондаренка. Та всі його спогади 
пов’язані з часом, коли він співпрацював із Данченком:

— Після репетицій і спектаклів, не приховую, Сергій Володимирович немов пригрівав 
мене біля себе. Розмови з ним іноді тривали до ранку. Ми зустрічалися біля львівського ТЮГу, 
потім повільно йшли до ринку, до якогось магазинчика, скажімо, часто заходили до магазину 
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«Молоко»... Ми знали, що там не лише молоко, а ще й гаряче вино з корицею подають, яке тоді 
коштувало копійки. «Ну що, по скляночці?» — «А може, ще по скляночці?» — «Ну давай...» І весь 
час розмовляли про театр. Важко уявити, щоб сьогодні стільки обговорювали цю тему. 
А  наші тодішні діалоги з Данченком завжди виходили на «ідеологічний» шлях, мовляв, пра-
цюватимемо «по-комуністичному»! Між іншим, у Данченка це означало, якщо не безоплат-
ну працю, то, принаймні, гроші для нього ніколи не були на першому місці. Вже згодом казав 
йому: «Сергію Володимировичу, хай там як, а я один із провідних акторів, у мене і дружина, і ди-
тина. Ну, підніми зарплату хоча б карбованців на десять! Тому що дружина отримує всього 
дев’яносто, а я сто десять...» Та куди там! Данченко відповідав: «Головне, ти сьогодні добре 
зіграй, а гроші в тебе завтра, потім будуть».

Так ми й розмовляли з ним цілісіньку ніч. Я палив, часом уже й цигарок не було. Данченко 
ніколи не курив. Уже глуха ніч надворі. Наші дружини телефонують одна одній, а ми все стої-
мо біля палісадника під дванадцятим або чотирнадцятим під’їздом, закінчуючи суперечку 
на тему «Що таке театр, що таке мистецтво?». Якось, пам’ятаю, в черговий раз посва-
рилися. Та вже наступного дня він: «Доброго дня! Ну, й наговорив ти мені вчора такого... Хоч 
пам’ятаєш?» — «Ні, не пам’ятаю». — «А я все пам’ятаю. Навіть не знав, що в тебе така ко-
ротка пам’ять». Звичайно, це було лукавство. Він завжди й усім умів прощати. Зазвичай казав: 
«Та вибачимо його, чого там...»

Уже згодом, коли Сергія Володимировича запросили до Києва, він залишив театр режисе-
рові, на якого покладав великі надії, вважав своїм товаришем. Тільки-но Данченко пішов — ця 
людина миттєво зняла всі його спектаклі з репертуару! Проте життя повернулося так, що 
в того «товариша» виникли труднощі, його вирішили вигнати з партії, а Сергій Володими-
рович був тоді депутатом Верховної Ради України. І він узяв свого колегу за руку, обійшов усі 
високі кабінети, доки не врятував його... Такою він був людиною. Не пам’ятав зла. Й іншим 
його ніколи не завдавав...

Як і Богдан ступка в оперному театрі, сергій Данченко був «залаштунковою 
дитиною» в Театрі ім. М. Заньковецької, де служили провідними акторами його 
батьки володимир Данченко і віра Полінська. Михайло Рєзникович, який вчився 
з Данченком у Львівській середній школі № 17, згадував: «Ніколи не розмовляли 
про театр. він дуже захоплювався тоді баскетболом. обидва вступили до Львів-
ського університету. він — на геологічний, я — на фізичний факультет. обидва 
опинились врешті-решт у театральному інституті. він — у києві, я — в Ленін-
граді. він став керівником театру трохи раніше за мене, і тепер уже театральне 
мистецтво ХХ сторіччя в Україні не існує без імені сергія Данченка».

отже, першою професією Данченка була геологія. Певно, в ній захоплювала 
романтика. втім, усе життя він таки любив природу — ліс, землю, воду. а в якій 
іншій професії можна було злитися з ними? До того ж, у геологічній експедиції 
молодий Данченко відчував себе вільніше, ніж у жорсткому суспільстві, прони-
заному ідеологічними приписами. Здавалося, що тут все залежало винятково від 
тебе особисто, вибір був лише за тобою. в експедиції таки гартувався характер. 
Богдан козак зауважує, що від професії геолога у Данченка залишився сильний 
характер, бо впливати на його рішення було практично неможливо: 

Stupka-text.indd   87 15.10.2012   16:58:34



88

Богдан Ступка. Біографія

«Робота в геологічних експедиціях — це неабиякий гарт і випробування. він 
був шатеном високого зросту. Його виразне обличчя, в міру повні губи і відвертий 
погляд сірих променистих очей свідчили про доброту. Міцна статура тіла й тихий 
приємний голос ніколи не давали розгулятися темпераментові співрозмовника. 
Не памʼятаю, щоб хтось його не поважав. У ньому було щось левине — сильне, 
потужне, лицарське. коли з кимось говорив наодинці чи звертався до колективу, 
завжди був упевнений у собі. Його думка ніколи не вичерпувалася примітивною 
однозначністю, а за словами завжди відчувався філософський склад мислення. По-
тік енергії пульсував навіть у паузах, у погляді, у виразі обличчя, порухах тіла. він 
був відповідальним за те, що говорив, у чому переконував, проте завжди залишав 
поле для діалогу з опонентом. своєю уважністю до співрозмовника демонстрував 
готовність сприйняти інший хід думки. Гадаю, що університетська класична осві-
та і вільнодумне студентське середовище кінця 50-х років ХХ століття у Львівсько-
му університеті ім. І. Франка завжди пульсували у способі його мислення. На фор-
мування творчої особистості, без сумніву, вплинув Львів — місто перетину різних 
європейських культур. Ніколи й ніде не почував себе меншовартісним. Мав не-
пересічну бібліотеку, любив книги, багато читав. він блискуче, мабуть, найкраще 
з усіх у театрі, грав у преферанс, здебільшого під час гастролей, коли було більше 
вільного часу. Ця гра вимагала не тільки аналітичного розуму, але й виняткової 
інтуїції. Творча інтуїція сергія Данченка завжди вражала: чи це стосувалося фор-
мування репертуару, чи розподілу ролей — він ніколи не помилявся. 

кожна його нова вистава дивувала насамперед виваженою концепцією, не одно-
значним, а багатовимірним розкриттям цілого кола побічних тем. Як основний тон 
людського голосу і його обертони, що, резонуючи у формантах, творять неповтор-
ний тембр, так і його задум через візію сценографа, точну гру акторського ансамблю 
виявляв себе з усією повнотою у виставі. Як режисер-постановник ніколи не вда-
вався до надмірних театральних ефектів, на перше місце завжди ставив гру актора.

сергій володимирович виріс у театрі, його знали старші актори з дитинства 
і мали його за свого, а з іншого боку, ми, молоді, потребували лідера, тож прийняли 
його одразу як однодумця і керманича. Це той щасливий випадок, коли в театрі 
представник акторської династії не гальмує процесу, а дає поштовх до нового ба-
чення й розвитку мистецтва. Батька він лише раз зайняв у одній зі своїх вистав, 
а матір — кілька разів, і то в епізодах».

отже, сцена, яку Данченко з дитинства бачив із-за лаштунків, врешті-решт не 
відпустила його, і в 1965 році він закінчив ще й київський театральний інститут, 
в якому навчався у Леоніда олійника. Затим здійснив постановку «Фортуни» Ми-
коли Зарудного в Чернівецькому театрі ім. о. кобилянської й був запрошений до 
Львова, де 28 травня 1965 року відбулася прем’єра його дипломної вистави «Перший 
день свободи» за п’єсою польського драматурга Леона кручковського. Наприкінці 
того ж року молодий режисер ставить «вдівця» олександра Штейна, а наступного — 
вже згадану виставу «в дорозі» віктора Розова з Богданом ступкою в головній ролі. 
Так сергій Данченко залишився режисером у рідному для нього театрі, поставивши 

Stupka-text.indd   88 15.10.2012   16:58:34



89

Частина 1. Львів — це коріння

в 1967 році вже згадану «Маклену Грасу» Миколи куліша, в якій продовжив твор-
чу співпрацю зі ступкою. У 1968–1970 роках Данченко очолював Львівський театр 
юного глядача ім. М. Горького — перший український театр для дітей і юнацтва. Піс-
ля цього, у віці Христа, він повернувся до рідного театру вже головним режисером. 

ось як писав про це на початку 90-х років тодішній головний редактор журна-
лу «Український театр» Юрій Богдашевський: 

«він не прийшов у театр, а повернувся до нього. Повернувся після вимуше-
ної відсутності. Повернувся на сцену, де колишня слава була вже зведена до нуля, 
і, здавалося, що от-от відмовлять гальма й колектив покотиться з гори у стан ко-
лись славетних, а тепер ледве животіючих театрів. Бо дедалі більше місця заво-
йовував собі на сцені несмак, проголошений попередником Данченка ознакою 
нових естетичних засад, і певна частина трупи, як буває, вже почала звикати до 
такого життя з огляду на успіх у міщанської публіки».

У тезу про «вимушену відсутність», яка натякає на те, що Данченка буквально 
«вижили» з театру, занурюватися не буду, бо це не моя тема та, до того ж, усе завер-
шилося щасливо. Та хіба таки заньківчанська «слава була вже зведенена до нуля»? 
Невже таки несмак явно був «проголошений попередником Данченка ознакою 
нових естетичних засад»?

Давайте розберемося. справді, вистави головного режисера театру сергія 
сміяна «На зламі ночі» Романа Іваничука, Богдана антківа (1964), «Зупиніться!» 
Івана Рачади (1965), постановки інших режисерів тоді викликали критику. автор 
книги про заньківчан олександр кулик писав:

«Тим часом у пресі з’являлись критичні статті, в яких висловлювалося побо-
ювання щодо рівня вистав, недостатньої роботи з формування репертуару, май-
бутнього талановитої молоді. Театральні критики і практики М. Рудницький, 
Л. Мельничук-Лучко, Ф. Неборячок, а. Мацкевич справедливо наголошували, що 
жоден штатний режисер у сезоні 1964/65 року не виявив творчої активності, 
підупала увага до творчого зростання молоді, не приділяється належної уваги ви-
користанню великих можливостей досвідчених майстрів сцени, театр поступово 
втрачає власне репертуарне обличчя».

Утім, як відомо, сергій сміян залишив Театр ім. М. Заньковецької у 1966 році. 
Надалі, за словами кулика, «режисуру здійснювали досвідчений митець о. Ріпко 
і молодий режисер с. Данченко, запрошувались для створення окремих поста-
новок в. опанасенко, в. Бортко, М. Гіляровський». Насправді це не повна інфор-
мація. Театр кілька місяців працював узагалі без головного режисера. Затим було 
створено «режисерську колегію з Д. І. козачківським на чолі».

Такий запис залишив відомий заньківчанин олександр Гринько у своєму що-
деннику стосовно сезону 1966–1967 років. а далі занотував, що наприкінці липня 
1967 року «оголошено про призначення Михайла васильовича Гіляровського го-
ловним режисером театру».

Богдан козак розповідав мені, як на репетиціях однієї з вистав у Гіляровсько-
го стався конфлікт з артистом Федором стригуном і головний режисер вирішив 
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вивести його зі спектаклю, запропонувавши роль йому й Богдану ступці. Проте 
вони обидва відмовилися! Перестраховуючись, новий головний режисер закрив 
у театрі молодіжний творчий клуб «Діалог». але, за словами Богдана козака, Ми-
хайло Гіляровський «був дуже освіченою людиною» і впроваджував «високий літе-
ратурний репертуар», саме такий, який засновував у театрі й Данченко. ветеран 
заньківчанської сцени свідчить також, що в ті часи «артисти мали блискучу мож-
ливість для виявлення своїх талантів». У театрі ставилися «дуже солідні вистави».

влітку 1969 року Театр ім. М. Заньковецької успішно гастролював у києві зі 
своїми кращими виставами: «Гайдамаки» за Тарасом Шевченком (1963, режисер 
володимир Грипич); «Маклена Граса» Миколи куліша (1967, режисер сергій Дан-
ченко); «суєта» Івана карпенка-карого (1967, режисер олекса Ріпко); «На Івана 
купала» Михайла стельмаха (1968, режисер олекса Ріпко); «сестри Річинські» 
Ірини вільде (1968, режисер олекса Ріпко); «Діти сонця» Максима Горького (1968, 
режисер Михайло Гіляровський); «король Лір» вільяма Шекспіра (1969, режи-
сер Михайло Гіляровський); «Ніч на полонині» олександра олеся (1969, режи-
сер в. Лисюк); «Рим–17, до запитання» Миколи Зарудного (1969, режисер олекса 
 Ріпко); «Блакитна троянда» Лесі Українки (1969, режисер Михайло Гіляровський).

Усі вистави заньківчан одержали високу оцінку преси. в мемуарних нотат-
ках олександра Гринька читаємо: «Несподівано для всіх — тріумфальний успіх. 
Море квітів і овацій (постійне — “чи нема лишнього квиточка”). Після “Неволь-
ника” і особливо “Гайдамаків” молодь довго співала пісень. Це взагалі було свято. 
Звідусіль найкращі відгуки». Богдан ступка говорив мені, що «гастролі були роз-
кішними, народу на кожній виставі було битком, приймали нас прекрасно». він 
акцентує найперше на тому, що «дуже гарно сприйняла наші вистави українська 
інтелігенція». ступці запам’яталася, на його погляд, найвища оцінка: «Нарешті ми 
побачили український театр». 

отже, очоливши Львівський театр ім. М. Заньковецької у 1970 році, Данченко 
прийшов не на попелище несмаку й нульового театрального рівня, а в сильний 
колектив, якому в той час було присвоєно почесне звання академічного!

олександр Гринько занотував: «сезон 1970/1971 роки. відкрили 11 вересня. Го-
ловним режисером став с. Данченко, театр — академічним». До речі, Гринько свід-
чить, що офіційний документ про надання театру звання академічного вручила мі-
ністр культури сРсР катерина Фурцева. Це було 10 травня 1971 року. Запитав у Бог-
дана сильвестровича, чи пам’ятає він Фурцеву. ступка відповів: «Щось таке згадую... 
Ми, молоді актори, не були допущені до її тіла, тому й пам’ятати нам не обов’язково...»

У «Нарисах з історії театрального мистецтва України ХХ століття» читаємо:
«с. Данченко створить територію творчого пошуку, де художні традиції Б. Ро-

маницького, Б. Тягна (учня Л. курбаса), переломившись у сучасному сценічному 
мисленні нового покоління “заньківчан”, дадуть могутній імпульс естетичному 
оновленню українському театру.

У цьому театральному колективі сформується режисерська стилістика олек-
си Ріпка і алли Бабенко; розкриються яскраві акторські індивідуальності Богдана 
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ступки, Богдана козака, Федора стригуна, Лариси кадирової, Таїсії Литвиненко, 
віталія Розстального та ін. а творчий тандем режисера сергія Данченка і худож-
ника Мирона кипріяна буде сприяти створенню низки етапних робіт україн-
ського театру 1970-х років».

Тепер процитую вже згаданого Богдашевського, який на початку 90-х років 
минулого століття писав про роботу Данченка у Львівському театрі ім. М. к. Зань-
ковецької:

«Дев’ять щасливих сезонів у заньківчан. сьогодні вже можна стверджувати — 
щасливих і для нього, і для колективу. Театр став інтелектуальним осередком древ-
нього міста, що об’єднував своїми мистецькими відкриттями письменників і компо-
зиторів, художників і скульпторів, де кожна прем’єра перетворювалась на свято, бо 
таки необхідними у плині нашого буття виявилися і страждання Миколи Задорож-
ного, й майже лицарська гордість трепетної донни анни, й небезпечне блюзнірство 
Річарда ІІІ, щира віра у світову революцію Макара Нагульного й непримиренність 
Часника до тих, хто звик набивати свої черева галушками, й духовне багатство геро-
їв-прапороносців, яке, зрештою, зумовило нашу перемогу над ворогом». 

вочевидь, що сергій Данченко не був одвертим бунтарем ні в житті, ні в мис-
тецтві. Ростислав коломієць зауважив, що, перебуваючи під підозрою, його львів-
ські вистави, проте, не заборонялися. сергій володимирович не відчував якоїсь 
потреби будь-що лізти на рожен, демонструвати свою незгоду з існуючим ладом, 
або навіть гучно висловлюватися з приводу незатишного сьогодення. він ніколи 
не привертав увагу громадськості до себе, не прагнув сенсацій, не проривався на-
пролом до постановки забороненого чи, як тоді казали, не рекомендованого до 
сцени. Не афішував своїх задумів й ніколи не нагнітав атмосферу навколо своїх 
вистав. Напевне, в його розумінні, серйозне ставлення до життя й театру виклю-
чало дешевий епатаж і фронду, тобто непринципову опозицію. 

Разом з тим, за зовнішньою незворушністю приховувався напружений драма-
тизм стосунків сергія Данченка зі своїм часом, що відображалося в його виставах. 
але про це ми ще будемо говорити.

Я таки забіг уперед, а нам з читачами треба триматися хронології. Тому при-
йшов час розповісти про львівське козоводіння... коли років двадцять тому ступка 
вперше сказав мені, що у Львові вони «козу водили», я щиро й наївно запитав: 
«козу?! Живу?» Богдан сильвестрович поблажливо відповів: 

— Ні, це так називалося — козоводіння. Скажімо, ти був в одній компанії, а потім пішов 
до іншої, або з однієї забігаловки перейшов у другу — це називалось «водити козу». 

— То це з Данченком ви «козу водили»?
— З Данченком. І ми за ним, як баранчики. Веселе життя було! Біля нас постійно кру-

тилися, назвемо їх так — меценати. Принаймні якщо в нашій кишені водився карбованець, 
то в їхній — десять. Це вже були немалі гроші! Можна було зайти в кафе, насамперед, у «Ко-
марик», що при Театрі Марії Заньковецької... «Заходиш — комарик, виходиш — кошмарик». 
Але це було справжнє, як то кажуть, богемне життя. Власне, воно було дуже корисне для 
всіх нас, особисто для мене, тому що я постійно бував у майстернях художників і скуль-
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пторів, спілкувався з ними. Якщо письменник щось написав, то він тут же читав свою нову 
річ у компанії. Потім всі вони приходили до нас на спектакль, і ми його обговорювали. Гарно 
було. Це запровадили Сергій Данченко й Михайло Гіляровський.

— Завжди Данченко водив?
— Та наче він водив, а то, бувало, ми його водили. Як коли. Роман Іваничук, Роман Кудлик, 

Роман Лубківський, Богдан Янівський, Богдан Стельмах, Богдан Козак, Дмитро Герасимчук, 
Володимир Глухий, Юрій Брилинський... Заходили до скульптора Якова Чайки, який разом із 
Еммануїлом Миськом, Дмитром Крвавичем, Василем Одрехівським і архітектором Андрієм 
Шуляром були авторами пам’ятника Івану Франку у Львові. Затим ішли до Євгена Безніска — 
автора графічного циклу до Франкового «Мойсея», до Біганича... Фанна Бриж, скульпторка 
була. Прекрасний графік Остафійчук, Кицало, Богдан Сойка... Згадую, як Сойка подарував нам 
з Ларисою коляску, бо нам не було за що її купити. Поет Микола Петренко, Дмитро Крвавич — 
скульптор, надзвичайно розумний, Мисько Еммануїл, помер уже... Вже багатьох нема. Спілку-
вання з такими талановитими людьми дуже збагачувало. Якщо ти хотів збагатитися, то 
ти збагачувався. Тож не просто так «водили козу» і пили каву чи пиво... Дуже цікаво було...

Про це ж саме розповідає ступчин колега по Львову Богдан козак: 
«Львів був великим творчим клубом, де на каву збиралися художники, поети, 

музиканти. Ми говорили, не замикаючись вузько у своєму фахові. Хіба я можу за-
бути Дмитра крвавича, Еммануїла Миська? вони були старші за нас, але разом із 
нами, молодими, обговорювали форми і напрями мистецтва. Хіба я можу не ви-
знати за Ігорем та Іриною калинцями їхньої талановитості та громадянської по-
зиції, яка тоді теж високо звучала і звучить до сьогодні? Чи можу я сказати, що та-
лант Богдана сойки як талановитого художника і доброї, християнської людини, 
не вплинув на мене? Так само, як спілкування з андрієм Бокотеєм, Любомиром 
Медвідем? Чи з Марією Процевʼят, славою Матюхою? а Роман Іваничук, Роман 
кудлик, Микола Ільницький? Навіть собі й не уявляю, як би без них ми могли себе 
сформувати. Навколо нас було дивовижне оточення! Це, знаєте, як у лісі, коли дов-
кола молодого деревця — потужні дерева, які захищають його від бур і допома-
гають рости. Ми залежні один від одного. Наше покоління мало щастя у 1960-х 
роках, у час відлиги, бути свідками формування нової суспільної думки...»

Львів, як духовний поштовх

Наприкінці 1960-х років удалося відродити клуб творчої молоді. Та то вже 
було, говорячи словами ступки, «не так цікаво, бо вольності не було».

Це й зрозуміло. в обласній партійній газеті «Львівська правда» у жовтні 1969 ро-
ку повідомлялося, що головне завдання новоствореного клубу — «пропаганда 
кращих творів, присвячених молоддю славному Ленінському ювілею (сторіччя 
з дня народження вождя. — В. М.), боротьба проти так званої “масової культури”, 
яку намагаються нав’язати нашій молоді ідеологи буржуазного світу, дійове утвер-
дження передового, партійного мистецтва соціалістичного реалізму». 
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Зрозуміло, що так само спрямовувалася й коригувалася творча робота всіх 
мистецьких, зокрема, театральних колективів. скажімо, в листопаді 1968 року 
на пленумі Цк компартії України Львівський обком було піддано критиці за не-
достатній контроль постановки вистави Ірини вільде і Богдана антківа «сестри 
Річинські» (режисер олекса Ріпко) в Театрі ім. М. Заньковецької, під час якої ви-
конувався... націоналістичний гімн. 

Богдан козак розповідає:
«вистава на всесоюзному огляді здобула перше місце і вразила амбітну мос-

ковську комісію вмінням українських акторів грати п’єсу з життя інтелігенції 
з  глибокою психологічною мотивацією, на півтонах, без крику, як драматургію 
Чехова. Проте на олексу Ріпка чекало важке випробування. Хтось написав донос 
про те, що в “сестрах Річинських” співають націоналістичний гімн. Насправді 
співали пісню композитора Ярослава Ярославенка на слова Миколи вороного “За 
Україну, за її волю, за честь і славу, за народ...”. слово “Україна” для “них” — це вже 
був націоналізм. Директор театру Федір сандович, Богдан антків та олекса Ріпко 
отримали догани, пережили неодноразові виклики до кДБ».

а тепер коротко про те, як львівські партчиновники вміло вийшли з цієї вкрай 
неприємної для них ситуації.

Перший секретар обкому партії василь куцевол доповідав Петру Шелесту 
в  грудні 1968 року: «ваша настанова щодо посилення політичної пильності та 
своєчасного реагування на будь-які прояви ворожої ідеології нами сприйнята до 
неухильного керівництва». Разом з тим він виправдовувався, що «у виставі вико-
нувався не націоналістичний гімн, а українська народна обрядова пісня “Многая 
літа” та й то лише протягом 16-ти секунд. але, враховуючи специфіку ідеологічної 
роботи серед населення нашої області й те, що мотив цієї пісні міг викликати пев-
ну асоціацію й небажану реакцію у деякої частини глядачів старшого віку, на про-
позицію відділу пропаганди й агітації обкому партії відразу після вистави 20 жов-
тня ц. р. згадані слова і музика були замінені українською народною піснею “Де 
згода в сімействі”». Між іншим, блискучий приклад партійного вірнопідданства 
й тонкого відхилення звинувачень: по-перше, ніякого націоналістичного гімну не 
було, а по-друге, ми самі зняли ту недоладну пісню ще до критики на пленумі.

До речі, саме вистава «сестри Річинські», в якій прекрасно виявили себе мо-
лоді заньківчани, показала корисність нещодавно створеного в театрі кабінету 
молодого актора, в якому нове покоління не лише вдосконалювало свою майстер-
ність, але й вчилося у старших майстрів. 

Тож і під пильним контролем обкому клуб творчої молоді намагався завоюва-
ти авторитет, підтримував перспективних митців. в «Історії Львова» зазначається, 
що кТМ «відкрив широку стежину в світ мистецтва й популярності» переможцям 
молодіжних конкурсів: баяністу Ярославу ковальчуку, який того ж 1969 року пе-
реміг у змаганні музикантів у німецькому клінґенталі; виконавцеві співаної поезії 
вікторові Морозову, який після Львова двічі підкоряв Москву на конкурсах «алло, 
ми шукаємо таланти» та «Ширше коло»; поетові-пародисту остапові Федориши-
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ну; поетам Богданові стельмаху та Марії Барандій; художнику Миколі андрущен-
ку. На думку авторів «Нарисів», молодіжний клуб так само відкрив майбутнє й «ак-
торам Театру ім. М. Заньковецької Наталі Міносян, Богданові ступці, святославу 
Максимчуку, композиторові Богдану Янівському». Безперечно, це перебільшення. 
Митці, які працювали в Театрі ім. М. Заньковецької, завдячували клубові в розши-
ренні свого духовного кругозору, але дорогу в світ їм відкрив саме театр.

Та найголовніше, що ступка і його однодумці знаходили свій власний, щоден-
ний вихід із ідеологічного коридору:

— Поміж собою ми обговорювали всі нові книжки, вистави, художні виставки, фільми... 
Сперечалися... Йшлося не лише про сучасні твори, а й про Чехова, Шекспіра. Класика — це 
школа, в якій ростуть. Сьогодні також треба ставити п’єси, які знають в Європі, світі... 

У полі нашого зору були всі товсті республіканські журнали — «Дніпро», «Всесвіт», «Віт-
чизна», львівський «Жовтень», московські «Новый мир», «Дружба народов», польський теа-
тральний журнал «Діалог»... Усі значні й цікаві публікації ми обговорювали між собою.

Юрко Брилинський виписував усі ці журнали, а я збирав книжки про імпресіоністів 
і пост імпресіоністів, які вважалися буржуазними художниками. Серйозні розмови з історії 
мистецтва розгорталися! 

Дискутували з тих питань, які для комуністичної ідеології були головними, обурювали-
ся придушенням усього українського, несправедливостями на селі... 

Юрко грав на гітарі й співав:

Сьогодні у клубі лекція,
Людина людині — брат,
Сьогодні (забув, яке слово далі) в колгоспному полі
Колгоспник украв буряк.
Сьогодні у світі рація, 
Сьогодні зникає нація.
А світ очманів на футболі.

Навіть Іван Драч тоді писав про футбол:

Футболiсти зморенi,
I футболки чорнi.
А лобами куцими,
А тупими буцами
Розбiгаються круто

i не м’ячем з розворота,
А головою Сократа

пробивають ворота.
Воротар прудкий, як муха,
Хап фiлософа за вуха,
Прикладається з розгону —
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Прямо в пельку стадiону
Вибиває.

Всюди шал.
Ораторiя. Хорал.

Класний вірш, правда? Іван Драч, Ліна Костенко, Євген Євтушенко, Белла Ахмадуліна, 
Андрій Вознесенський, Василь Аксьонов... Ми їх читали. Все, що виходило в світ, знали на 
пам’ять, захоплювалися, сперечалися... Пам’ятаю, як кипіли пристрасті навколо «Собору» 
Олеся Гончара! Ми гризли, буквально гризли все, що з’являлося в літературному світі...

Захоплювалися й самвидавівськими творами Ліни Костенко, Івана Драча, Миколи Хо-
лодного, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Василя Симоненка...

Нагадую Богдану сильвестровичу неопублікований тоді вірш василя симо-
ненка «Злодій», з яким познайомився, будучи студентом київського університету, 
в середині 60-х років... У ньому гостро звучить тема, заторкнута в пісні Брилин-
ського двома рядками. Може, саме симоненко й спонукав до цього?

Даю вірш у тому варіанті, який я запам’ятав півстоліття тому, бо він мені ви-
дається точнішим від інтернетівського.

Дядька впіймали, арештували,
Дядька в сільраду ескортували.
Дядька повчали і докоряли:
«Як вам, дядьку, не ай-ай-ай
красти на полі свій урожай!
У кого ви крали?
ви крали у себе.
Це ж просто сором красти свій труд».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Чому він злодій?
З якої речі?
Чому він красти пішов своє?
Давить той клунок мені на плечі,
сором у серце мені плює.
Дядька я вбити зневагою мушу,
Тільки у грудях клекоче гроза:
Хто обікрав і обскуб його душу,
Хто його совісті руки зв’язав?
Де вони, ті відгодовані й сірі,
Демагоги і брехуни,
Що в’язи скрутили дядьковій вірі,
Пробираючись у крісла й чини.
Їх би за грати! Їх би до суду!
Їх би до карцеру за розбій!
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Доказів мало??? Доказом будуть
Лантухи втрачених мрій і надій.

Дуже цікаве підтвердження творчих інтересів заньківчан і, зокрема, висо-
кої популярності василя симоненка зустрів у мемуарних нотатках олександра 
Гринька, старшого за ступку на два з лишком десятиліття: «відроджувався інтерес 
до національної культури, народних звичаїв, обрядів, власної, нефальсифікованої 
історії. Це був рух, в першу чергу, творчої молоді, що сповідувала нові думки, те-
матику, відмінну від офіційної. в епіцентрі цього руху знаходились поети (І. Драч, 
Л. костенко, Микола вінграновський, василь симоненко і інші). Наче молитву 
цитували слова поета:

“Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю.
Хай мовчать америки й Росії,
коли я з тобою говорю”».

Богдан сильвестрович знає творчість симоненка дуже добре. Згадує його не-
великий вірш 1963 року:

Торжествують:
він не спотикався,
Не змочив —
Ні разу! —
Підошов,
Проти вітру —
Жоден раз! —
Не пхався...
але ж він нікуди і не йшов!

ступка каже: 
— Ми хотіли пхатися, спотикатися, йти вперед. І це була, так би мовити, внутрішня 

опозиція до влади.
У того ж олександра Гринька: «опозиція була індивідуальна! Таємно перепи-

сували від руки заборонені вірші. При нагоді читали під час творчих зустрічей». 
У Богдана козака читаємо: «Наші молоді актори переписували вірші Ліни костен-
ко, Івана Драча, Миколи вінграновського, яких тоді не друкували...»

Духовна ситуація, про яку йдеться, зафіксована в сучасній «Історії Львова», де 
сказано, що «поза офіційною сферою було товариське життя прихильників “бо-
геми”...». Львів уже мав подібний досвід, коли на початку ХХ століття в місті діяла 
неформальна група «Молода муза», що була своєрідним клубом літераторів без 
фіксованого членства й статуту. Її учасники збиралися в кав’ярнях, як заньківчани 
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та їх знайомі й друзі в знаменитому «комарику». Інтереси митців різного профі-
лю збігалися й у Львівській письменницькій організації. Тут почували себе своїми 
скульптор Еммануїл Мисько, актори Богдан ступка, Федір стригун, Юрій Бри-
линський, святослав Максимчук, художники Любомир Медвідь, Євген Безніско, 
Роман Безпалків...

Роман Лубківський говорив мені, що познайомився з Богданом ступкою 
в майстерні художника Євгена Безніска. Лубківський, як і ступка, свідчив, що ця 
майстерня була одним із місць, де збиралася молодіжна художня богема.

Духовна жага молодих львівських інтелектуалів частково заторкнута в публі-
кації Богдана стельмаха в жовтні 1972 року, в якій він розповідав, як запросив 
ступку додому:

«слухай, а ти маєш Уїтмена? — запитав Богдан. — Хочу зробити літературну 
програму за його книгою “Листя трави”.

Я знайшов книжку Уїтмена, і він почав читати. видно було, що читає не впер-
ше, бо вже приноровився до складної внутрішньої поліфонії Уїтменових рядків. 

себе я оспівую, себе я славлю,
І що прийнятне для мене, приймете й ви,
Бо кожний атом, що належить мені, і вам належить.
Я блукаю й кличу душу свою,
Нахиляюсь, блукаючи навмання, розглядаю
літню травинку.
Мій язик, кожний атом крові моєї створені з цієї землі,
з цього повітря;
Народжений тут від батьків, народжених тут від батьків,
теж тут народжених, —
Я, тридцятисемирічний, цілком при здоров’ї,
нині розпочинаю цю пісню
І сподіваюся не скінчити до смерті. 

“Народжений тут від батьків своїх...” Я слухаю актора і розумію, що він знає, 
де це — ТУТ: для нього це не абстрактне поняття, а конкретні обшарпані хати 
повоєнного куликова з покрученими вузькими вулицями, з облізлими на дощах 
вивісками приватних крамничок, зі скрипучим возом, можливо, тим, що одного 
разу привіз його, маму та нехитрі домашні пожитки до Львова, до батька». 

Майже через сорок років після тієї зустрічі зі стельмахом я зателефонував 
ступці й прочитав розповідь про той його візит до стельмаха. «Да, було таке», — 
резюмував артист.

Познайомившись із Михайлом Ульяновим, ступка став глибше цікавитися 
творчістю московських митців, а приїжджаючи до Москви, відвідував музеї, теа-
три. коли в середині 70-х років журнал «Український театр» узяв у нього інтерв’ю, 
ступка, між іншим, сказав: 
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— Мені особливо близький Михайло Ульянов. Як актор і як людина. Мав щастя зустрі-
тися з ним. Як актор Ульянов правдивий, простий, завжди переконливий, із вибуховим тем-
пераментом, зливою почуттів і глибоким розумінням того, що робить.

З великою цікавістю подивився я виставу «Гамлет» у Театрі на Таганці. При-
вабив мене володимир висоцький. У нього своя позиція. Як у громадянина, як 
у актора. вся його гра мені подобається своєю правдивістю. 

Про Гамлета у виконанні володимира висоцького ми говорили зі ступкою 
в 90-ті роки минулого століття неодноразово. Я дивився «Гамлета» в києві, коли 
в другій половині 70-х років його привозив Театр на Таганці. Перед початком 
спектаклю висоцький–Гамлет сидів... з гітарою в глибині сцени, біля голої стіни. 
У пролозі геніально виконував пісню на геніальний вірш забороненого тоді в Ра-
дянському союзі Бориса Пастернака «Гамлет», в рядках якого був закодований 
ключ до всього спектаклю. Люди Ельсінору не простили йому тієї гітари...

ступка дивився «Гамлета» у 1972 році, коли Театр ім. М. Заньковецької гастро-
лював у Москві. 

— Спочатку про нову виставу мені сказав Михайло Олександрович Ульянов, у якого 
я в 1972 році знімався у фільмі «Найостанніший день»: «Любимов поставив на Таганці “Гам-
лета” з Висоцьким. Дуже цікаво. Треба подивитися». В цих словах відчувалася повага стар-
шого за віком артиста до творчої вдачі Висоцького...

Враження було потрясаюче. Передусім, припало до душі художнє оформлення спектак-
лю Давида Боровського. Плетена декорація — завіса, підвішена на кронштейні, яку можна 
було ставити як завгодно: паралельно до сцени, перпендикулярно, по діагоналі... Коли Висо-
цький читав знаменитий монолог, то за цією завісою, що рухалася справа наліво до Гамле-
та, його повторювали Клавдій, Полоній, Розенкранц і Гільденстерн. Кожен з них сам собою 
й для себе вирішував основне питання «Чи бути, чи не бути...». Страшенно сподобався Гам-
лет з гітарою — це було так сучасно... Не можу забути, як він співав рядки Пастернака про 
Гамлета... Ще запам’ятався Юрій Любимов, який із глибини залу для глядачів за допомогою 
різноколірного ліхтарика керував ритмікою спектаклю...

Цікаво, що Лесь Танюк, який жив у Москві, записав у щоденнику в лютому 
1972 року, ще не подивившись «Гамлета»: «всі захоплені висоцьким, який грає 
Гамлета з гітарою, — й унікальною завісою Боровського». Затим, подивившись 
спектакль, занотував: «Геніальна вистава, геніальна режисура, геніальний висо-
цький, наближається до геніальності публіка».

...У 1970 році друзі попросили володимира висоцького заповнити складену 
ними анкету. Там було й таке питання: «Яка подія стала б для тебе найбільш 
радісною?» висоцький відповів: «Прем’єра “Гамлета”». він сам запропонував 
себе на роль принца Данського. Прагнув зіграти не просто інакше, а так, «як 
хотів Шекспір». У 1972 році висоцький написав розгорнутий вірш «Мій Гам-
лет» (близько 100 рядків), в якому розкрив своє бачення шекспірівського героя. 
Його Гамлетові не подобався час, в якому він жив, і люди в ньому: думки й науки 
повсюдно спростовувалися реальною дійсністю... Цей Гамлет зневажав насиль-
ство, проте в очах ельсінорців він саме методами насильства боровся за трон... 
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На думку висоцького, Гамлет у спектаклі Юрія Любимова знав набагато більше 
за всіх інших відомих Гамлетів. він знав, що відбувається з ним і з його країною. 
«він розуміє, що ніде йому не подітися від рокового кінця. Такий йому випав 
час — жорстокий».

Інакше кажучи, Гамлет висоцького знав про Ельсінор все те, що знав артист 
про сучасний йому світ. влучно сказав про це Бартошевич: «Гамлет олів’є вивчав 
Фрейда, Гамлет Барро — сартра, Гамлет висоцького — вірші самого висоць-
кого...» 

Мені запам’яталися ступчині слова:
— Відчувалося, що «Гамлет» Юрія Любимова на Таганці був культовим, переломним 

спектаклем для всієї Москви... Гамлет Висоцького вже зробив свій вибір на користь буття... 
Йшлося лише про те, як саме бути...

Багато років потому я почув у телезапису слова самого висоцького: «Гамлет, 
якого я граю, не думає про те, чи бути йому, чи не бути... він знає, що жити добре, 
жити треба...»

серед тодішніх російських спектаклів, які переглянув ступка на початку 70-х 
років, йому сподобався ще один:

— Спектакль, який, на мою думку, відзначається чудовим акторським ансамблем — 
це «Міщани» Георгія Товстоногова в Ленінградському театрі Максима Горького. Там немає 
жодного актора, який хоч на мить розхолодився б, зробив «паузу» на сцені. Лебєдєв мені 
страшенно подобається, Рецептер, Трофимов... «Міщани» — здавалося б, хрестоматійна, 
давно й до дрібниць усім відома п’єса, а так бере за душу, така трагедія виникає перед на-
шими очима у звичайній кімнаті...

коли на початку 2012 року мені пощастило подивитися цей спектакль у за-
пису на російському телеканалі «культура», ще раз переконався, наскільки точний 
ступка в оцінках. 

Та повернемося до Львова, про який тепло згадує ступчин колега, заньківча-
нин Богдан козак: 

«На початку 60-х років ХХ століття, коли політична “відлига” ще продовжува-
ла свій, хоча уже й сповільнений рух, мистецький Львів все ще бурхливо вирував 
розмаїттям неповторних ідей і думок. Письменники, музиканти, художники, ак-
тори постійно зустрічались якщо не в клубі творчої молоді, то на каві у кавʼярнях 
або на театральних прем’єрах, виставках, літературних вечорах, концертах, а іно-
ді засиджувалися до ранку у майстернях. 

Ми тоді жадібно і сміливо експериментували, прагнули затвердити себе в мис-
тецтві, шукали власний індивідуальний стиль. старше покоління львівських мит-
ців, що мало за плечима європейський мистецький вишкіл, та їхні перші учні по-
воєнних років, до числа яких належав, наприклад, Еммануїл Мисько, і ми, зовсім 
ще молоді митці, марили новим етапом українізації, бажали органічно поєднати 
світове і національне мистецтво. І хоча не переходили на “ти”, проте не відчували 
жодної різниці у віці — десять, пʼятнадцять, двадцять років, що розділяли нас, сти-
рав палкий мистецький порив. 
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одним із центрів, де постійно в ті роки гуртувалася молодь, була творча май-
стерня Еммануїла Миська на одній із центральних вулиць (тепер — вул. вітовсько-
го), і до неї, як струмочки до озера, збігалися спраглі знань і спілкування митці...»

Цю розповідь органічно доповнює Богдан ступка:
— У Львові наші, так би мовити, інтелектуальні контакти були постійними, цікави-

ми, плідними. З письменниками, художниками, просто з розумними людьми. Вони давали 
величезний поштовх. Скажімо, виходив новий фільм. Ідеш вулицею, зустрічаєш старшого 
за віком знайомого. «Де ви йдете?» — «Каву пити». — «І я з вами. Ви дивилися цей фільм? 
Це достойний фільм: там така концепція, там такий зміст!» Йдемо разом на каву, а цей 
чоловік — народний художник України, теоретик, професор художнього інституту. Слу-
хаючи його, думаю: а я ж цього у фільмі не побачив, я бачив якийсь інший бік. Це була школа.

Ми кохалися в своїй культурі, ми проростали в неї своїм корінням і не давали відрізати, 
викорчувати це коріння...

Львівські інтелігенти прямо говорили, що Лесь Курбас — це надзвичайно талановитий 
український режисер, і ми ще наприкінці 50-х років знали, хто такий насправді Курбас для 
театральної культури.

Особливо багато я дізнався про Курбаса від Бориса Тягна. Саме він, ще в 1959 році, коли 
я навчався у театральній студії, багато розповідав нам про нового актора-інтелектуала, 
про його виховання. Ми виростали в усвідомленні того, що Лесь Курбас був унікальним, ве-
ликим режисером, у якого маємо вчитися...

Залюбленість у Леся Курбаса

У Львові розпочалася ступчина залюбленість у курбаса. він не декларує її, хіба 
що у 1986 році написав хвилюючу передмову до документальної повісті-есея «Не 
зречуся Імені твого...» про Леся курбаса й валентину Чистякову (автори Микола 
Лабінський і Микола Шудря). На жаль, вона так і не була опублікована. 

Хочу познайомити читача з деякими думками Богдана сильвестровича про 
Леся курбаса, пов’язаними зі Львовом:

— Лесь Курбас — це незгасна зірка першої величини на небосхилі минувшини й сьогоден-
ня українського театру. І чим більше віддаляється світло його імені від нас, тим яскравіше 
сяє той нездоланний вплив. Світло, в якому зростали й учні Курбаса, й учні його учнів.

Лесь Курбас — епоха в історії театральної культури не лише України. Він стоїть по-
руч із такими світочами сцени, як Костянтин Станіславський, Всеволод Мейєрхольд, Коте 
Марджанішвілі, Євген Вахтангов, Сандро Ахметелі, Гордон Крег, Макс Рейнгардт, Бертольд 
Брехт. Разом із ними він у непримиренній боротьбі з натуралізмом і етнографізмом здобув-
ся на нові відкриття в царині театральної форми, а його метод перетворення запліднив 
рясною зав’яззю новітній український театр. І бодай тривалий час актори не спілкувалися 
із системою Курбаса, та це не означало, що була перервність традицій «Молодого теа-
тру» й «Березоля». Вихованці Курбаса — Іван Мар’яненко, Амвросій Бучма, Данило Антоно-
вич, Мар’ян Крушельницький, Василь Василько, Валентина Чистякова, Наталія Ужвій, Лесь 
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Сердюк, Володимир Скляренко, Борис Тягно та інші — продовжували педагогічну школу Леся 
Курбаса і в своїй творчості дотримувалися його заповітів. Їм вдалося створити образи й 
вистави, що ввійшли до золотого фонду української театральної культури, вони виховали 
ціле покоління нових діячів мистецької культури.

Мені не пощастило бути безпосереднім учнем корифея українського театру. Та в на-
вчанні і в роботі на сцені я не раз відчував вплив його генія. Його дух, злет творчої думки 
передавав нам, учням драматичної студії Львівського театру імені Марії Заньковецької, 
народний артист України Борис Тягно. Він часто розповідав своїм слухачам про творчі за-
сади Майстра, як він його називав, особливо про його метод перетворення, про формулу 
театральних засобів, що розкриває відображальну дійсність у певній її суті (психологічній, 
соціальній тощо) й викликає у глядачів ті асоціативні та взагалі психофізичні процеси, які 
підіймають рівень сприймання і стають основою будь-якого театрального мистецтва. 
Мій учитель навчав проникати до підтексту ролі, органічно поєднувати слово з рухом 
на сцені, підтримував студійців, які вміли імпровізувати з обраної теми, привчав нас са-
мостійно працювати над роллю, цінував акторську вигадку, хист розробляти музичну 
партитуру ролі й навчав нас тієї методи, яку запозичив із творчої системи Леся Курбаса. 
Тягно розповідав, як Курбас наводив приклад із Брюлловим, який, поклавши кілька плям на 
полотні свого учня, сказав: «Треба знати, де, коли, як і скільки. У цьому майстерність». Бо-
рис Хомич говорив, що колишні його вчителі навчали лише виконувати окремі ролі, а Лесь 
Курбас — самостійно мислити у творчій роботі.

У виставі «Фауст і смерть» Борис Тягно доручив мені складну й відповідальну роль Ме-
хантропа — механізму, позбавленого емоцій і водночас зарядженого на весь плин вистави. 
Деякі виконавці в інших театрах вбивали в цій ролі душу, мене ж Борис Хомич спонукав ви-
конувати її емоційно, щоб робот жив на сцені. Під впливом режисера-курбасівця я поволі 
засвоював уроки школи «Березоля», методи роботи над образом (чіткий зовнішній малю-
нок ролі, внутрішню зібраність, пристрасність, логічний розрахунок, який часом межує із 
математичною точністю) і так працював від ролі Річарда ІІІ у виставі за однойменною 
п’єсою Вільяма Шекспіра до Миколи Задорожного в «Украденому щасті» Івана Франка та 
Войницького в «Дяді Вані» Антона Чехова за режисурою Сергія Данченка, який виріс в театрі 
під керівництвом Бориса Тягна. Вистави березільця, безумовно, вплинули на становлення 
творчої особистості Данченка, згодом головного режисера Львівського театру імені Марії 
Заньковецької, а з 1978-го — Київського театру імені Івана Франка.

Мене приваблювала не тільки творчість, а й життя Леся Курбаса. Читаючи книгу спо-
гадів друзів і соратників Майстра, і зокрема Бориса Тягна, я впізнавав свої рідні краї, львів-
ські вулиці, історію Галичини. Часом здавалося, що я веду розмову з цією великою й простою 
людиною, все в його житті таке зрозуміле й величне, заглиблене в сьогодення, з поривом 
у завтрашній день. 

Пам’ятаю, що Борис Хомич розповідав, як Курбас однаково добре, з великою повагою 
ставився до акторів усіх національностей і всіх напрямків, він завжди різко обривав будь-
яку іронію з цього приводу. Тягно наголошував, що Курбас умів зрікатися власних штампів 
і вподобань. Мій учитель говорив, що зустрічав цю рису характеру тільки у справді вели-
ких режисерів театру й кіно. Борис Хомич писав у своїх спогадах: «Пригадую, якось у Львові 
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А. Бучма сказав мені: “Знаєш, Борисе, за всеньке життя я знав двох режисерів з найбільшої 
букви. То були: Лесь Курбас і Сергій Ейзенштейн”. І я розумію Бучму». 

Борис Хомич згадував, як Лесь Курбас дорікав артистам, у яких нема, як він говорив, шу-
кання, довбання, вдосконалювання самого себе, праці над собою. На думку Курбаса, актор 
повинен рости від спектаклю до спектаклю — це ненормально, коли актор не дістає чо-
го-небудь нового від чергового спектаклю. В такому разі він не навчився брати, бо майже 
кожний режисер щось дає акторові...

Тягно буквально прищепив мені любов до Курбаса. В театр я тоді приходив, як на свя-
то, в піднесеному стані й перебував під магічним впливом цієї видатної Людини.

Осягаючи свої ролі, мені хотілося проникнути в їхній підтекст, знайти й зафіксувати 
зовнішній малюнок, якому Борис Хомич, слідом за Лесем Курбасом, надавав великого значен-
ня, вибудувати роль у просторі й часі, віднайти засоби її виразності й ощадливості, віді-
брати промовисті жести й скористатися ними.

Я думав, що все дано мені само собою, і, не карбуючи тієї миті струм «Березоля», сягав 
через цілі театральні покоління...

Про Леся курбаса ми розмовляли часто. Найбільше запам’ятався період, коли 
ступка готував роль короля Ліра в шекспірівському спектаклі, який так і не по-
ставив курбас. 

Богдан сильвестрович говорив, що молодий Лесь курбас ще напередодні Пер-
шої світової війни, виношуючи плани створення нового українського театру, мрі-
яв «по-українськи грати Шекспіра». Згадували, що й у 1919 році курбас писав про 
«всі постановки Шекспірових і споріднених п’єс»... 

Ім’я Шекспіра ми зустрічаємо час від часу в теоретичних роздумах режисера, 
які ступка добре знає. скажімо, молодий курбас у 1918 році цікаво міркував про 
те, що для акторського мистецтва минулого немає. Це стосується певною мірою 
й театру, в тому числі й постановок шекспірівських п’єс. від гри акторів минулих 
часів нам залишилися вплетені в їхні біографії загальні описи вражень людей, за-
гальний духовний розвиток і «театральну вихованість» яких сьогодні вже не можна 
глибоко дослідити. століття потому до нас не дійшла жодна завмерла інтонація, 
жоден мімічний порив. Про стиль тих людей свідчать твори сучасного їм маляр-
ства, літератури й театру. Тому про гру акторів ми можемо судити лише спираю-
чись на загальний стиль їхньої епохи. Це все одно, що реставрувати творчість Лео-
нардо да вінчі на підставі опису балу в замку Медичі. Проте пропадає вся цінність 
безпосередньої обсервації архітвору, своєрідного його відчуття й розуміння.

курбас нагадував про те, що в театрі склався «шаблон на Шекспіра»: «Шаб-
льон, що поки дійшов шляхом традиції від свого джерела до нас — був десятки 
разів змінюваний, перешиваний, приноровлюваний до найрізнорідніших етапів 
історії людського смаку. І хай попробує актор із ним боротися!» сам курбас умів 
боротися з шаблоном, він усе життя любив і знав Шекспіра...

Як відомо, театр (кийдрамте) було засновано в червні 1920 року, а вже в серп-
ні — на гастролях у Білій Церкві — Лесь курбас поставив шекспірівського «Мак-
бета», де сам зіграв заголовну роль. Готуючи виставу, він говорив акторам: «Не за-
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бувайте, що це буде перша в історії українського театру постановка п’єси Шек-
спіра. Заради такої мети можна й поголодувати. всі свої духовні й фізичні сили 
ми повинні скерувати на те, аби довести, що ми не обивателі, не ремісники від 
мистецтва, а революційні актори! І довести не словами, а ділом — своєю творчіс-
тю!.. Ми не просто ставимо трагедію Шекспіра. Ми, користуючись високохудож-
нім твором англійського класика, створюємо виставу, співзвучну нашим дням...»

саме у той час — наприкінці серпня 1920 року — курбас записав у своєму що-
деннику: «Були такі, що плакали за нами, були такі, що тільки наші вистави зробили 
їх свідомими українцями». важко сказати, що саме стало безпосереднім приводом 
фіксації курбасом цієї тези, проте можна не сумніватися, що серед «наших вистав» 
він мав на увазі й шекспірівського «Макбета». Режисер європейського масштабу 
курбас, як ніхто інший, розумів, що самосвідомість українців формується не лише 
національно-патріотичними виставами, але й класикою світової драматургії. 

Через чотири роки, вже в «Березолі», курбас знову поставив «Макбета», про-
те ні задум, ні вирішення нової роботи не мали нічого спільного з виставою 
1920 року. Богдан ступка розповідав так, ніби брав участь у виставі. Наголошу-
вав, що курбас вважав формально неможливою й по суті непотрібною постанов-
ку п’єси в побуті шекспірівського часу. актори виходили на сцену в повсякденних 
костюмах, до яких додавалися лише деякі деталі: короткі плащі, пелерини, апліка-
ції з середньовічною геральдикою. сама сцена була оголена, необхідні аксесуари 
спускалися й підіймалися на канатах на очах у глядачів. Місця дії позначалися 
великими щитами з написами «Провалля», «Поле», «Зал» тощо. вони рухалися, 
підсилюючи душевний неспокій героїв після вбивства короля Дункана, або пере-
тинаючи шлях Макбетові, коли він жахався привида Банко. Як відомо, курбас 
вважав основою театру актора. він говорив, що в театрі все можна стилізувати, 
крім актора. вчив режисерів: «коли заплутаєтесь, починайте відкидати все: де-
корацію, музику, світло тощо. Лишиться лише актор. Якщо йому ви здатні дати 
раду — вистава буде навіть у тому разі, коли ви ніякий режисер. Не ображайтесь. 
Про присутніх не говорять». ступка наголошував, що це розповідав його вчитель 
Борис Тягно.

Народний артист сРсР василь василько згадував: «курбас хотів побачити, 
що саме з театральної системи шекспірівського театру, з його психотехніки мож-
на зберегти й використати в сучасному революційному театрі. складні характе-
ри, глибокі пристрасті режисер спробував передати лише засобами акторської 
майстерності. Щоб випробувати силу впливу актора на аудиторію, так би мовити, 
у чистому вигляді, без допомоги ілюзорних декорацій, історичних костюмів, меб-
лювання, музики, частково було реставровано технологію театру часів Шекспі-
ра». По суті, курбас позбавив акторів звичної для них навколишньої атмосфери, 
вимагаючи, щоб головними виражальними засобами стали внутрішня й зовніш-
ня психотехніка кожного актора та мізансцени. У спектаклі відзначилися Іван 
Мар’яненко (Макбет) і Любов Гаккебуш (леді Макбет). артистка «Березоля» Ірина 
стешенко зазначала, що, поставивши «Макбета» у зовнішньо умовній традицій-
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ності англійського театру часів королеви Єлизавети, курбас підкреслив історич-
ний зміст п’єси всіма барвами театральних жанрів — від трагедії до буфонади.

ступка запитував: «Чому в революційні й перші післяреволюційні роки кур-
бас обрав для постановки (двічі!) саме “Макбета”?» він говорив, що так виступає 
проти тиранії, хоча в цій трагедії відсутні мотиви, якими можна скільки-небудь 
позитивно трактувати більшовицькі перетворення в Україні, без чого вона пере-
ставала бути ідеологічно доречною й цікавою. Проте курбас наголошував у актор-
ському колективі, що ставить виставу саме «співзвучну нашим дням».

Може, він хотів, як артист і режисер, сценічними засобами реалізувати в «Мак-
беті» своє бачення революції та її діячів з їх світлими і потворними сутностями, з їх 
злом і добром, яке висловити вголос ніяк не міг? Згадаймо першу сцену з відьмами, 
що є прологом трагедії й завершується словами: «Є зло в добрі, добро у злі...» Бо-
ротьбою цих двох начал якраз і наповнена вся трагедія: життя, влада, революція, 
як і людина, можуть бути злими й добрими, огидними й прекрасними. Трагедія 
Макбета в тому, що він від природи не схожий на Річарда ІІІ — безчесну, злобну 
й жорстоку людину, але все ж таки в певних обставинах обирає злочинний шлях, 
який суперечить його первісній совісності, оскверняє його відкриту для людських 
сумнівів й гризот мужню душу. владолюбний і честолюбний Макбет, якого по-
манив привид влади, все глибше в’язне в твані нелюдськості й повного отупіння 
почуттів. але він вірить, що його доля визначена вищими силами, що повинно ви-
правдати його у власних очах і в очах інших людей. Хіба не так з’являлися, чинили 
й думали властолюбці революції? Загибель Макбета не має й натяку на моральне 
просвітлення й очищення, що осяяло страдницький шлях Ліра. Це загибель пов-
на й безпросвітна. в цьому розумінні «Макбет» — найпохмуріша з усіх трагедій 
Шекспіра, в якій показана повна моральна деградація й загибель людини. І саме 
цю трагедію курбас вважав «співзвучною» революції...

втім, мудрий ступка дуже добре знає, що не все було так просто, як дехто нині 
намагається представити. Березільці з Лесем курбасом вірили, що більшовики за-
безпечать утвердження нового українського театру. восени 1923 року режисер 
писав, що «Березіль стоїть твердо на платформі Жовтня». ступчин учитель Борис 
Тягно згадував, як курбас посилався на Леніна: «Театр не може бути сьогодні кни-
гою для бідних духом, як вважали єзуїти. “Наші робітники і селяни, — говорив 
в. І. Ленін, — заслуговують чогось більшого, ніж видовищ. вони дістали право на 
справжнє велике мистецтво”. Це на сьогодні — аксіома». коли помер володимир 
Ілліч, курбас щиро вболівав і тужив: «Бо Лєнін — це маса, бо Лєнін — це сила, 
бажання побіди, нестримне стремління вперед сотень міліонів працюючих». Та ця 
віра невдовзі зникла: «Нинішнє становище далеко не таке, як про нього пишуть га-
зети, успіхи колгоспного руху в справі поліпшення побуту і збагачення колишніх 
бідняків існують лише в газетах. Загалом же народ живе в злиднях і голодує». Це 
написано в червні 1934 року. а ось лапідарний вирок, винесений у 1936–1937 ро-
ках: «соціалізм несумісний з природою людини, як вогонь несумісний з водою». 
Та навіть у рік своєї смерті курбас, перекреслюючи ненависне радянське й росій-
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ське, не торкнувся Леніна: «в радянській Україні панує диктатура чорносотенної 
російської кліки, і ця кліка знищила ленінську національну політику, українську 
культуру і літературу і знищує українську мову».

Після усунення курбаса з керівництва «Березоля» він почав працювати на за-
прошення Міхоелса в Державному єврейському театрі в Москві над постановкою 
«короля Ліра». водночас він отримав запрошення ставити «отелло» в Малому те-
атрі. ступка дуже добре знає цей період життя курбаса, він глибоко цікавився під-
готовкою ним вистави «король Лір».

Микола Бажан спілкувався з курбасом саме в той час — наприкінці 1933 року. 
Щовечора вони зустрічалися в кафе «Метрополя»: як сказав курбас, «там і затиш-
но і кава пристойна». Режисер приходив, зазвичай дружній і привітний, особли-
во тоді, коли репетиція йшла добре. Значить, з Міхоелсом у них було взаєморо-
зуміння в  трактуванні образу. І тоді курбас яснів щасливим творчим клопотом. 
олександр степанович розповів Бажану про головну ідею, яку вони з Міхоелсом 
вклали в трактування складного, давно усталеного традицією, віками втілюваного 
великими артистами образу Ліра. «Це буде незвичний Лір, — говорив курбас, — 
дивак, самолюбець, засліплий від ілюзії самовладства, але гіркота правди розтуляє 
йому очі, пробуджує в ньому людяність і людину, гроза життя зриває з нього шати 
бундючности, повертає його на землю поміж людей та болещів. Знеможений, ли-
сий, безбородий — Міхоелс гратиме його майже буз гриму — він мусить, несучи 
на руках мертву корделію, звестися в усій своїй людській величі, позбувшись пихи 
й злоби засліпленого деспота...»

Звичайно, Бажан не передав усю багатогранність і повноту задуму курбаса про 
«незвичного Ліра». На думку ступки, тріумфальний успіх Міхоелса в ролі короля 
Ліра завдячує й тим зернам, які встиг посіяти в акторові режисер Лесь курбас. він 
не довів постановку спектаклю до кінця. Більше того, Міхоелс навіть не згадує про 
курбаса в своїх знаменитих спогадах про роботу над образом Ліра, написаних 
в 1936 році. Це легко зрозуміти й простити: наприкінці грудня 1933 року курбаса 
заарештували по дорозі до театру, невдовзі він потрапив на соловки. Тоді він од-
нозначно вважався «ворогом народу».

Затаєний жаль Міхоелса про курбаса виявився лише в тому, що після роботи 
з ним соломон Михайлович довго не міг знайти спільну мову з новим постанов-
ником — режисером сергієм Радловим: «в трактовці “короля Ліра” ми з Радловим 
знаходилися на різних позиціях... образ Ліра у нього не жив».

ступка завершував:
— З Курбаса починається сучасний український театр і прекрасна традиція схильнос-

ті до творчості Шекспіра. Проте й досі в Україні його ставлять мало...
справді, на той час у репертуарі франківців не було жодної вистави великого 

англійського драматурга, тоді як саме Франко започаткував українське шекспіро-
знавство... Так і з’явилася моя стаття «Чи поставить Данченко “Гамлета”?» у «вечір-
ньому києві» 4 вересня 1996 року, в якій виклав ідею постановки на франківській 
сцені однієї з трагедій Шекспіра, пропонуючи в першу чергу «найгеніальніший твір 
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Шекспіра» (Франко) — «Гамлета», якого ніколи не ставили в театрі. Про це ще ска-
жу окремо, але великий режисер сергій Данченко поставив тоді «короля Ліра»...

Пам’ятаю, що ступці подобалося, як Юрій смолич у своїх спогадах розповідав 
про останню зустріч з курбасом у Москві в готелі «Балчуг». Було вже під вечір — си-
ній зимовий смерк за вікном, біля якого стояв курбас, дивлячись на вулицю. На за-
сніженому матовому тлі віконного скла його силует вирізьблювався напрочуд чітко 
й карбовано. він стояв у профіль у своїй улюбленій, звичній позі — відкинувши 
голову, і смолич мимоволі зачарувався: «Боже мій, є ж на світі красиві чоловіки!»

Ще смолич якось особливо тепло писав про те, як курбас... піднімався вгору 
по сходах у своєму будинку до квартири на п’ятому поверсі. він ступав широко, 
зразу через дві сходинки на третю, жодного разу не спиняючись на маршах. Таку 
свою «замашну» звичку курбас пояснював тим, що в нього, мовляв, хворе серце, 
дріботіти зі сходинки на сходинку обтяжливо, бо бере задуха. Проте, мабуть, при-
чина була в іншому: такі вже були в нього швидка та рвучка вдача й гарячий тем-
перамент, таким був ритм усього організму, отже — й інтелекту. отак — широки-
ми кроками, із щабля на щабель, простував курбас і в своєму творчому житті... Як 
писав Павло Тичина, у курбаса «упевнена хода — владно-молода». 

Торкалися зі ступкою сформульованих режисером теоретичних засад, коли 
на початку ХХІ століття вийшов у світ фундаментальний збірник праць Леся кур-
баса «Філософія театру». в ньому вперше було надруковано великий масив теоре-
тичної спадщини режисера, переважно недоступної до того часу. Ці нові матеріа-
ли виразно окреслювали масштабну й багатогранну постать курбаса — режисера 
й мислителя, організатора театру й драматурга, театрального педагога й теорети-
ка, видатного основоположника українського модерного театру ХХ століття. Лесь 
курбас, зокрема, писав:

«Що театр велика сила, це знають ще не всі. Часто можна зустрітися із зневаж-
ливим ставлення до нього, як до легкої розваги і забави... він формує, образовує 
людину, даючи напрям її думкам, уяві, поведінці, привчає людину так чи інакше 
ставитися до явищ життя, до громадського життя, до своєї праці».

Як просто й точно! У режисерському щоденнику курбаса виокремлюється ла-
конічний запис: «Митець той, що у відчуванні творчому сильніший від існуючих 
категорій». Ще запам’яталося, як одного разу ступка звернув увагу на курбасів за-
пис, уже в сталінському таборі в 1934 році: «Бачу, що все, що я зробив, це безсилі 
спроби пливти проти течії. Мені незрозуміла велика сила більшовицької револю-
ції, але я відчуваю, що вона велика й сильна і що найменші вагання вона нещадно 
змітає». Богдан сильвестрович сказав, що це дуже трагічне зізнання...

Увагу ступки привернула й монографія доктора мистецтвознавства, дирек-
тора Державного центру театрального мистецтва ім. Л. курбаса Неллі корнієнко 
«Лесь курбас — репетиція майбутнього», в якій досліджуються евристичні худож-
ні моделі засновника модерного театру ХХ століття. висновок авторки про те, що 
головним мірилом у національному театрі курбаса була Людина та її віковічний 
пошук духовності, повністю лягає на ступчину душу. Так само йому близьке твер-
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дження, що курбасу багато в чому вдалося випередити час і уроки його театру 
звернені до нас, у початок ХХІ століття...

Богдан сильвестрович говорить:
— Будь-яке видання, присвячене пам’яті Леся Курбаса, сьогодні прочитується як шаноб-

ливість до геніального Майстра. Кожна сторінка теоретичної розвідки, споминів сучасни-
ків, художнє осмислення незабутнього образу доносять нам дорогі риси видатної особис-
тості, той революційний театр, що позначені іменем Курбаса. 

Мені дуже сподобалося, що вадим Гаєвський тонко почув курбасівську мело-
дію у створеному ступкою образі войницького. Театрознавець писав, що в його 
грі оживала найбільш стійка, хоча, можливо, й найбільш прихована традиція Те-
атру ім. І. Франка — те, що пов’язувало київський театр в роки сергія Данченка з 
легендарним харківським «Березолем». Гаєвський мав на увазі надзвичайно тон-
кий зв’язок — експресіоністську стилістику і, більш широко, експресіоністську 
поетику Леся курбаса, його постановок, його графічних і гротескових мізансцен, 
яка виявлялася не стільки в режисерських композиціях Данченка (хоча й у них), 
скільки в прийомах і навіть техніці акторської гри ступки й деяких інших ак-
торів. Гаєвський особливо наголошував, що ступка — експресіоністський актор 
в неекспресіоністському контексті, в контексті театральної культури, яка не про-
йшла — і не могла пройти — повз те, що дав післявоєнний неореалізм і більш 
пізні досягнення московського й петербурзького театрів. Це шлях, яким сергій 
Данченко повів Театр ім. І. Франка і на якому він отримав вражаючі перемоги. 

Про козоводіння

— Отже, у Львові я зрозумів, як Лесь Курбас насправді працював. Дізнався, що для нього 
мало значення, а що — не мало, і треба йти від змісту до форми чи від форми до змісту. 
В одному з інтерв’ю Лоуренс Олів’є сказав, що він завжди йшов від форми до змісту: «Я мушу 
побачити прототип, якого граю». Розповідав, як працював над Річардом ІІІ. В Америці у ньо-
го був прототип — професор акторського мистецтва, який не дуже любив людей, був 
жорс токим, цинічним та ще й товстим. Лоуренс взяв за основу в роботі його брови, ходу, 
й від цього прийшов до змісту. 

В радянські часи не дай Боже було казати, що ти йдеш від форми до змісту. От секретар 
нашої парторганізації — той справді йшов від змісту до форми: ходив коридором і бекав. Але 
ми були молоді й не звертали на це уваги. Багато людей в ті часи вчились за системою Ста-
ніславського, не розуміючи її суті, не знаючи, що насправді він мав на увазі. Одним словом, оби-
рай будь-який шлях, але головне — результат.

Львівські часи — це незвичайний і важливий період мого життя. Ми всотували все, що 
нагадувало про будь-яку духовну опозицію владі. Багато чого тоді не дозволялося. Це пога-
но, але, мабуть, нині не краще, коли випустили джина з пляшки, й пішла пошесть, яку зупи-
нити тепер ніхто не в змозі. Нас ідеологічна заборона лише розпалювала, ми намагалися 
сказати своє слово про те, що нам подобалося чи не подобалося.
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Пам’ятаю, як із нашим секретарем комсомольської організації Богданом Козаком ми 
вночі носили на власних спинах скульптурні роботи наших знайомих у театр Заньковець-
кої, розвішували картини молодих художників. Наступного дня цю недозволену виставку 
побачив секретар парторганізації Максименко. Розхвилювався, кричав: «А-а-а, треба щось 
робити, мені хана, це все нігілісти, дисиденти! Боже, та мене ж зараз в обком викличуть! 
Та за це партквиток відберуть!» Але наша виставка трималася цілий тиждень. Люди 
в театр ходили, щоб її подивитися... Ми лізли на рожен, йшли на якісь конфлікти з владою. 
Може, сьогодні це здається смішним, але то були непрості часи...

Або таке ще придумали — вже за погодженням із місцевою владою. Коли у виставі брав 
участь молодий актор, перед її початком виходив секретар партійної або комсомольської 
організації чи хтось зі старших акторів і говорив, наприклад: «У нас сьогодні свято, сьо-
годні оглядається молодий актор такий-то, він грає таку-то роль. Придивіться, зверніть 
увагу: можливо, це майбутній Бучма чи майбутня Ужвій». Ми налагодили контакти з заво-
дом художнього скла, і вони нам давали різні фігурки, які вручались кращим молодим акто-
рам, а жінкам навесні фіалки купували... Так що це було гарно поставлено.

— Дійсно цікаво...
— А потім склали список артистів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, і виві-

сили його в червоному кутку. Знов Максименко каже: «Треба перевірити біографії цих людей, 
чи можна всіх в один список». Це ж проблема була...

А ще ми придумали таблички: «Отут працював такий-то видатний актор». Скажімо, 
Доміан Іванович Козачковський, рік народження, рік смерті. Це все робили ми, пацани. Не ди-
ректор, не адміністрація, навіть не парторганізація. 

І те «козоводіння» було чимсь незвичайним. Ніколи не забуду, як ми збиралися біля фон-
тана. Гітара, поезія, співає Юрко Брилинський, який знав понад шестисот пісень. Це фено-
менально було... Я говорив йому: «Юрко, з тебе мав бути академік». Він учився на українській 
філології, на стаціонарі, дуже любив співати.

Пам’ятаю таку історію. Брилинський якось звернувся до мене: «Я хотів би перейти в те-
атр». Я відповідаю: «Та ти ж вчишся на стаціонарі з іншої спеціальності». Він: «Чого вони мене 
можуть навчити, я вже те знаю». До речі, в нього феноменальна пам’ять була. Він міг сьогодні 
прочитати поему вперше, а назавтра читати її вже з естради. Дуже любив театр. І я почав 
думати, як же його влаштувати до нас. І придумав. Вирішив використати Юрків співочий та-
лант. Наш директор Федір Петрович Сандович дуже любив гарний спів. Він свого часу співав 
в оперному хорі, а потім пішов по партійній лінії і став директором. Добре знав мистецтво, 
був дуже порядною людиною і мав багато цікавих рис. Скажімо, зав жди замовляв собі туфлі, 
що рипіли. І вже в коридорі було чутно — рип-рип — іде директор. Наче попереджав нас... 

Так от, я запросив Юрка на якийсь бенкет після прем’єри, де той заспівав. А для Сан-
довича — це бальзам на серце. «Ви що робите?» — питає відразу в Юрка. «Я вчуся». — «Чи 
не хотіли б ви працювати тут? Я б вас узяв у хор в театр Заньковецької». — «Не знаю, по-
думаю». — «Якщо надумаєте, приходьте до мене...» І таким чином я Юрка влаштував на 
роботу в театр. Його спочатку взяли в хор, а потім він став асистентом у Данченка. 
Данченко ставив «Моє слово» за новелами Стефаника — кращого в світі новеліста. Бри-
линський знав усі його новели на пам’ять, «Прапороносців» Олеся Гончара знав на пам’ять. 
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Данченко його мудро використовував. Юрко грав у виставі й був асистентом. Чи правиль-
но Сергій Володимирович робив? Він був дуже мудрим, а тому все чинив правильно.

До речі, в щоденнику Леся Танюка в березні 1963 року занотовано, що Бри-
линський «для Львова така ж достославна історична пам’ятка, як львівські Леви». 
він розповідав, як того місяця святкували його день народження:

«купили, що могли — вино й халву; а що з цукерками проблема, то взяли кіло 
подушечок. авжеж, варіант плебейський, та нас цим не залякаєш. Мене приму-
сили вкотре розповідати серію моїх анекдотів про франківців, дещо з репертуа-
ру крушельницького, говорили про Бучму, влодко (володимир Глухий. — В. М.) 
показував свої заньківчанські “патрети” (він у тому неперевершений!), — а Гор-
ська намагалася потай схопити Брилинського на олівець. Та де його, чорта, вхо-
пиш! Домовились, що він перепише нам з аллою всі ті чудернацькі співи, “Татуня 
Франца Йосифа” і багато іншого. 

співали Драчеву “ой летіла Гуска” на мелодію преподобного Іллі вимера, 
і було нам гарно й затишно». 

Продовжує розповідь Богдан сильвестрович: 
— Узагалі пацани з нашої компанії були з гумором. Пам’ятаю, з покійним уже Володею 

Глухим і Федею Стригуном зайшли до редакції журналу «Жовтень», в якому Іваничук відав 
прозою, а Ільницький — критикою. Цікаві люди були. І раптом Володя Глухий каже Іваничуку: 
«Ромко, я написав новелу». Ми зі Стригуном остовпіли, бо не знали, що це хохма. Іваничук 
же відреагував: «Заходьте, заходьте, хлопці. Ану, покажи, Володя, свою новелу. Відразу в на-
ступному номері надрукую. Такого ще не було, щоб артист написав новелу». Володя сідає і, 
потупивши очі, говорить: «Та мені соромно, та я встидаюсь якось». «Ну, покажи новелу, ну 
що ти», — наполягає Роман. Володя запихає руку в кишеню, щось там довго шукає і дістає... 
карбованця! Іваничук миттєво все зрозумів і каже радісно: «А я маю три новели, — витягує 
три карбованці, — то це вже чотири новели, вже можна водити козу. А ти мене класно 
розіграв, нічого собі новелу написав».

А які диспути в театрі у нас були! Скажімо, трьох артистів, немов ув’язнених, заво-
дили за перила в репетиційній кімнаті й починали обговорювати їхні творчі роботи за 
участю головного режисера й директора театру. Запрошували представників громад-
ськості, журналістів, навіть із Києва, з «Робітничої газети» Леоніда Кореневича... Це все 
за нашої ініціативи.

Одного разу «за перилами» побував і я разом з Ларисою Кадировою та Богданом Кохом. 
Було чимало критичних закидів і на мою адресу. Але маю сказати, що атмосфера була де-
мократичною. Колеги по сцені висловлювалися вільно, доречно, а іноді й дошкульно. Та це 
все було без образ і на користь. А до того ж, врешті-решт директор Сандович сказав: «Ця 
мала холєра так зіграла роль, що мені всі дзвонять, захоплюються».

Цікаво розповідає про цю незвичайну молодіжну сторінку творчої історії зань-
ківчан Богдан козак:

«Після смерті Бориса Тягна в колективі запанувала атмосфера, далека від ідеаль-
ної. І тоді ми, молодь, вирішили започаткувати власну творчу лабораторію — клуб 
“Діалог”. Його надзавданням було за відсутності лідера-режисера забезпечити пов-
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ноцінний розвиток акторських особистостей. клуб існував на доброчинних заса-
дах. Долучались усі бажаючі, часто навіть актори середнього покоління, наприклад 
Богдан кох. У програмі клубу періодично проходили обговорення акторських робіт 
(виключно за згодою актора), під час котрих обговорювалися конкретні питання ак-
торського фаху: проблеми акторської техніки, спілкування, емоційності, пластики, 
мови... І відповідали на них тільки ті, чия думка була надзвичайно важливою для 
обговорюваного, а серед “рецензентів”, крім акторів та режисерів, часто були худож-
ники, письменники, критики, науковці, музиканти. Заздалегідь їм давали перелік 
ролей актора та репертуар на місяць з тим, щоб запрошений міг побачити робо-
ту виконавця і скласти власну думку. До дня обговорення наші друзі — художники 
Євген Безніско і Богдан сойка малювали портрети-шаржі, випускали спеціальну 
газету. Потім “підсудних” саджали на окрему лаву, і починався діалог, обмін думка-
ми. Результат у вигляді прохання-рекомендації передавався художній раді “з метою 
забезпечення гармонійного розвитку творчої індивідуальності акторів”.

справді, ті, хто пройшов школу нашого клубу, відчули необхідність постійної 
праці над собою. Можу впевнено сказати: те, що ми дізналися про себе на лавах 
“Діалогу”, дало нам професійних знань не менше, ніж студійна чи інститутська 
освіта. Пригадую, як на одному з засідань Юрій Брилинський читав нам свій пе-
реклад статті Єжи Ґротовського “Моя відповідь станіславському”. варто було б 
її прочитати й сьогодні — не тільки акторам, а й викладачам театральних вузів».

Далі знову розповідає Богдан сильвестрович:
— Потім, після диспуту, артистам, яких обговорювали, робили скромні подарунки, на-

приклад платівки з записами пісень Івана Семеновича Козловського. В мене до цих пір пла-
тівка зберігається:

Ірод-цар за Христом ганявся,
Він за ним дуже побивався,
І в сідельці не вдержався,
З кобильчини вiн зірвався...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Він лежить, ледве дух одводить,
Кобильчина кругом нього ходить,
Йому в очі заглядає, хвостом мухи одганяє...

Зацікавлення подібними піснями тоді не вітали. Пам’ятаю, вийшли на платівках якісь 
колядки, і я побіг за ними в універмаг. Продавці кажуть: «Прийшли молодики, побили платів-
ки, потоптали ногами». Дружинники. За ними міліція стояла, всі знали. «Бобики», «газики» 
біля універмагу, міліціонери виходили з них і забирали у людей платівки з колядками. І той 
служивий, який змушений був це робити, бо чергував, прийшовши додому, сам тихенько спі-
вав ті ж самі колядки. І дітей хрестили. Це ж дурість була таке засуджувати... Навіщо було 
ламати віковічні традиції християнства? Дурість... 

У дивномовного Юрія Буряка є рядки про ті часи:
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...Наряд дружинників гасить небезпечний конфлікт; 
виловлює маніяків союз щита і меча, 
від власних не вільний досі — їм добре, в них апетит 
іще з 33-го, а може, й від Ілліча.

оперуповноважений ойяпер 
слухає літоб’єднання, нюхає кожен вірш; 
косаркою тут пройшовся до нього ще вал єжовщини, 

з’явилися шістдесятники і можна тепер 
розслабитися. а дзуськи! «собор» під ніж 
пускають, шукають винних, беруть під арешт: ГБ 
бетономішалка працює...

Про закриття клубу «Діалог» Богдан козак розповідав в інтервʼю «Українсько-
му театру» (1994, № 5):

«Михайло Гіляровський, який прийшов на посаду головного режисера, вва-
жав за неможливе існування “Діалогу” в очолюваному ним театрі. Після бороть-
би за своє дітище (ми залучили навіть представника “Робітничої газети” Леоніда 
кореневича) клуб припинив роботу. Його спробувало відновити молодше поко-
ління, але невдало. Тепер такий клуб просто неможливий — інший час, інші по-
треби, інші люди...»

До речі, Богдан ступка також тепло говорив мені про Леоніда кореневича, 
який усіляко допомагав заньківчанам, переймався їх турботами. ступка попросив 
назвати його прізвище в книзі, що я й роблю. Читач може побачити його й на од-
ній з фотографій. 

Якось Богдан сильвестрович зауважив, що, крім усього, Львів був для Радян-
ського союзу справді незвичним, сказати б, європейським містом. І я згадав про 
це, коли читав роздуми Юрія андруховича про Львів. Поет вважає, що від момен-
ту свого заснування місто було історично покликане до лідерства, і в радянські 
часи це лідерство не тільки не зникло, але й доповнилося новими нюансами. На 
його думку, це було пов’язано передусім із виразною європейськістю міста на тлі 
решти радянських міст, себто його «західною» аурою. саме Львів, поряд із деяки-
ми балтійськими містами, вважався в сРсР таким собі шматочком Заходу — за-
критого й забороненого, але такого бажаного: «Тобто Львів виявився своєрідним 
імплантом у загалом чужому тілі. І як показав подальший розвиток подій, імплан-
том, достатньо для цього тіла шкідливим. Якщо не смертоносним».

андрухович акцентує й на тому, що суттєвою компонентою львівської міфо-
логії часів сРсР було уявлення про «осине гніздо українського націоналізму». 
в парадоксальний спосіб воно, попри фактичні репресії, заборони, вистежуван-
ня, винюхування та інші запобіжні заходи, додавало містові особливого шарму — 
і  в  очах не тільки пересічного киянина чи одесита, але й, приміром, москвича. 
адже підпільний спротив завжди приваблює, а спротив такій радянській систе-
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мі — і поготів. відома ж приказка «Хай живе радянська влада і ми коло неї!». вона 
була промовистим концентратом особливого місцевого конформізму та ще й до-
давала всьому львівської дещо карнавальної загадковості й двоїстості. відчуття лі-
дерства породило своєрідну львівську зверхність щодо інших міст і регіонів сРсР, 
і давнє галицьке слово «гонор» прийшлося тут як ніколи до речі...

У Івана Драча є чудовий жартівливо-точний вірш «Львівський дискомфорт», 
написаний нещодавно:

Як мені некомфортно у Львові
Хлопи зиркають так гонорові
Бо такі в них гарнющі кобіти
Що не знаєш де очі подіти

Бо не знаєш подіти де руки
Геть втікаю з такої розпуки
стани гнучі а станики п’яні 
в мене ж руки дурні й дерев’яні

Мабуть треба ударитись в ноги
Бо відьомські усюди залоги
Бо чигають у них чарівниці
Руки хтиві троянди в сідниці

Галичанки — то давні дулібки
в них на пупчиках сексоналіпки
Ще від князя дулібського Щека
ой розіб’ю я львівського глека

Хоч я хлопець і спритний і битий
Та вже чую — мене будуть бити
Того славного львівського зятя
о кобіти то наше прокляття

Назирають скрізь галицькі денді
Руки горді були в секондхенді
Ноги в мештах прибились з канади
Рвуть життя як чеку із гранати...

У радянські часи Львів був найближчим до Заходу, в місті слухали й колекціо-
нували зарубіжну музику й вільно дивилися у своїх домашніх телеприймачах 
польське (закордонне!) телебачення. андрухович пише: «До речі, про телеприйма-
чі, найкращі. Їх виробляли у Львові. Як і найкращий шоколад. крім того, у Львові 
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була найкраща кава, бо тільки у Львові розумілися на її правильному приготуван-
ні. Підстав для гордощів було більш ніж достатньо...»

Утім, для різноманітності скажу, що про львівську каву є й інша точка зору. ви-
кладу її словами львів’янина василя Расевича:

«стереотип Львова як кавової столиці живий донині. Працівниці деяких цен-
тральних кафе у Львові знущально відповідають гостям міста зі сходу, що немає 
особливої львівської кави, кава у Львові не росте. Марно. Гості чули про знаме-
ниту львівську каву і хочуть її скуштувати. Навіть купують вагову і везуть “назад” 
до києва “львівську” каву, бо не знають, що є два шляхи постачання її до Львова: 
одеса — київ — Львів і Ґданськ — Львів. Ту, що вони купили як “львівську”, добре 
знаю, привезли вчора з києва...»

Та насправді нам цікава точка зору саме Богдана сильвестровича, а він і досі 
залишається дуже високої думки про львівську каву: 

— Вип’єш із друзями прекрасної, пахучої кави, прогуляєшся з ними містом, поговориш про 
цікаві речі, а потім знову — дивовижна кава. Не так важливо, звідки її привозять до Львова, 
важливо, як її готують, чи вкладають у той процес душу... Коли приїхав до Києва, відразу відчув 
різницю між львівською й столичною кавою. У Львові вона — особлива, задушевна, правильна...

Принаймні, можу підтвердити це стосовно 70–80-х років минулого століття, 
коли у Львові бував часто. Замовивши каву в липні 2012 року в кав’ярні «На розі», 
що таки на розі вулиці володимира винниченка й соборної площі, чи в «старому 
кварталі» на вулиці Братів Рогатинців, не міг бути об’єктивним, бо кава здалася 
прекрасною вже від однієї зустрічі з давно любимим Львовом...

виїжджаючи зі Львова, згадав поетичні рядки Павла Гірника, з яким в один рік 
одержав Національну премію України імені Тараса Шевченка:

Прощай мені, Львове, 
що став я на спогад мудрішим,

І їду домів, наче вільне твоє левеня.

Насамкінець скажу, що у львівському житті-бутті ступки були всілякі буденні 
ситуації, скажімо, чоловічі сутички, розбірки. Правда, Богдан сильвестрович ні-
чого такого мені не розповідав, а от у згаданій уже книжечці Богдана Янівського 
вичитав я про цікавий епізод чоловічої солідарності «між творчими людьми».

«Таку допомогу я отримав якось від Богдана ступки, коли в мене виникла су-
тичка з одним комсомольським начальником, який до того ж був тренованим сам-
бістом. Цей тип серйозно пошкодив мені ногу, і я був у досить жалюгідному стані, 
коли “ясним соколом” впав на цього монстра Богдан ступка, і атака його була на-
стільки енергійною, що наш грізний супротивник вдався до ганебної втечі. Це 
був дуже відважний і благородний вчинок Богдана, який мені запам’ятався на ціле 
життя і залишив відчуття впевненості, що з ним можна йти в атаку, що він завжди 
захистить твою спину. Ще я був здивований сміливістю Богдана ступки, тому що 
вважав себе головним забіякою нашої компанії».
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З Ларисою

У березні 1967 року Богдан ступка одружився з Ларисою. вони безмежно ко-
хали один одного, й, здавалося, не було жодної перешкоди. але все виявилося не 
так просто.

— Батько був категорично проти, навіть не прийшов на весілля. Вони з Ларисою 
служили в оперному театрі: батько співав у хорі, Лариса була балериною. У театрі дуже 
часто всілякі легенди ходять, як-то кажуть, з павутиння мотузки плетуть та на них 
потім і вішають. Приятелі мене відмовляли, ходили до моєї мами. Але чим більше вони 
це робили, тим більше я переконувався, що треба одружуватись з Ларисою. А вже рік по-
тому вони з батьком були друзями і він заявляв, що його невістка — найкраща. Та інакше 
й бути не могло! Лариса — це дивовижа! Як людина, як жінка. Вона дійсно була дуже славна, 
просто статуеточка. Весь час їй було спекотно, а коли я наближався, вона завжди волос-
ся піддувала. 

До речі, вона тоді не знала української мови. І у Львові завжди цікавились, як ми між со-
бою спілкуємося. А мій друг відповідав: «Як Тарапунька і Штепсель». Але мені це не заважа-
ло — бачив людину... Тепер ясно, що я не помилився!

Питаю, чи бували в їхньому житті серйозні конфлікти?
— На початку спільного життя ми навіть подавали заяву на розлучення. Остапу тоді 

років два виповнилось. Молоді були, гарячі — то чашку не туди поставив, то прийшов піз-
но. Подружки Лариси своїх чоловіків покидали та її підбурювали — знайдеш кращого... І ось 
ідемо з РАГСу, плачемо. Дійшли до рогу вулиці, я, не витримавши, кажу: «Може, вернемося, 
заберемо заяву?» Вона радісно: «Давай!» Якщо говорити про мудрість у родині, то це — про 
Ларису. Вона швидше за мене зрозуміла, що головне — вміти прощати.

Богдан Янівський каже, що «Лариса як жінка — це взірець товариша, який 
уміє в житті йти поруч з коханою людиною». Богдан сильвестрович одного разу 
повторив чийсь вислів про те, що шлюб — це спілка пана, пані й двох рабів за-
гальною чисельністю у дві особи... Іще він цитував з Першого соборного послан-
ня св. апостола Петра: «Чоловіки... живіть разом із дружинами за розумом, як зо 
слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємниці 
благодаті життя...»

До речі, в молодості ступка був страшенно ревнивим чоловіком («молодим 
я був екстремальним, максималістом»), і вони обоє згадують це з якоюсь особли-
вою теплотою. «Я ж кохав», — просто пояснює Богдан сильвестрович. Це кохання 
він несе в собі й сьогодні. Дружина відповідає тим самим.

Лариса не раз казала чоловікові: «Ти в сімейному житті складна людина, але 
коли бачу тебе на сцені, як ти граєш, знову закохуюсь». 

Богдан сильвестрович теж признається:
— Вона мудріша від мене й зовсім не злопам’ятна. Коли ми сваримося, я надуюся, йду 

в  іншу кімнату й думаю, що це вже назавжди. Але зовсім скоро Лариса заходить: «Богдан-
чику, йди поїж, увечері в тебе спектакль. Поїж, а потім дуйся, скільки хочеш». А я голодний, 
й нема сил опиратися...
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Богдан сильвестрович сміється, а потім всерйоз визначає достоїнства справж-
ньої дружини стародавнім висловом, очевидно, східного походження: «Хороша 
дружина трудиться для тебе, як слуга; дає поради, як радник; прекрасна, як богиня 
краси; спокійна й витривала, як земля; годує тебе, як мати, і тішить тебе, як гетера. 
Хороша дружина — шість осіб в одній».

— Все це — моя Лариса. До того ж вона добре знається на театральному мистецтві 
й надихає на творчість... Вона відіграла надзвичайну роль у моїй творчій кар’єрі...

коли 25 березня 2011 року виповнилося 44 роки їх спільного життя, я запитав 
у ступки, що він сказав Ларисі в той день.

— Що я сказав? Я сказав: «Як би я жив без тебе, Лорочка, не знаю. Що би робив без тебе, 
не знаю. Як би творив без тебе, не знаю. Я одружився, бо кохав, і живу кохаючи».

Розпитав Богдана сильвестровича і про те, як він жив з Ларисою на перших 
порах після одруження.

— О, це катастрофа. Хто каже, що «с милым рай и в шалаше», — то така дурниця, —  
миттєво відреагував артист із бісиками в очах.

— У вас не було де жити?
— Конєчно. У батька й мами була квартира шiстнадцять метрів, де і я жив. Тому з Ла-

рисою знімали квартиру на Терешковій.
— Це вулиця? 
— Так.
— Зараз вулиці валентини Терешкової у Львові вже немає.
— Не знаю, як вона тепер називається.
— Тепер — це вулиця Івана виговського. скільки платили за квартиру?
— Не пам’ятаю, мабуть, карбованців двадцять п’ять.
— Це недешево.
— Так. А ще й Лариса була вагітна.
— Це який рік?
— Шiстдесят сьомий. Я повернувся в 1966 році з армії, й затим ми одружилися. Біля пар-

ку імені Франка був Палац щастя. Невдовзі винайняли квартиру ближче до батьків, на вули-
ці Немировича-Данченка. Здається, вона також перейменована...

— У вулицю Тютюнників. Жили знову на квартирі?
— На квартирі. Вагітна Лариса Семенівна. Потім, коли народився Остап, ми деякий 

час жили в батьків, а я в театрі «вибивав» квартиру. Поміг Борис Васильович Романиць-
кий, Царство йому небесне. Мені дали ключі, і ми 7 листопада 1967 року, на день Жовтне-
вої революції, переїхали на нову квартиру. Мали з собою дві виделки, дві ложки, один ніж, 
кілька тарілок і колясочку. Переїхали на вулицю Волкова. Зараз це вулиця Бориса Рома-
ницького. 

— Це правда все, що у вас було?
— Так. Ну й одяг був якийсь, а більше справді нічого не було. Навіть чайний сервіз Лариса 

купувала частинами... Ми переїхали, а потім виявилося, що ця квартира призначалася зо-
всім не мені, а головному режисерові театру — Михайлу Васильовичу Гіляровському. Спо-
чатку місцевий комітет виділив її нам, а потім переграли: сказали, що я надто молодий 
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актор, щоб жити в такій розкішній квартирі. Раніше в ній жила Варвара Антонівна Лю-
барт — велика українська актриса.

— Так вам дали ордер на квартиру чи не дали?
— Місцевий комітет ухвалив рішення видати ключі, що й було зроблено. Проте вже на-

ступного дня це все перегралося. Гіляровський захотів жити на цій квартирі, йому спочат-
ку давали трикімнатну на Суворова, навпроти гуртожитку політехнічного інституту, 
метраж — тридцять п’ять з половиною квадратних метрів.

— а тут?
— А тут — дві кімнати, але великі — вiсiмнадцять і двадцять метрів плюс чималий 

коридор — дванадцять метрів, та ще й кухня — шiстнадцять метрів, висока стеля. Квар-
тира для буржуа!

— Значить, ви переїхали на суворова?
— Куди ж я мав подітися? Переїхав на Суворова, а Гіляровський на наше місце. У нас на 

Суворова кухня п’ять з половиною метрів, а кімната — дев’ять. Туалет був таким, що, 
коли сядеш, треба було вирізати в дверях дірки для колін...

— Мабуть, формально головний режисер мав переваги?
— Формально — так. Але ж як важко було вимітатися з того палацу! На перших порах 

я забарикадувався там і нікого не впускав. Приходили, кричали: «Откройте!» Ми не відкри-
вали, стояли насмерть, але так довго не могло продовжуватися. 

Звісно, жили дуже бідно. В квартирі на Суворова (тепер — вулиця Академіка Андрія Са-
харова) прожили до 1976 року. Цілих дев’ять років! А потім все-таки переїхали на вулицю 
Волкова. 

— У ту, попередню квартиру?
— Ні-ні. У тому будинку звільнилася квартира, в якій жив і помер Василь Сергійович Яре-

менко. І ми в неї переїхали, жили там рік чи півтора, чи два. Тридцять вiсiм метрів, кухня — 
шiстнадцять, коридор довгий, два балкони: на один бік, на інший... Хороша квартира... Там 
я жив до переїзду до Києва.

— а Лариса в той час де працювала?
— В оперному театрі. А коли народився Остап, вона цілком зосередилася на ньому.
— а яка у вас була зарплата?
— У мене — дев’яносто рублів, у Лариси — сiмдесят. Дуже важко було, до матері за до-

помогою бігали.
— Заробити більше ніде було?
— Та де там заробити, хіба що на телебаченні віршики почитати за шість–сім рублів. 

Або запросять на який-небудь концерт та заплатять десятку. Це була величезна вдача. 
Але поступово телевізор купили. Сім’я Любартів продала дещо з речей недорого, в першу 
чергу — хорошу шафу зі справжнього доброго дерева, яку я переробив на книжкову. Потім 
мама ще довго використовувала її під білизну. А ще там був столик театральний та кріс-
ло-диван, яке я сам оббивав. Так і жили... Щасливі були...

Як виявилося, ступка навіть прогулювався з остапом у колясці. Принаймні, 
Євген Шах згадував, що з тією коляскою вони заїжджали до пивного ларька, де 
й смакували малоалкогольний напій...
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відкриваю том «Львівська область» (1968) 26-томного видання «Історія міст 
і сіл Української РсР». У ньому міститься вся найважливіша й ідеологічно вивіре-
на інформація про все і вся в області, але процитую читачеві лише те, що стосуєть-
ся львівських театрів, насамперед того, в якому працював Богдан ступка:

«Український ордена Трудового Червоного Прапора драматичний театр 
ім. М. Заньковецької може пишатися багатьма оригінальними постановками тво-
рів І. котляревського, І. Тобілевича, М. кропивницького, М. старицького, Лесі 
Українки, І. Франка, М. Гоголя, М. Горького, У. Шекспіра, к. Гольдоні, в. Гюго та 
багатьох інших авторів, а також постановками творів на сучасну тематику, про 
революційну боротьбу трудящих. Театрам Львова належить велика заслуга в по-
пуляризації драматургічної спадщини полум’яного патріота Я. Галана. Зокрема, 
в Театрі ім. М. Заньковецької починали своє сценічне життя такі п’єси Я. Галана, 
як “Під золотим орлом”, “Любов на світанні”, “Човен хитається”, “вантаж”.

Яскравим доказом великого творчого зростання львівських театральних мит-
ців є спектаклі, в яких відтворюється образ великого Леніна. Тут здійснено по-
становку погодінської Ленініани (“Людина з рушницею”, “кремлівські куранти”, 
“Третя патетична”), а також п’єс “Правда”, “сім’я”, “Юність батьків”, “Ім’ям рево-
люції” та інших. вкладаючи всю свою майстерність, всю силу розуму і натхнення, 
образ вождя створили відомі артисти Дмитро Дударев, олександр Гай, олексій 
Максимов, олександр Янчуков, сергій Бедро.

Творчі досягнення театральних колективів дістали визнання далеко за межа-
ми Львова. Їх знають і люблять в багатьох містах України, РРФсР, Білорусії, 
прибалтійських та інших республік. Театр ім. М. Заньковецької завоював право 
представляти в числі найкращих колективів України досягнення театрального 
мистецтва під час Декад українського мистецтва і літератури в Москві у 1951 
і 1960 роках...

З успіхом пройшли гастролі театрів ім. М. Заньковецької та ім. М. Горького 
у Польській Народній Республіці і Чехословацькій соціалістичній Республіці...

справжньою гордістю львівських театрів є ціла когорта відомих митців сцени, 
таких, як Б. Романицький, в. Яременко, П. кармалюк, в. Любарт, Л. кривицька, 
о. Гай, Н. слободян, Н. Доценко, в. Данченко, о. Максимов, Д. Дударев, о. Янчу-
ков, М. Шевченко та інші. 

Ряд митців Театру ім. М. Заньковецької за виставу “На велику землю” а. Хиж-
няка були удостоєні Державної премії».

Природно, що ступка тоді ще ніяк не міг потрапити до енциклопедичного 
видання, та й доступна інформація практично не може стати основою нашої по-
дальшої розповіді. Не здобудеш нічого путнього й з інших тогочасних солідних 
видань. але треба віддати належне львівській міській та обласній пресі! 

виявляється, молодий, талановитий артист Богдан ступка не був обділений 
її увагою. Характерний приклад. Десятого жовтня 1969 року відразу дві газети 
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вмістили спеціальні публікації про нього! У той час проходила ІІ обласна нарада 
творчої молоді Львівщини. Про ці наради-семінари можна прочитати навіть у су-
часній «Історії Львова», де зазначено, що вони були започатковані наприкінці 60-х 
років: «На них досвідчені ділилися секретами майстерності з молодими. Звичайно, 
озвучувалася і ритуальна доповідь секретаря обкому партії, або іншого посадов-
ця, яку учасники чемно пропускали повз вуха, очікуючи виступів метрів творчого 
цеху та розкутого спілкування». 

Про таку обласну нараду творчої молоді у ступки залишився легковажний 
спогад: 

— Нараду проводив обком комсомолу. Другим секретарем обкому був тоді мій шкіль-
ний товариш Всеволод Окпиш, а першим секретарем — Богдан Котик (у 1989–1991 роках 
він очолював Львівську міську раду, обирався народним депутатом України. — В. М.). З Ко-
тиком була така смішна історія. Поїхали якось на зліт творчої молоді в Карпати — в Ско-
лє — письменники, артисти, комсомольські діячі. Жили в дерев’яних туристичних бараках, 
грали у футбол на баскетбольній площадці. Я — в кальсонах, у якійсь льотчицькій шапці, 
краватці на голому тілі. За мною ворота — баскетбольні стояки. Раптом проривається 
Котик. Я відскакую від воріт і галантно вклоняюся йому: «Прошу бити». Він аж розгубив-
ся — бабах! — і не влучив у ворота. Смішно було... 

Утім, якщо слухати всі смішні історії від ступки, то, мабуть, нічого серйозно-
го про нього не встигнеш сказати. Тож підкреслюю, що дві згадані вище статті 
в газетах були приурочені до наради творчої молоді і, найголовніше, — підби-
вали підсумок творчої роботи Богдана ступки за перші десять років, почина-
ючи зі вступу до театральної студії. Розповідаючи про згадану нараду, знайома 
нам Рябокобиленко-веселка писала у російськомовному органі Львівського об-
кому компартії України, газеті «Львовская правда», що за час роботи в Театрі 
ім.  М.  Заньковецької Богдан ступка зіграв чимало ролей, «але тільки зустрів-
шись зі справжньою драматургією (“король Лір”, “в дорозі”), зумів він показати 
свої справжні можливості трагікомічного актора, які для багатьох стали відкрит-
тям». Ще місяць потому — у листопаді 1969 року — та ж «Львовская правда» за 
результатами гастролей заньківчан у києві назвала Богдана ступку в ряді кра-
щих заньківчан разом із Федором стригуном, Богданом козаком, Юрієм Бри-
линським, Ларисою кадировою, поряд із народними артистами сРсР Борисом 
Романицьким, василем Яременком і народними артистами України Надією До-
ценко, Лесею кривицькою.

Тож знайомлю читачів зі згаданими газетними статтями в повному викла-
ді. саме так — у повному викладі, бо вважаю важливим увести їх до наукового 
театрознавчого обігу. адже вже понад сорок років ці статті забуті, ніде й ніко-
ли не передруковувалися й навіть не використовувалися фрагментарно. Тоді як 
вони значною мірою допоможуть уявити собі тодішнє сприйняття ступчиної 
творчості та взагалі портрет артиста. Перша з них (автор — кандидат мистецт-
вознавства Леонтина Мельничук-Лучко) вийшла в комсомольській газеті «Ле-
нінська молодь».
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Промовляти до серця глядачів, будити їхні почуття, оспівувати добро і тавру-
вати зло, — хіба може бути щось прекрасніше для митця, який вступив у весну 
своєї творчості. Що може бути краще, як відчути в собі антеєву силу, перекона-
тись у тому, що мистецтво твоє потрібне людям, бо приносить їм радість і есте-
тичну насолоду. а в нагороду — оплески, оплески допоки світло в залі, і квіти... 
а потім коротенькі чорні стрічки на довгих шпальтах газет — актор «натхненно 
відтворює образ», вносить у спектакль «ту частку справжньої тремтливості й інте-
лектуальності, без яких неможливе мистецтво». Хіба це не щастя? Хіба не радість, 
коли все це приходить у молоді роки твого життя?

Б. ступці нема ще й тридцяти. На творчій дорозі йому весь час посміхалася 
вдача, а життя кидало до ніг буйночервоні квіти радості і визнання. вперше ви-
пробував він свою долю, поставши перед глядачем в образі... безплідного витвору 
науки Механтропа («Фауст і смерть» о. Левади). І вже тут полонив викінченістю 
образу, знайшовши зовнішню форму, відчувши внутрішній ритм, імпульс життя 
електронного створіння.

а за ним були інші герої. вони ніби намацували стежку, тернисту стежку ак-
торського буття. І кожний з них додавав щось своє, відмінне від попереднього, 
але характерне і притаманне митцеві. складалося єдине ціле. викристалізовува-
лось вміння розкривати образ поступово, зберігаючи драматичне навантаження, 
проникати в потаємні глибини внутрішнього життя персонажа, знаходити чітку 
до скрупульозності і відточену зовнішню форму, виразні мовні характеристики, 
образні деталі, вносити глибоко драматичні, яскраво-комедійні і гостросатирич-
ні фарби, створювати неповторні індивідуальності, вкладаючи в них багато ціка-
вих думок, незгасну силу власного чуття й рефлексій. І все це робилося обережно, 
м’яко, легко, вільно, пластично, витончено і вишукано. 

ось вони, його герої.
Розовський вова («в дорозі») — бентежно-бунтівний, в своїй основі чесний 

і чистий, благородний і чутливий, довірливий і легко вразливий, а в той же час 
злий і «йоржистий», інколи до болю грубий і цинічний.

Горьківський вагін («Діти сонця») — раціональний і спокійний художник-де-
кадент, що відстоює реакційну теорію служіння мистецтва для мистецтва, що гра-
нично відкрито формулює світогляд в афоризмах: «Мистецтво завжди було над-
банням не багатьох... воно не має мети... Яке мені діло до людей! Я хочу голосно 
проспівати свою пісню один і для себе!»

Шекспірівський Едмунд («король Лір») — холодний, мстивий, розсудливий і роз-
пусний. За зло, що він несе з собою у життя, він змушений жорстоко розплатитись...

Заруднівський Гуля-Червінський («Рим–17, до запитання») — знахабніло-на-
стирливий, модерний спекулянт, інтелігентний і «освічений» пройдисвіт. 

а поруч з ними різко протилежні один від одного характерами і життєвими 
біографіями герої різних авторів і епох: Максимов («колеги» аксьонова), Дон Хуан 
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(«З коханням не жартують» кальдерона), вожеватов («Безприданниця» остров-
ського), валерій («Третя патетична» Погодіна), Гейдріх («коли мертві оживають» 
Рачади), акіла акілович («суєта» карпенка-карого).

Проте всі вони пов’язані між собою справжнім мистецтвом. Бо в творчості 
Б. ступка стрімкий, як гірський потік, чистий і правдивий, як джерело.

Друга стаття була опублікована в російськомовній газеті «Львовская правда». 

УтВерждение характера

опустился занавес с белой чеховской чайкой, зал МХаТа дрогнул от аплодис-
ментов. И только один актер не вышел на вызов, а зрители, упорно желавшие его 
видеть, не знали, что юношу в серебристом скафандре увозит в больницу маши-
на скорой помощи. «Производственные травмы» бывают в театре редко; может, 
о них и не стоило бы вспоминать, если бы это не имело прямого отношения к ха-
рактеру человека, о котором пойдет речь.

По ходу действия пьесы «Фауст и смерть» получеловек-полуробот Механтроп, 
взбунтовавшийся против своего злого властелина и создателя, гибнет от его руки. 
И вот тут-то происходит непредвиденное: большой осколок стекла разбивается 
о лицо актера. а еще минут десять до финала, до занавеса...

«Что только не промелькнуло в моей голове. Прощай, сцена... куда же я с од-
ним глазом... И встать не могу... сорвется спектакль... Подведу всех... Потом все-таки 
решил приоткрыть веко. в проколе черного декорационного неба горела звезда. 
И, как ни странно, она вернула мне спокойствие. Не ослепну!» об этом рассказала 
мне сейчас магнитофонная лента декабря 1960 года, записанная через несколько 
дней после нашумевшего спектакля Львовского драмтеатра им. М. Заньковецкой 
на сцене МХаТа во время Декады украинской литературы и искусств в Москве. 

Мальчишеский голос девятнадцатилетнего студийца Богдана ступки за это 
время возмужал и стал вполне солидным мужским баритоном. от дебютов «моло-
дого и подающего надежды» до выступлений «молодого, но уже известного» про-
шло десять лет.

окончание студии. Дружба с прекрасным режиссером Б. Ф. Тягно. Это он 
пробуждал в будущем актере любовь к гармонии, к единству духовного образа 
и  сценической пластики, открывал тайны творческого метода своего учителя, 
большого мастера украинской сцены Леся курбаса.

служба в советской армии. ансамбль песни и пляски Прикарпатского воен-
ного округа. казалось бы, ну что такое для серьезного актера роль конферансье? 
Но появление Богдана ступки на сцене разрушало устоявшиеся представления 
об этом «легкомысленном жанре эстрады». Его изящные импровизации, в которых 
он был и автором, и режиссером, и исполнителем, как будто вобрали в себя весь 
прославленный многовековой львовский «гумор», возобновили традиции одного 
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из наиболее демократичных видов сценического действа — «театра де ляр». Тон-
кий психологизм, мгновенное перевоплощение актера, его мимическое мастер-
ство превращали аудиторию в единый чуткий, сопереживающий организм.

И хотя сам Богдан смущается, вспоминая об этих «грехах юности», мне кажет-
ся, что именно тогда закладывался успех его будущей сольной роли в пьесе Розова 
«в дороге». Предельная концентрация воли актера в сочетании с чувством свободы 
и раскованности помогали ему, как говорится, «держать зал» на протяжении не-
скольких часов, увлекали зрителей за собой в сложный путь вовы из «а, Б, в, Г, Д», 
молодого чистого парня, впервые увидевшего жизнь во всей ее сложности и далеко 
не просто обретающего в этой жизни достойное место человека и гражданина.

По собственному признанию актера, «молодежная» тема, вспыхнувшая с та-
кой силой в нашей литературе и искусстве в то время, была очень близка ему. Но 
что греха таить, многие талантливые имена так и остались «молодежными». Чув-
ство молодого задора и вдохновения стало постепенно сменяться искусственной 
инфантильностью, наигранной детскостью, не соответствующими ни переменам 
быстротекущей жизни, ни зрелому возрасту актеров.

в те годы я с тревогой следил за работой молодого актера и ждал, сможет ли 
он преодолеть этот барьер, устоять против соблазна легкого пути. Именно тогда 
шла проверка не столько способностей, сколько ума и характера художника, его 
личности...

И вот роль Эдмонда в «короле Лире». Трудно придумать экзамен более 
серьезный. кто-то из известных английских актеров говорил: «Уметь играть Шек-
спира — значит уметь играть все».

кто же он, Эдмонд Глостер? Тень Яго? Эпигон великого злодея Ричарда? Трак-
товка образа у ступки внезапна и, я бы сказал, дерзновенна. он играет трагедию 
одинокого мятущегося человека, стихийного бунтаря, обделенного в этом мире, 
опаленного обидой от рождения, усомнившегося во всех святынях и поэтому го-
тового на все...

в послужном списке Богдана ступки десятки постановок, сотни сыгранных 
спектаклей, немало заглавных ролей. артист доказал, что может с успехом вживаться 
в самые разные, характерные и героические образы. Усвоив лучшие традиции род-
ного театра, Б. ступка умеет найти живые соединительные нити между различными 
поколениями, а от имени своего поколения сказать умное современное слово.

каждая его роль, даже эпизодическая, всегда несет большую интеллектуаль-
ную и эмоциональную нагрузку. За каждой репликой, движением, жестом — 
напряженный труд, глубокая серьезность и ответственность.

вот почему я не боюсь по достоинству оценить этого молодого, но уже само-
стоятельного мастера.

автором цієї статті був Ернст Портнягін, про якого ступка сказав мені: «Док-
тор геологічних наук, страшенно любив театр, писав вірші. Поїхав якось на кав-
каз із альпіністами й загинув».
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Тепер особлива увага! Хочу окремо наголосити публікацію про тридцяти-
річного артиста, що була найпершою в жанрі та масштабі книжкового видання. 
Йдеться про збірник статей «Заньківчани», що вийшов у 1972 році в києві. в ньо-
му заньківчанин володимир Глухий, який був усього на три роки старший від Бог-
дана ступки, узагальнив і зафіксував його тогочасні творчі здобутки:

«став актором-професіоналом Б. ступка. Фахівці театральної справи говорили 
про нього, як про зрілого і самобутнього актора. Ще в час навчання в студії тодіш-
ній керівник театру і педагог Б. Тягно доручив Богданові у п’єсі о. Левади “Фауст 
і смерть” складну і відповідальну роль Механтропа, роль механізму, позбавленого 
емоцій і разом з тим роль, яка впливала на весь емоційний хід вистави. Тоді ще недо-
свідчений початківець здобув тут неабияку мистецьку перемогу. Його робота в цій 
виставі була позитивно оцінена театральною критикою Москви в час Декади укра-
їнської літератури і мистецтва. Після закінчення студії Б. ступку керівництво театру 
включає в склад трупи заньківчан. Успіх у ролі Механтропа наклав свій відбиток на 
наступну творчу долю актора. І ось новий злет — виконання ролі вови у виставі 
“в дорозі” в. Розова, а потім — Едмунда у виставі “король Лір” в. Шекспіра. викона-
вець постав перед глядачем як актор високого класу. Його своєрідний почерк, стиль, 
манера гри тут виявилися у багатьох гранях. Чіткий зовнішній малюнок, неабияка 
внутрішня зібраність, пристрасність, логічний розрахунок, що межує з математич-
ною точністю, — ось риси, що можуть характеризувати творчу манеру Б. ступки». 

Звертаю увагу на те, що це рідкісний випадок, коли молодий артист так точно 
й щиро, щедро й незаздрісно написав про свого колегу, з яким працював пліч-о-пліч.

Погодьтеся, що володимир Глухий і львівські театральні критики пильно слід-
кували за творчістю заньківчанина Богдана ступки, які таки достойно оцінювали 
«цього молодого, але вже самостійного майстра». Може, хтось із читачів хотів би 
прочитати — талановитого. Та хто це з місцевих посмів би тоді видати таку пе-
чатну індульгенцію без Москви, києва чи хоча б обкому партії у Львові? але ж 
вчитайтеся: стрімкий, як гірський потік, чистий і правдивий, як джерело, ступка 
м’яко, легко, вільно, пластично, витончено і вишукано дарує глядачам справжнє 
мистецтво; артист, який засвоїв кращі традиції рідного театру і здатен сказати ро-
зумне сучасне слово, довів, що може з успіхом вживатися в різні характерні й ге-
роїчні образи; за кожною його реплікою та жестом — напружена праця, глибока 
серйозність і відповідальність; кожна роль, навіть епізодична, завжди несе велике 
інтелектуальне й емоційне навантаження... одним словом, «актор високого кла-
су!» Та ще творчі можливості ступки співставлені з антеєвою силою, він названий 
майстром! Уявіть це слово з великої літери, і зрозумієте, що львівські знавці ступ-
чиної творчості не сумнівалися в його талановитості. 

Чи, може, перебільшую тодішні труднощі з уживанням слова «талант» в оцінці 
артиста? Через три роки в газеті «Ленінська молодь» (26 жовтня 1972 року) в стат-
ті «Усе належить тобі» Богдан стельмах вільно й прямо заявив, що вона — про «не-
буденний талант» Богдана ступки. втім, за ці три роки артист дав стільки нових 
аргументів на свою користь, що кількість переросла в якість!
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Були вже зіграні нові, вкрай важливі в творчості ступки ролі на театрі: Тре-
плєв у «Чайці» антона Чехова (1970, режисер володимир опанасенко); Дон Жуан 
в «камiнному господарі» Лесі Українки (1971, режисер сергій Данченко); Чеш-
ков в «Людині зі сторони» Ігнатія Дворецького (1972, режисер сергій Данченко)... 
Перший справді всерадянській успіх принесла артисту роль ореста Дзвонаря 
у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» (1970). Як писала Тетяна 
Забозлаєва, «в кіно ступка відразу почав з вершини, ставши і сам разом з фільмом 
“Білий птах” в деякому роді актором-легендою».

Та про все по чину.

Від Треплєва до Чешкова

Якось ступка сказав мені: «о, “Чайка”! Знаменитим я прокинувся, коли зіграв 
Треплєва». Приступаючи до цього сюжету 1 січня 2012 року, знову перепитав ар-
тиста, чи правильно його тоді зрозумів? ступка відповів, що правильно, й почав 
щедро перелічувати достоїнства своїх колег, які брали участь у тій виставі:

— Лариса Кадирова зіграла прекрасно, Любов Каганова зіграла прекрасно, Борис Мірус 
був неперевершеним, Богдан Янівський написав чудесну музику...

У принципі він говорив правду. скажімо, про Міруса газети писали: «Ця ро-
бота (старого соріна. — В. М.) хороша від початку до кінця». Проте мене цікавив 
саме він — ступка, а Богдан сильвестрович знову говорив про колег, наприклад, 
про режисера володимира опанасенка. він з явним задоволенням розчинював 
свою творчу перемогу в успіхові всіх артистів, хоча сказав, що «Чайка» була й для 
нього особисто серйозним трампліном...

Прем’єра «Чайки» у Львівському театрі ім. М. к. Заньковецької відбулася 30 квіт-
ня 1970 року. в тому році ступка вже отримав пропозицію зніматися у фільмі «Бі-
лий птах з чорною ознакою», але хто ж тоді міг прогнозувати його феноменальний 
успіх? а про роль Треплєва критик антоніна Мацкевич, яку ступка називає «дуже 
розумною жінкою», писала у «Львовской правде» вже в травні 1970 року:

«во внезапном спокойствии Треплева–Б.  ступки, с которым принима-
ет он уход Нины, есть что-то трагическое. Задыхаясь от окутавшего его дур-
мана обывательщины, Треплев, как утопающий за соломинку, цепляется 
за свою горькую любовь к Нине. счастливо взволнованный (в начале этой 
сцены) неожиданным ее появлением, он затихает, увидав, что последняя нить, 
связывающая его с жизнью, оборвана. спокойно приводит в порядок свой рабо-
чий стол и... уходит из жизни, всю неправильность которой прекрасно понимает, 
но не знает, не умеет ее исправить.

в исполнении Б. ступки образ Треплева приобретает подлинную психологи-
ческую глубину. Его страдания, убеждения, чувства — глубоки и бескомпромиссны. 
Б. ступке вообще присуща удивительная убедительность чувств его героев. силе 
их любви веришь безоговорочно. И любовь Треплева к Нине, то радостная, то 
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отравленная ревностью и раненым самолюбием, мучительно сострадающая, 
и, наконец, спокойно безнадежная, волнует проникновенной правдивостью ак-
терской игры. 

с той же глубокой искренностью показывает Б. ступка раздвоенность чувств 
Треплева к матери. Его герой любит мать нежной любовью одинокого заброшен-
ного мальчика. Потому для него мучительно, как прикосновение к обнаженному 
нерву, сознание ее душевной никчемности, пошлой безалаберности ее жизни.

с присущим ему своеобразием актер находит интересный пластический ри-
сунок роли для выражения внутреннего мира своего героя. Порывистая, почти 
вызывающая резкость движений, прикрывающая душевную растерянность, тос-
кливое чувство одиночества Треплева очень выразительны».

олександр кулик зазначав, що ролі Треплєва і Ніни Зарєчної у виконанні Бог-
дана ступки та Лариси кадирової стали «художнім відкриттям»:

«У виконанні Б. ступки образ Треплєва набував трагедійного забарвлення. ко-
хання до Ніни було єдиним, що додавало йому надій в житті; втративши його, 
Треплєв–Б. ступка застигав, обличчя набувало неприхованого трагізму, на очах 
з’являлися сльози. Майже спокійно, бо це стало не причиною, а поштовхом до 
обраного рішення, він готувався до самогубства... Характерна для Б. ступки увага 
до пластичного вирішення ролі яскраво позначилась і на цій роботі. Як-от у сто-
сунках Треплєва з матір’ю. За ніжною і турботливою любов’ю до неї він старан-
но приховує свою самотність людини, позбавленої справжнього материнського 
тепла. водночас Треплєв не може не помічати її нікчемності, духовної пустоти, 
тим-то іноді проривається роздратування у його надто різкому жесті чи голосі».

влітку 1972 року заньківчани показали «Чайку» в радянській столиці. Мос-
ковський критик Борис Поюровський навіть в оглядовій статті про всі гастрольні 
спектаклі, опублікованій у профільній газеті «советская культура» (1 липня), знай-
шов місце, щоб похвалити Богдана ступку в ролі Треплєва. Та ще зауважив таке:

«Є, правда, й у нього свій гріх: Б. ступка, на жаль, не може приховати від нас, 
що давно вже знає, як ми його любимо. Й тому у нього свобода сценічної поведін-
ки загрожує перетворитися на деяку відвагу... коли в четвертому акті Б. ступка–
Треплєв з технічних причин не міг відчинити дверей і ввійшов до кімнати крізь 
умовну стіну, давши нам зрозуміти, що ми не повинні надавати цьому особливого 
значення, а потім, звісно, крізь неї і вийшов, ми могли б йому аплодувати. але коли 
він знову сюди повернувся, ми вправі були очікувати, що тепер він використає 
все ж таки нормальні двері, тим більше, що до того часу інші актори якось до неї 
пристосувалися. однак Б. ступка не пішов назустріч нашим очікуванням. Я го-
ворю про цю дрібницю тому, що вона мене насторожила. скільком обдарованим 
людям, особливо акторам, більше за все заважає тягар “власної геніальності”. Було 
б прикро, якби щось подібне сталося й з Б. ступкою». 

Знаючи Богдана сильвестровича, впевнено скажу, що там, у Москві, тридця-
тиоднорічний артист абсолютно не відчував «тягару своєї геніальності», втім, і на-
далі — так само. 
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Написавши цю фразу, зателефонував ступці й прочитав цитований мною па-
саж із газетної статті. він пояснив, що вдруге через двері не пішов з тієї ж причини: 
думав, що вони знову не відкриються. Щодо тодішньої московської любові до ньо-
го, жартівливо-щиро здивувався: «Я понятия об этом не имел!» але так само щире 
зізнання Поюровського дуже суттєве, бо свідчить, очевидно, про таки величезний 
успіх у Москві ступчиної ролі ореста Дзвонаря в «Білому птасі з чорною ознакою».

важливо пам’ятати: перша зустріч із Чеховим у Львові відіграла значну роль 
у подальшому повному зануренні Майстра в чеховську драматургію, що стала 
для нього животворним джерелом творчого злету, найперше, в «Дяді вані» сер-
гія Данченка, де він зіграв роль войницького, та кількох інших образах на театрі 
й у кіно, про які ми ще згадаємо.

У 70-х роках стає все зрозумілішим і очевиднішим, що Богдан ступка став 
саме тим єдиним і неповторним артистом, який зміг не тільки відчути й зрозу-
міти, а й вичерпувати до дна режисерське кредо сергія Данченка. Це виявилося 
вже у Львові, принаймні після постановки Данченком, тоді вже головним режи-
сером театру, п’єси Лесі Українки «камінний господар» (1971). вона була вперше 
прочитана режисером не як локальна побутова п’єса, а саме як психологічна дра-
ма вселюдського масштабу. (Нагадаю, що після постановки цієї п’єси на початку 
1914 року театром садовського в києві відомий театральний критик всеволод 
Чаговець писав: «Рубікон перейдено, й український театр вступив у сферу загаль-
нолюдських, загальноєвропейських ідей...») Услід за Лесею Українкою Данченко 
розгорнув не звичні колізії любовної історії, а гострий інтелектуальний поєдинок 
життєвих ідей, світоглядів, і ступка–Дон Жуан, увібравши в серце задум режисе-
ра, тонко передав філософію крайнього, шаленого індивідуалізму «лицаря волі».

Богдан сильвестрович згадував:
— Над образом Дон Жуана я працював паралельно з Федором Стригуном. Було дуже ці-

каво. Бував на кожній репетиції Стригуна, він приходив на мої. Це було для нас дуже корисно. 
кажуть, що ступка був нещаднішим до свого Дон Жуана, ніж стригун. Якщо 

у стригуна анархічний, тотальний індивідуалізм помітно пом’якшувався щирим 
захопленням красою, то у ступки герой виглядав значно розсудливішим, вива-
женішим у найризикованіших кроках і свій шлях відступництва від самого себе 
проходив з усвідомленням причин і наслідків власних вчинків. Тетяна Забозлаєва 
писала, що герой Федора стригуна більше відповідав традиційним уявленням про 
легендарного героя — емоційний, захоплений, палкий коханець. ступчин Дон 
Жуан перед усіма світськими захопленнями надавав перевагу «тонкій грі розуму». 
Ростислав коломієць так сформулював відмінність двох інтерпретацій-виконань: 
«стригун проживав життєвий шлях свого героя, а ступка вів зухвалу гру з життям». 

а тепер — дуже важливі слова! 
«в якомусь непрямому розумінні це було продовженням “мандрів духовної 

особистості”, в яких перебував ступка у першій своїй, спільній з Данченком, ви-
ставі “в дорозі”. Ні, зовсім не випадково сергій Данченко обирає його виразником 
найзаповітніших своїх режисерських задумів».
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олександр кулик наголошував, що ступчин Дон Жуан прагнув підкорити 
Дон ну анну собі. Прекрасно поєднуючи графічну виразність зовнішньої форми 
з поглибленим психологічним малюнком ролі, ступка вже з першої появи на сце-
ні виявив нестримний темперамент героя, який прагнув завоювати холодне серце 
Донни анни. Це бажання немов електризувало дію, наповнюючи її драматизмом 
зіткнення двох непересічних особистостей.

Дон Жуан у ступки різнився від усталених і звичних стереотипів спокусника. 
Його герой був чесним і вірним своїм словам, він не спокушував Долорес, коли 
вона приходила до нього, а обмінювався з нею перснями... однак спопеляюче по-
чуття до неї виявилося сильнішим за холодну розсудливість, і це накладало від-
биток на його поведінку, посилюючи суперечливість героя, — володар людських 
душ, Дон Жуан ставав жертвою волі анни. З уїдливою й іронічною посмішкою 
дивився Жуан–ступка на обручку Долорес — символ колишньої незалежності 
й самостійності. Потім, ніби страждаючи від фізичного болю і насолоджуючись 
ним, різко зривав її з пальця, оглядався і з неприхованим страхом одягав коман-
дорський плащ. Постать героя відразу втрачала стрункість і чіткість ліній, він ста-
вав безликим. Знесилено і скорботно, як арештант, піднімався Жуан по сходинках 
до кам’яниці. Раптом злякано вдивлявся у власне зображення у дзеркалі. Тільки 
тепер він усвідомлював драму свого життя — людини, яка втратила честь і саму 
себе. однак Дон Жуан вже не міг звільнитися від пут анни...

Тепер звернемося до знайомого нам Богдана стельмаха, який також бачив 
«камінного господаря»:

«Мені пощастило бачити виставу кілька разів — зі стригуном і зі ступкою 
в ролі Дон Жуана. кожен з них підпорядковувався, безперечно, задумові режисера, 
але які цікаві й які несхожі між собою ці два іспанці!

Якщо стригунів герой почував себе досить безпечно і безтурботно в ролі ви-
гнанця, оголошеного поза законом, здається навіть, що він радий за своє станови-
ще, то в грі ступки впадає в око добре прихована злість на закон, який позбавив 
його — самого Дон Жуана! — прав громадянина.

І так протягом цілої вистави. Жуан–стригун приймає жертву Долорес (заслуже-
на артистка УРсР Л. каганова) наче б з цікавості, Жуан–ступка — з переконанням, 
що так воно й має бути. “Чи маю я зложити вам під ноги свою, так буйно викоха-
ну волю?” — лукаво запитує перший, а в другого це не запитання, а відчайдушний 
крик заперечення. Запізнілий, одначе, крик, який вже не дасть порятунку».

Журналіст Ніна Новоселицька зазначала, що Богдан ступка запрошував до ґер-
цю командора, Мадрід-в’язницю, звичну мораль, протиставляючи їм гострий розум, 
вільну вдачу і, зрештою, незахищене серце. а Федір стригун був радше ренесансо-
вою людиною, коханцем, романтиком. але в обох випадках пристрасті й конфлікти 
всього спектаклю — прагнення волі й уярмлення каменем — сягали трагічних ви-
сот. а львів’янка Богдана Боднар таки знайшла те, що об’єднувало двох великих ар-
тистів: «Які звабливі, сценічно-привабливі були заньківчанські Дон Жуани Богдан 
ступка і Федір стригун! У них, мабуть, тоді було закохане кожне друге дівчисько».
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Цікаво послухати й уже згаданого Бориса Поюровського, який 15 липня 
1972  року надрукував у «комсомольской правде» статтю на підтримку вистави, 
висунутої на здобуття Державної премії сРсР (!).

Поюровський заявив, що заньківчанам нарешті вдалося відгадати сутність 
тексту Лесі Українки:

«Думка загострилася до межі, почуття розпечені до краю. актори грають так, 
наче ці ролі спеціально для них написані. а режисер і художник, судячи з усього, 
відчувають щось подібне по відношенню до п’єси в цілому...

У цій виставі дуже важливою є акторська взаємодія. в зіткненні характерів 
і розкривається сутність основного філософського конфлікту драми, де немає од-
нозначних образів. І тим вона складна для виконавців. а ще актори повинні бути 
дійсно музикальними, пластичними, володіти віршем і шпагою, вміти носити сук-
ню. Нарешті, й це головне, точно знати, навіщо вони грають цю п’єсу сьогодні...

Таким є і весь спектакль заньківчан. Не відома схема, а вистава, наповнена 
людськими пристрастями. Пристрастями сильними й складними». 

критик, зосередившись на загальній оцінці вистави, не називав усіх акторів, 
навіть не згадав прізвище режисера. Та про ступку сказав: «скільки разів доводи-
лося нарікати на те, що Дон Жуан виявляється в спектаклях звичайним спокусни-
ком?! Ні, не гульвіса Жуан у Б. ступки!»

У нас є можливість послухати також і спогади учасника видатної вистави, на-
родного артиста України олександра Гринька, який грав роль командора:

«вистава “камінний господар” за п’єсою Лесі Українки, поставлена 1971 року 
сергієм Данченком в Театрі імені М. Заньковецької, була великим успіхом не тіль-
ки у високохудожньому освоєнні драматургії Лесі Українки, але взагалі великою 
подією в театральному житті України. в одній із багаточисленних тодішніх ре-
цензій писалося: “коли схвильовані до краю лишаємо після закінчення вистави 
зал, то з радістю можемо ствердити: вистава заньківчан — щасливе поєднання та-
ланту письменниці і творців театру”...

вистава ця була по всіх компонентах досконалою. Передусім яскраві акторські 
роботи, майстерність художника Мирона кипріяна, вражаюча музика Богдана 
Янівського, все це гармонійно обʼєднано чітким режисерським рішенням, упев-
нено ведучим театр по шляху глибокої авторської думки.

Хтось із рецензентів писав: “актори грають так, неначе б ці ролі спеціально 
для них писані”. Ціле сузір’я молодих тоді заньківчан могли в цій виставі відкри-
ти свої можливості, свої індивідуальності. Донна анна — Лариса кадирова, Доло-
рес — Любов каганова, Дон Жуан — Богдан ступка, Федір стригун, сганарель — 
володимир Глухий. 

На виставу було багато рецензій, які одностайно давали високу оцінку цій по-
становці. спектакль був достойний. отже, закономірним було те, що постановоч-
ну групу вистави висунули на здобуття найвищої тоді в державі премії.

На жаль, більшістю на один голос премію тоді отримав режисер варлахов-
ський за виставу про М. островського...» 
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У «Нарисах з історії театрального мистецтва України ХХ століття» визнано, 
що серед усіх постановок «камінного господаря» (до столітнього ювілею з дня на-
родження Лесі Українки п’єсу поставили в київському театрі ім. Лесі Українки, 
Чернівецькому театрі ім. о. кобилянської, Житомирському театрі ім. І. кочерги 
тощо) справжньою подією в культурному житті України «стала лише вистава 
Львівського театру ім. М. Заньковецької». сучасний театрознавець олена коваль-
чук влучно відзначала, що «у виставі висока узагальненість сценографії поєднува-
лася із режисерським задумом, глибокою психологічною розробкою образів».

сам сергій Данченко називав «камінного господаря» «найсильнішою з-поміж 
Лесиних п’єс» і найкращою у світі версією сюжету про Дон Жуана: «Це драма-
тургічна перлина... і вельми складний для сцени твір». Долаючи усталений сто-
літтями стереотип, автор п’єси розповідала не стільки про кохання, скільки про 
внутрішню свободу, про спробу звільнитися від ланцюгів, які накладає на людину 
вороже їй суспільство. Поразка Дон Жуана — це поразка героя, який думав, що 
зможе один протистояти оточенню, та переоцінив свої сили. справжнє кохання 
нищить його. Так режисер ставив спектакль, і так ступка реалізував його задум. 

Данченко згадував:
«Дон Жуана грали в чергу Федір стригун (який тоді тільки-но прийшов у театр, 

був дуже старанний і таки грав добре) і Богдан ступка, котрий якраз тоді знімався 
у фільмі “Білий птах з чорною ознакою”. На показі у Москві, де на той час був вель-
ми високий рівень театральної критики, виставу висунули на Державну премію». 

врешті-решт вистава премію не отримала, але, як говорив Данченко, «дійти до 
фіналу — вже подія». 

У «камінному господарі», а затим і в інших львівських виставах відобразилося 
не тільки конкретне талановите втілення режисерської настанови, але й спільне, 
концептуально нове бачення режисером і актором сучасного українського театру. 

Про це свідчить і те, що через рік після «камінного господаря», у лютому 
1972 року, Данченко поставив одну з кращих на той час п’єс — «Людина зі сторо-
ни» Ігнатія Дворецького — зі ступкою в головній ролі (Чешков). Про що та п’єса?

На велетенський завод під Ленінградом начальником ливарного цеху прихо-
дить молодий комуніст олексій Чешков. З перших епізодів було зрозуміло, що ін-
женерові-новатору прийдеться нелегко зі «старожилами» заводу, з усталеними тут 
звичаями, зі звичною «практикою» дописування надпланових тонн продукції, не-
чесних премій та щомісячної штурмівщини. але Чешков сміливо і безкомпроміс-
но виступав проти порочних методів роботи на заводі. Драматург розгортав важку 
боротьбу, в якій перемогти було непросто, але чесний комуніст вірив у справедли-
вість. ступка, якому йшов тридцять перший рік, зізнавався тоді Богдану стельмаху:

— Ще не знаю, якою вийде вистава, але дуже хочу і все роблю для того, щоб роль мені 
вдалася. Я давно чекав на таку роль. Це — наче б продовження образу розовського Вови, ком-
сомольця, що став комуністом, робітника, що став сучасним талановитим інженером, не 
втративши однак доброго запалу молодості. З нетерпінням чекаю не дочекаюся прем’єри. 
Вже мені хочеться його зіграти, вже буквально нині виходив би на сцену. 
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Познайомимося з однією з перших рецензій на виставу (автор — світлана 
Рябокобиленко):

«Людина зі сторони — це не тільки молодий інженер олексій Чешков, який 
приходить у міцно спаяний довгою співпрацею, дружніми, родинними узами тра-
дицій колектив, викликаючи опір усім своїм розумним починанням. Людина зі 
сторони — це передовий педагог, який повстає проти “процентоманії” в школі, 
це слідчий, який не хоче пройти повз малесеньку неув’язку в справі, що може при-
звести до перегляду її — тривалого, складного, не схвалюваного начальством, це, 
нарешті, режисер, який не хоче миритись з благополучними виставами і замість 
спокійної апробованої п’єси бере... ну, скажемо, таку як “Людина зі сторони”.

Час у п’єсі й у виставі с. Данченка строгий, діловий, вкрай напружений, позбав-
лений сенсацій атомно-нейлонових етикеток. Час у вдало знайденій фактурі мобіль-
ного, функціонально дотепного оформлення художника в. Бортякова... У розумних 
очах Богдана ступки, який грає роль олексія Чешкова. Цими очима ми бачимо те, 
що відбувається на Нерезькому заводі, який “стояв біля джерел російської промис-
ловості”. Його оцінками оцінюємо побачене, його методом аналізуємо становище.

Таке сприйняття вистави має незаперечні плюси, бо посилюється вплив осо-
би Чешкова, відчутнішою стає перевага його способу мислення, його принципів. 
Чешков у виставі витриманий, скромний, справедливий, привабливий. Навряд чи 
він може викликати активну протидію, яка задана в п’єсі. То що ж Б. ступка на-
вмисне ідеалізує свого героя, “дотягуючи” його до кондицій прикладної позитив-
ності? Ні, будь-які кондиції — усталена визначність не для цього актора!

він завжди шукає у персонажах риси характеру, які контрастують із стерео-
типом сприйняття виписаного драматургом образу.

За таким стереотипом олексій Чешков — “технократ”, людина, для якої єдиний 
символ віри — сучасна техніка, а емоційна сфера — щось таке, що робить людину 
слабшою, відволікає її від головного, дає збої в алгоритмах життя. олексій Чешков 
не терпить і не розуміє доброти, яка потурає людським слабостям, таким звичайним, 
таким простим, таким зрозумілим, що назвати поблажливе ставлення до них без-
відповідальністю — образити людей, виявити свою нетактовність і неконтактність...

Б. ступка грає Чешкова полемічно, атакуючи можливе невірне, спрощене уяв-
лення про свого героя. він не дає в руки тих, для кого техніка заступила людину, жод-
ного козиря! Полемізуючи з такими глядачами, актор перш за все наділяє Чешкова 
здатністю глибоко почувати, страждати великим стражданням, здатністю до муки 
й сумнівів — якостями людини гармонійної, людини тонкої психічної організації».

Ще одну рецензію написав володимир Попов («Був у нас такий русак у Львові. 
Працював у “Львівській правді”. Ходив з люлькою...», — говорив про нього ступ-
ка). в ній зазначалося, що сцени, в яких Чешков полемізує зі своїми опонентами, 
він проводить дуже переконливо. Була в його героя і сила переконання, і страсть, 
і віра в оточуючих його людей. Чешков–ступка був одержимим, цілісним і в осо-
бистому житті. він здатен на велике, щире почуття. Попов навіть писав: «І якщо 
в спектаклі цей Чешков розкритий не так об’ємно — вина не актора. Просто дра-
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матург і режисер надали “особистому” мало місця, захопились головним, про що 
хотіли сказати в першу чергу, в повний голос».

володимир Яворівський вважав, що «Людина зі сторони» — кращий спек-
такль заньківчан у сезоні 1971/72 року: 

«Роль інженера олексія Чешкова надається на різні трактовки її виконавця. 
Можна зіграти його як наекзальтованого, хоч і одержимого перебудовою й удо-
сконаленням заводського виробництва, інженера. Можна вип’ятити його часті 
поразки, і він мало не одягнеться в тогу прогресивного, печального одинака. сло-
вом, шляхів для просочення театральної неправди в цей образ є достатньо.

сергій Данченко і Богдан ступка обрали найвірніший варіант: перекрити всі 
підступи фальші до цього характеру, тоді він постане на сцені людиною сильною, 
сучасною, аби його поразки не робили з нього загнаного в кут покаянника, а пере-
моги — бездушного тріумфатора.

Тому й маємо на сцені заньківчан чи не найяскравіший образ сучасника, лю-
дини сильної і красивої у своїх буднях, мужньої у своїх переконаннях, у своєму 
поступі вперед».

Це написано у жовтні 1973 року. Мені пощастило зустріти в газеті «Ленінська 
молодь» монолог артиста ступки щодо ролі Чешкова, записаний журналістом 
Дмитром Герасимчуком у травні 1975-го, тобто через три роки після прем’єри. 
Передаю його без змін:

— Відразу обмовлюсь: роль інженера Чешкова не є моєю улюбленою. Бо тоді хто Вова 
з вистави «В дорозі» Віктора Розова, художник Вагін з «Дітей сонця» Максима Горького? Ба-
гато інших ролей... Кожна нова робота актора — його нове сценічне життя. Я — не ви-
няток. Мушу, як і всі, повністю «викладатися» в усіх ролях. Зрештою, актор покликаний 
бути чесним перед собою і перед глядачем. І, мабуть, не варто безапеляційно твердити: 
отут я найвдаліше зіграв, отут — посередньо, там — невдало. Нехай глядач судить. І не 
можна акторові (може, суб’єктивна думка) ігнорувати іншими роботами задля ролі-піку, 
ролі-одержимості. Я прагну жити на сцені кожним черговим героєм відверто, справедливо. 
І люблю їх, героїв, так, як люблю працю актора.

Коли ж говорити про Чешкова, то в першу чергу, очевидно, варто наголосити на тому, що 
ця роль була для мене абсолютно новою і несподіваною. «Послужний список» робітничих ролей 
невеликий: Вова і Чешков. Вову легше було збагнути. По-перше, віком ми підходили один одному, 
а по-друге, романтика пошуку власного «я», місця в житті, визначення коефіцієнту корисної 
дії людини в суспільстві — речі прекрасні, і працювати в цьому плані — тільки задоволення. 

Очевидно, справедливим є зауваження одного з московських критиків, який поділився 
в «Неделе» своїми думками стосовно кількох робіт наших земляків. Він порівняв: нібито так, 
як Чешков несподівано прийшов «збоку» на підприємство, де владарювали «приязнь, взаємо-
підтримка», аби тільки не псувати стосунки один з одним, — так до львівського глядача 
прийшла вистава «Людина зі сторони», вона була зовсім несподіваною. Розшифрую думку. 
Подібних спектаклів ми справді не ставили. В основному на сцені була сільська тематика, 
класика. А ось за справжнім твором про робітничий клас, твором гостро конфліктним, бо-
йовим, непересічним просто стужилися і ми, актори, і, без усякого сумніву, театрали.
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Художній керівник нашого колективу, заслужений діяч мистецтв Української РСР Сер-
гій Данченко сміливо взявся за постановку «Людини зі сторони», і сміливість віддячилася 
справжнім успіхом.

Роль Чешкова для мене, повторюю, була направду несподіваною. Мав зіграти не тільки 
нашого сучасника, не тільки такого собі «модерного» інженера, а характер: складний, бага-
то в чому суперечливий. Мав я «показати» спеціаліста, який жертвує багато чим. У першу 
чергу особистим, потім — «нормальним» співжиттям керівника й підлеглих.

Тут дозволю собі знову повернутись до згаданої московської рецензії. Оцінюючи мою 
гру, автор писав, що я зіграв не характер Чешкова, а його поведінку в ситуації, що скла-
лася для нього: зіграв раціонально, аскетично. Не вдаючись в критичні нюанси, скажу ось 
що: довго, важко працював над роллю. Навіть їздив на «Запоріжсталь», вивчав робітниче 
середовище, працю інженерів на «Львівприладі», на Львівському автобусному заводі, аби 
збагнути саму суть інженерного пошуку, заводських конфліктних ситуацій тощо. Посту-
пово роль ставала зримішою. 

Звичайно, основна робота в театрі велася з режисером, з партнерами. Прагнулося 
життєвої правди, достовірності якомога значимішої. 

Взагалі, як на мене, мало ще у нас високохудожніх п’єс про славне робітництво. Ми, 
митці театру, в неоплатному боргу перед творцями машин, верстатів, перед шахтаря-
ми, ливарниками... Робота над роллю інженера Чешкова подарувала мені справжню насо-
лоду. Мрію не про одну таку роль. 

Розповідаючи мені про цю виставу в листопаді 2011 року, Богдан сильвестро-
вич, між іншим, проронив: «Ми так тоді раділи, що знайшли справді переконливу, 
сучасну п’єсу. Для Львова вона була дуже сміливою. Та нагорі її почали обрізати...» 
Що ж обрізали? сам ступка не пам’ятає. але відомо, що Данченко відмовився 
взяти на гастролі в Москву вищипану партійними вказівками виставу. З іншого 
боку, сам режисер уникнув деяких сцен — уже з інших причин. Із рецензії «русака 
Попова» дізнаємося, за що він особливо дорікав сергію Данченку: «Дорікнути є за 
що. З п’єси вилучено окремі репліки, фрази, а то й цілі сцени. Наприклад, епізод 
в парткомі заводу. Епізод цей, на наш погляд, потрібен». отже, керівну й надихаю-
чу роль парткому Данченко не став акцентувати...

Попов також закидав, що на початку спектаклю «ступка надмірно похмурий, 
навіть злий. На кого, за що?.. Не злий Чешков, а сумний. але театр чомусь не до 
кінця вірить драматургу, дещо викривляючи експозицію характеру». Насправді, 
думаю, Данченко й ступка робили Чешкова правдивішим, достовірнішим. Який 
із Чешкова печальник?

Ще цікавіший критичний пасаж я зустрів у статті Рябокобиленко: «Б. ступка 
знижує вольовий потенціал свого героя, тому сценічну перемогу актора не можна, 
мабуть, вважати такою в плані соціальному: адже Чешков у його виконанні не має 
окриленості героя, появи якого ми чекаємо з кожною прем’єрою нової радянської 
п’єси. а саме п’єса І. Дворецького давала для цього підстави».

ось воно найголовніше! Для передового радянського інженера-начальника, 
чесного та правильного комуніста Чешков у ступки вийшов недостатньо окри-
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леним... Явно, на думку критикеси, не герой того часу. Тож яким розумним, глибо-
ким й інтуїтивно пророчим постає нині ступчин інженер!

Хвала молодому Майстру за роль Чешкова!
Здається, ніхто раніше не зв’язував її духовною ниткою з орестом Дзвонарем, 

адже це, мабуть, здавалося неприродним. але насправді саме такі герої (в спілці з 
іншими) з часом підірвали радянську систему й поховали Радянський союз... І вже 
зовсім не важливо, що вибухівку вони закладали з абсолютно різною мотивацією 
і з абсолютно різних боків...

У ролі Ореста Дзвонаря

— Як ви потрапили у «Білий птах з чорною ознакою»? Це випадковість чи за-
кономірність? 

— З Володимиром Глухим робили у Львові в Будинку актора інтермедію Гаватовича 
«Пиріг», її записали на телебаченні й показали на Україну. Побачив Юрій Іллєнко, якого я тоді 
зовсім не знав. Він викликав мене на маленьку епізодичну роль, дав читати сценарій. Я не 
знав навіть, що таке кінопроби й що таке кінороль, хоча років було немало — двадцять 
дев’ять чи тридцять. Зайшов у величезний павільйон, мені дали сцену Ореста, камера пра-
цювала, записувала: я з автоматом, під прожекторами, кричу на весь павільйон, бо думаю, 
що, як і в театрі, мене повинна чути гальорка. Тут на знімальний майданчик приходить 
Костянтин Степанков і каже: «Ти так говори, як вдома на кухні. Не кричи!» Я вмить збагнув, 
чого від мене хочуть... Узагалі я багато чого взяв у Степанкова, передусім, етику взаємин на 
знімальному майданчику. Його прості правила зводилися до того, що до всіх треба стави-
тися по-доброму, шанобливо, тоді й тебе поважатимуть.

А на пробах Іллєнко сказав: «Добре. Цей дубль у тебе вийшов... Може, ти хочеш зіграти 
якийсь акторський етюд?» — «Та ні, — відповів я. — Коли вам це сподобалось, то навіщо ж 
мене ще мучити?»

Чесно кажучи, спочатку я навіть боявся. Який із мене господар гір? Щуплявенький сам, ніс 
великий, очі цвяхом, метр сімдесят п’ять зросту... Мені пошили відповідне вбрання, взули 
в чоботи — й оператор Вілен Калюта знайшов «свій» ракурс. Коли я проглянув пробний ма-
теріал у Вижниці, мало не заплакав: «Кінець! Далі в цьому фільмі мене вже не зніматимуть». 
Як би там не було, мені здавалося, що я в житті значно кращий і достойніший. А тут... Я си-
дів розгублений, а Юрій Іллєнко питає: «Ну що?» — «Кошмар... Мені здавалось, я — красень, 
Жерар Філіп... А тут, на екрані, — цей ніс, очі, ці чоботи... Боже мій милий...» Юрій Герасимо-
вич зауважив, кинувши вбік: «Я ж казав, що сирий матеріал, без звуку не можна показувати 
недосвідченим людям...» А потім до мене: «Ти побачиш, Богдане, ці кадри лежатимуть в архі-
ві в Білих Стовпах, і туди їздитимуть оператори й вивчатимуть їх як класику...»

Іллєнкові проби сподобалися!.. 
Пройшов місяць чи два, я думав, що про мене забули. Аж раптом дзвінок. Ілюша Мілю-

тенко, син знаменитого актора Дмитра Омеляновича (він був другим режисером), гово-
рить: «Богдане, тебе призначили на роль Ореста Дзвонаря!» — «Я не знаю, чи зумію», — 
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кажу Іллі. «Зумієш!» — і поклав трубку. Таким чином мене призначили на роль. Між іншим, 
і дякуючи працівникам ЦК Компартії України, які дивились кінопроби. 

— Невже вони дивилися кінопроби?
— Дивились їх у записі. Це ж був ідеологічно важливий, політичний фільм про возз’єднання 

західних областей України. Я їм вдячний, що сприяли моєму призначенню, адже вони не зна-
ли мене як актора, я ніколи не знімався, тільки грав у театрі. А потім, як уже вийшов фільм, 
вони всі за голову схопилися, бо симпатії глядачів схилилися до Ореста Дзвонаря. До речі, 
пам’ятаю, коли ми приїздили на гастролі до Полтави, то працівники обкому партії, розум-
ні хлопці, говорили: «Боже, яка роль зіграна! Ця тема не була раніше на радянському екрані». 
Але то — неофіційно.

— відомо, що й Іван Миколайчук пробувався на роль ореста...
— І, напевне, мав значні переваги переді мною. Та синьоокий Миколайчук уже зіграв роль 

Тараса Шевченка. Взагалі він абсолютно справедливо був уособленням українця для мільйо-
нів людей. Юрій Іллєнко пізніше говорив, що Миколайчук і Кадочникова схожі на карпатських 
Івана та Марічку, як дві краплі. На думку партійних чільників такому артисту не можна 
було грати «отрицательную роль, бандеровца». Резюме було таке: «Там якийсь був хлопець 
з колючими очима, хай він і грає ворога народу українського». 

Миколайчук — фантастична людина. Він допомагав мені, хоча фактично я забрав 
у нього роль. Возився з актором, який уперше знімався в кіно. Це був для мене урок на все 
життя. Миколайчук без заздрощів казав: «Богдане, от побачиш: зіграєш Ореста — і про 
тебе заговорять усі, як про кіноактора».

— Наскільки знаю, у 1968 році у фільмі «Ще раз про кохання» (режисер Геор-
гій Натансон, сценарій Едварда Радзінського) чи не вперше в радянському кіно 
була знята сцена в ліжку за участю олександра Лазарева та Тетяни Дороніної. Ла-
зарев тоді ліг у ліжко у штанях... У «Білому птасі...» також знімали «стриптиз по-
радянському»?

— Так, ми з Ларисою Кадочниковою грали чоловіка та жінку. Повинні були знімати лю-
бовну сцену. Вся студія зібралася подивитися на той стриптиз «по-совєтськи». Іллєнко 
роздягнув мене до половини, але залишив у штанях. А Кадочникова знімалася зодягненою... 
Для хоробрості ми випили по п’ятдесят грамів коньяку, аби хоча б доторкнутися один до 
одного — якось ніяково себе почували. Юра Іллєнко покликав мене в бік і каже: «Слухай, ти 
можеш зіграти, як Жерар Філіп?» — «Та який я Жерар Філіп? Я сумніваюся», — відповідаю. 
«Я теж сумніваюся, та вигляду не показую». Мені ці слова запам’яталися на все життя.

сорок років потому Лариса кадочникова розповідала журналістці ользі ве-
лимчаниці:

«ступку ввели на роль ореста після того, як Іванові Миколайчуку, який пла-
нував і мріяв її зіграти, керівництво це заборонило. Мовляв, це негативний пер-
сонаж, а Миколайчук має грати позитивного. ступка, думаю, почував себе юним, 
недосвідченим, адже це була його перша роль, і, природно, дуже хвилювався, та 
поряд були Миколайчук, Іллєнко, Джемма Фірсова. вже пройшли на екранах “Тіні 
забутих предків”, а Миколайчук, крім того, зіграв ще й Тараса Шевченка... І ступ-
ка почав дивитися на талановитих артистів і працювати, і врешті-решт справився 
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він чудово, на мій погляд, зіграв узагалі найкраще. Так, він дивився, слухав, вико-
нував усе, що вимагали Юрій Іллєнко та оператор вілен калюта. До того ж, диво-
вижна енергетика та точне зовнішнє влучення в образ зробили його справжнім 
героєм. І це було проблемою, адже не Петро виявився героєм, а орест.

картину не хотіли випускати. але, на щастя, фільм побачив син Шелеста — 
віталій. Я була з ним знайома. Чудова людина, фізик (а колись була мода на фізи-
ків як найрозумніших, найцікавіших людей), він подивився фільм і порадив по-
дивитися його своєму батькові. Шелестові “Білий птах” теж сподобався. картину 
послали на Московський кінофестиваль, і ми всі поїхали туди. Там було кілька 
дуже сильних фільмів, але наш витримав конкуренцію і здобув Гран-прі. І це було 
справжнє свято, піднесене переживання перемоги, коли ми стояли на сцені, коли 
нам аплодували, і ми розуміли, що перемогли. Незважаючи на те, що стрічку за-
кривали і не показували. То була перемога особистостей: Іллєнка, Миколайчука, 
ступки, калюти, Фірсової».

Богдан сильвестрович якось сказав мені:
— В Івано-Франківській області заборонили показ фільму «Білий птах з чорною озна-

кою», а у Львові його показували у двох широкоформатних кінотеатрах, і колгоспники при-
їжджали з Івано-Франківщини на автобусах, щоб подивитися фільм... 

Прекрасна українська письменниця Марія Матіос описала, як в її рідному селі 
Розтоки знімали «Білого птаха...»:

«У 70-му році минулого століття, коли мені було 10 рочків, у Розтоках на 
якийсь час відкрився “філіал Голівуду”: тут відбувалася надзвичайна для того часу 
і для того рельєфу подія: зйомки художнього фільму “Білий птах із чорною озна-
кою”. У Розтоках господарювала кіностудія ім. о. Довженка. село було “наводне-
не” знаменитостями.

а в домі моїх батьків — Павліни власівни та василя онуфрійовича Матіо-
сів, — в найбільшій, про гостя, кімнаті квартирувало зіркове “кіношне” подруж-
жя: режисер-постановник “Білого птаха...” Юрій Іллєнко з дружиною Ларисою 
кадочниковою. Який то був непередаваний час, я зрозуміла багато років потому! 
Нашим подвір’ям ходили Іван Миколайчук, Леонід Бакштаєв, Джемма Фірсова, 
вілен калюта, Наталя Наум, василь симчич... 

Богдан ступка, котрий мешкав у нашої близької сусідки Єлени Петрюк (по-
вуличному Ціпцірякової), й дотепер через мене “отримує” від старенької привіти. 
Тоді 28-річний, у нас казали “красивий, як огир”, (тобто молодий жеребець), Бог-
дан сильвестрович дотепер згадує наїдки, якими його частували в цій розтіцькій 
хаті на зйомках фільму, від котрого бере початок його велика кіно-слава. 

У “Білому птасі...” ступка створив трагічний (стовідсотково негативний як на 
той час) образ бандерівця ореста Дзвонаря. За задумом режисера роль ореста 
призначалася Іванові Миколайчукові. але тодішня ідеологічна машина не могла 
допустити такого: незадовго до “Білого птаха...” Миколайчук зіграв роль Шевчен-
ка у фільмі “сон”. система мислила непомильно: такий красень і вже знамени-
тість Миколайчук не може після Шевченка перевтілюватися у “буржуазного наці-
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оналіста”. краса, мовляв, завжди викликає підтримку. У тогочасних умовах образ 
одного із синів старого Дзвонаря (актор о. Плотніков) — бандерівця ореста — не 
сміла викликати у глядача ні підтримки, ні співчуття, ні симпатії. І, боронь Боже, 
сумніву. Бо орест утілював суть ідеологічного ворога, зарізяки, проклятого наро-
дом (з точки зору тодішньої панівної верхівки). Розрахунок системи зводився до 
простого вибору: роль бандерівця? Будь ласка, будь-хто, окрім відомого. І знайшли! 
Молодого театрального актора Львівського драмтеатру ім. М. Заньковецької Бог-
дана ступку. смолисте волосся, колючий погляд, орлиний ніс, гострі манери, не-
загнуздана експресія. а головне — не-ві-до-мий».

Ніхто краще від Марії Матіос не написав про цю роль Богдана ступки. 
в  її  сприйнятті щасливо переплелися безпосередня дитяча причетність до зйо-
мок видатного фільму і мудра філософічність однієї з найталановитіших жінок 
України. Мені здається, що той фільм допоміг розквітнути її видатній особистості, 
а перо «Білого птаха з чорною ознакою», говорячи словами самої Матіос, «ще літає 
наді мною і над моєю країною»:

«Для мене ключовою фразою “Білого птаха...”, як, зрештою, і ключовою про-
блемою фільму, є вигук ореста–ступки: “Це мої гори! Я тут ґазда, і мені вирішу-
вати, кому тут жити!” ось він, загнаний між скелі і звірів, “бандерівець” ступка 
потрясає світ криком-воланням: це моя земля! Ніхто не має права посягати на 
неї! Я хочу тут господарювати, жити, любити, народжувати дітей. а ви заганяєте 
мене в бункер і змушуєте брати до рук зброю. І оте ступчине “це мої гори!”, мені 
здається, зробило більше, ніж усі контрпропагандистські “викрутаси” тодішньої 
ідеології. Той біль безвиході і любові стирчав цвяхом у мозку, бо змушував думати.

І як добре, що оте ступчине “це мої гори!” не стало епізодичним у великій 
кар’єрі великого актора. Може, він навіть не здогадується, чим воно здетонувало 
для таких, як я, і ще тисяч і тисяч вражених».

сотні тисяч вражених отим фільмом і, головне, подальшою сорокарічною твор-
чістю Богдана ступки, не завжди здогадуються, який колосальний вплив має Май-
стер на їх духовне життя, на їх достойне самоствердження в цьому складному світі.

Потім, коли ступка разом із усіма артистами й режисером приїхав до Москви, 
в Будинку кіно його щиро поздоровили відомі російські артисти, скажімо, Лев Ду-
ров, алла Демидова. Михайло Ульянов сам написав листа, в якому зізнався, що він 
«побачив потрясаючий фільм».

Для радянських часів — хрущовських, передбрежневських — успіх фільму 
«Білий птах з чорною ознакою» був унікальним, потрясаючим, радісним і, водно-
час, тривожним. І найголовніше — всерадянським. Першим всесоюзним успіхом 
Богдана ступки...

сергій васильєв писав: «Іллєнківського “Білого птаха з чорною ознакою” з трі-
умфом покажуть на Московському кінофестивалі, і ступчиного героя, якого одно-
значно б таврували на батьківщині як “негідника-бандерівця, не вартого співчут-
тя”, ліберальні москвичі зарахують до “глибоко драматичних образів”». васильєв 
зауважив, що, виконуючи навіть виграшні для публічного успіху, але невигідні для 
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офіційної кар’єри в радянські часи ролі різних злодіїв та мерзотників, ступка не 
випадав «з провідної обійми», що інколи траплялося з акторами саме його амплуа. 

Згадую, як у червні 2001 року на відкритті Московського міжнародного кінофес-
тивалю були показані вже класичні кадри з фільму «Білий птах з чорною ознакою» — 
танець ореста й Дани — ступки та кадочникової. Не було нічого дивного в тому, 
що глядачам нагадали кадри тридцятирічної давнини. Я чув, як василь Лановий на-
звав їх фантастичними. Ще десять років потому Лариса кадочникова говорила:

«Так, це справді один із найкращих епізодів. І ми якось зняли одним шматком 
цей осінній стан, стан розриву двох люблячих сердець, коли розумієш, що ніколи 
з  цією людиною більше не будеш, бо це — зрадник, і в той же час любиш його. 
Це терзання жінки й чоловіка, які відходять і помирають. Було дуже складно зігра-
ти. але нам вдалося. вийшла сильна німа сцена. Інколи, буває, говорять, говорять, 
а з цього мало що виходить. а кіно тим і цікаве, що в ньому поворот, погляд, очі озна-
чають більше, ніж слова. Можна інколи так зіграти на крупному плані, що це стає 
шедевром. У кадрі не повинно бути метушні. вона лише заважає. Поглядом можна 
все передати: і любов, і ненависть, і страждання. І ступка володіє цим умінням...»

Тетяна Забозлаєва вже давно справедливо зауважила: «в кіно ступка відразу 
почав з вершини, став і сам разом з фільмом “Білий птах...” актором-легендою». 
Минули десятиліття. Багато чого стерлося з пам’яті. Проте не забувається орест–
ступка. Погляньте на кадр із фільму, вміщений у книзі. Чорне, як смоль, волосся, 
немов чорний німб над головою. Пряма жорстка лінія губів. І очі з їхньою від-
чайдушною енергією. Магнетизм волі, влади, рішучості, любові, зінтегрований 
у погляді — невідворотному, трагедійному. ступка грав саме трагедію. Це стало 
можливим осмислити в повній мірі тільки в наш час, адже тоді ступчин орест — 
бандерівець, тобто бандит, — не мав, по суті, права на духовність і трагедійність. 
але ступка вже тоді дивився глибше, відчував сильніше, грав яскравіше, ніж до-
зволяла офіційна ідеологія. Зовсім не випадково, що саме ця незвичайна роль від-
крила нам кіноактора ступку:

«Роль дозволяла роздивитися неординарний рівень художницької індивіду-
альності актора. Й навіть більше — сприйняти його неординарність як своєрідну 
відокремленість від інших, вибраність, винятковість натури. ступка до такої міри 
ні на кого не був схожий і нікого не нагадував ні рисами, ні мімікою обличчя, ні 
пластикою тіла, так сильно й страшно був озлоблений, що сама поява його на 
екрані здавалася викликом».

Богдан стельмах, до речі, вважав, що режисер Юрій Іллєнко помітив особли-
вий дар артиста й саме тому запросив його знятися в кіно:

«Талановитий актор — це як рушниця з надзвичайно чутливим курком. У тієї 
найлегший доторк до спуску викликає постріл, а в хорошого актора найнезначні-
ше зовнішнє враження викликає саме той душевний настрій, який йому хочеться 
виразити й який уже автоматично втілюється у звичну зовнішню форму...

У кадрах з орестом нема нічого штучного, комбінованого. всі найскладніші 
епізоди Богдан робив “як у житті”, не “як у кіно”. Треба було бовтатися в холодно-
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му Черемоші — кидався туди, не вагаючись, треба було дряпатися на скелю — не 
вибирав легшої дороги».

ступка заявив:
— Усе мусить бути правдиво і щиро, інакше не варто було так довго мріяти про сцену, 

про екран...
вельми цікаво прочитати, як писала у 1973 році про ступчину роль львівська 

газета «Ленінська молодь»:
«Навіть ті, хто ревно вірив в акторський талант Богдана ступки, були приєм-

но вражені новою гранню його таланту в кіно. 
орест — найскладніша і найтрагічніша роль у фільмі. Треба зіграти ворога, 

якого ненавидиш сам, проти вчинків і філософії якого постійно протестує твоя 
духовна сутність. але ти мусиш приховати це, загнати свої людські й громадян-
ські емоції на саме дно душі: від тебе вимагають правди характеру. Якщо ти пере-
конливо й яскраво зіграєш роль бандерівця — тим переконливіше спрацює анти-
бандерівська ідея всього фільму.

страшна ядерна реакція, з катастрофічно прогресуючою силою, розколює, роз-
риває на частини донедавна мирний і злагоджений механізм роду Дзвонарів. На 
екрані вміщується лише один рід, але за ним постійно, видимо і невидимо, є зем-
ля, на якій стоїть народ. Так драма сім’ї фокусує в собі драму народу. в каторжних 
муках розщеплення Дзвонаревого роду народжуються нові ідейні сполуки. Інакше 
бути не може. а вже саме життя допоможе вижити тій ідеї, яка є життєздатнішою. 
Зрозуміло, що — вижити й утвердитись саме ідеї, яка прийнялася в душі орестових 
братів. але якою ціною? спрощення цієї ціни може пустити “під укіс” весь фільм.

Напевне, цей режисерський задум найкраще розкрив у “Білому птасі” саме 
Богдан ступка.

вимальоване в чорні фарби примітивне опудало може налякати лише в першу 
хвилину, і то далеко не кожного. До того ж — перемога над опудалом не робить 
честі переможцеві. Творці фільму (і в першу чергу Богдан ступка) щасливо уник-
ли спрощень, а надокучливому детективізму протиставили глибокі психологічні 
і людинознавчі пласти драми.

орест стане загнаним вовком, оточеним з усіх боків громадою пізніше, навіть 
не тоді, коли його справді оточать під скалою односельчани. ступка розкриває шлях 
орестового озвіріння поволі: від мирного життєрадісного парубчака-музики — до 
ватажка бандерівської зграї. І нічого не упускає на цьому шляху, зокрема, не упускає 
того, що могло б пояснити глядачеві трагедію орестового падіння аж до братовбив-
ства. І саме ця лінія, чесний і талановитий підхід до її вирішення дали можливість 
акторові вчинити художній акт самовбивства ореста трохи раніше його смерті 
у фільмі. Тому сцена смерті ореста — це вже просто виконання вироку. 

Так постала на екрані правда часу, правда життя.
І в тому, що “Білий птах з чорною ознакою” завоював золотий приз на Мос-

ковському кінофестивалі і пішов по екранах світу — є і Богданова заслуга. І цей 
“Птах” піднявся у високість з його долоні».
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в умовах абсолютно нових ідеологічних орієнтирів, цей текст викликає не-
абиякий інтерес. Його написано в часи, коли допускалося лише негативне став-
лення до ореста Дзвонаря. Разом з тим, акторське перевтілення молодого ступки 
вже тоді вражало небувалою достовірністю, вершинною правдою. За сорок років 
світ перевернувся, а ступчин герой, який не погрішив своєю совістю, так само 
захоплено сприймався й сприймається новими й новими поколіннями глядачів.

сергій Тримбач згадував, як це було з ним:
«саме ступка вразив найбільше у фільмі “Білий птах з чорною ознакою”. він 

зіграв ворога, точніше сказати, “свого”, що став “їхнім”. І брат пішов на брата... Ми-
колайчук будував роль на м’якій задушевності, його зовнішня краса доповнювала-
ся округлістю жестів і ліричною проникливістю інтонацій. ступка ж відрізнявся 
якоюсь свинцевою ваговитістю погляду, за яким вгадувалась душа, неспроможна 
на гнучкість, на по`ступки. а ще — нервова, нерівна, колюча пластика. До того ж, 
із великою кількістю нюансів у поведінці персонажа, що викликало у пам’яті тінь 
великого амвросія Бучми...

особистість ступки не могла не вразити: в його важкому, ніби обернутому 
всередину погляді читалася історія покоління, що зважилося на особистісний 
бунт, на те, щоби без остраху заглянути в себе і власне безсилля... Нами, юними 
глядачами початку 70-х, він сприймався як сильний персонаж, як герой. Цим і ча-
рував у першу чергу, цим і викликав симпатію...

Тоді було звично розкладати характеристики персонажів по окремих “коши-
ках” — одному бездоганність та ідеологічну цноту, іншому — всю чорноту та ни-
цість. ступчин орест усі барви зібрав у одній екранній особі. І в цьому була така 
пронизлива правда про людське єство!..»

сам я також добре пам’ятаю вихід фільму на екран і схвильовану реакцію на 
нього моїх колег — аспірантів і викладачів історичного факультету київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. вони знали історію краще, ніж пере-
січні глядачі, проте в більшості своїй розглядали ореста виключно як кровного 
ворога українського народу. Та хто міг забути винятковий епізод із фільму, коли 
герой Миколайчука пророчить «зграї бандитів», до якої входить і орест, ганьбу 
й неславу, а на обличчі ореста–ступки вони бачили внутрішню духовну перевагу 
над ними, в яку неможливо було не повірити. Потрясіння від ступчиного кіно-
героя вже назавжди поселилося в чесних душах і пізніше — два десятиліття пото-
му — проросло новими підходами в аналізі багатьох сторінок української історії.

Якось артист сказав мені, що фільм став на заваді, коли його представили на 
звання заслуженого артиста України...

— коли це було?
— У 1972 році. Подали на звання у зв’язку з 50-річчям театру.
— Не дали?
— Нє-а, викреслили зі списку за «Білий птах...».
Тут я хотів би привернути увагу читача до того, що влітку 1972 року, напере-

додні святкування 50-річчя утворення сРсР і 50-річчя театру, заньківчани були 
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удостоєні честі репрезентувати український театр у Москві. Це переконливо свід-
чило про те, що під керівництвом сергія Данченка Львівський театр ім. М. Зань-
ковецької повернув собі славу одного з найкращих в Україні. Гастролі проходили 
в приміщенні Театру ім. в. Маяковського. Заньківчани привезли кращі свої виста-
ви: «камінний господар» Лесі Українки, «суєта» і «Хазяїн» Івана карпенка-каро-
го, «Маклена Граса» Миколи куліша, «сестри Річинські» Ірини вільде та Богдана 
антківа, «в степах України» олександра корнійчука, «Чайка» антона Чехова, «Ніч 
на полонині» олександра олеся, «Марія Заньковецька» Івана Рябокляча, «Трибу-
нал» андрія Макайонка та «Називай мене матір’ю» Д. Урневічюте. Іван козлов-
ський, який не пропускав українські вистави, заявив в інтервʼю газеті «Известия», 
що заньківчани показали, «як розквітло мистецтво театру на Україні» та «яку ви-
соку гармонію людських думок і почуттів несуть актори зі сцени своїм глядачам!». 
відомий театрознавець ольга кайдалова, підбиваючи підсумки гастролей, наго-
лошувала: «кожна з включених до програми гастролей вистав викликала палкий 
прийом глядачів і схвильовані відгуки театральної громадськості. спільним для 
всіх цих відгуків було визнання високої сценічної культури колективу, який поєд-
нував вірність кращим традиціям національної сцени з досягненнями російсько-
го і світового театрального мистецтва».

Та звання заслуженого артиста України йому того року таки не дали...
— І в якому році ви дістали звання?
— Чотири роки ще чекав, до 1976-го. Разом з Віталієм Розстальним отримав. Тоді ми 

зробили розкішний бенкет... Уся трупа добряче гуляла, а потім в обкомі комсомолу весело 
відзначили... 

Так зняти пафосність з будь-якої творчої перемоги може, мабуть, лише ступка.
Таким чином, на початку 70-х років артист Богдан ступка став знаменитим 

у всьому Радянському союзі завдяки ролі ореста Дзвонаря, а у Львівському театрі 
ім. М. к. Заньковецької він усе впевненіше заявляв про себе як провідний актор. 
На той час, як ми вже переконалися, в творчому доробку ступки було чимало ці-
кавих сценічних образів. крім уже розглянутих, назву Максимова в «колегах» ва-
силя аксьонова, вожеватова у «Безприданниці» олександра островського, валеру 
в «Третій патетичній» Михайла Погодіна, акілу акіловича в «суєті» Івана карпен-
ка-карого, генерала Гейдріха в «коли мертві оживають» Івана Рачади тощо.

Здавна уважний до творчості артиста Богдан стельмах зазначав восени 
1972 року: «Ролі менші й більші, головні й другорядні, вдалі й невдалі, але завжди 
щирі, завжди зіграні на отому нерві, що притаманний індивідуальній творчій ма-
нері Богдана ступки. співпраця з режисерами, різними у своїх сценічних пошу-
ках, навчили актора розуміти багатогранність і невичерпні можливості сучасного 
театрального мистецтва».

володимир Яворівський упевнено висновував: «Близько двох десятків ролей. 
Малих і великих. У кожній з них він жив, страждав, радів, сміявся і гинув. Гинув, 
аби народитись знову. от скільки вже зроблено. Давно окуплено затримку “на 
старті”. а скільки ще попереду!»
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Як ми вже знаємо, Борис Поюровський на гастролях заньківчан у Москві вліт-
ку 1972 року заявив, що ступку тут уже давно люблять... але впливовий критик до-
рікнув, що тоді в репертуарі львів’ян серед десяти п’єс, показаних у Москві, не було 
жодної, присвяченої сучасності (виставу «Людина зі сторони» Ігнатія Дворецького, 
де головну роль прекрасно зіграв ступка, Данченко не привіз до Москви, бо текст 
п’єси було так «почикрижено» в обкомі партії, що художній керівник заньківчан не 
захотів показувати її в столиці в урізаному виглядi). До речі, Поюровський пророче 
писав, що, на його думку, Данченко прийшов у Театр ім. М. Заньковецької «надовго 
і всерйоз». Московський критик пильно зауважив і те, що в репертуарі театру збе-
рігається «прагнення до автономії»:

«Ми побачили не просто український національний театр, відмінний від ро-
сійського чи узбецького. Репертуар заньківчан не схожий в першу чергу на репер-
туар будь-якого українського театру: “сестри Річинські”, “Марія Заньковецька”, 
“Ніч на полонині”, “Маклена Граса”, “Називай мене матір’ю”, нарешті “Чайка”, — 
все це власний репертуар.

...У такому театрі може йти Чехов і Брехт, Ібсен і Шоу, сухово-кобилін і Тол-
стой, Шиллер і островський. Мені здається, що заньківчани сьогодні можуть по-
ставить будь-яку хорошу п’єсу — від “Гамлета” до “Наталки Полтавки”.

Не відмовляючись від славетної історії, нинішнє покоління театру, на мою 
думку, розуміє, що йому судилося не лише зберігати славу, здобуту першопрохід-
цями, але й самим її примножувати». 

У фільмі Михайла Ульянова

особливим, унікальним знаком того, що талант Богдана ступки було поміче-
но в Москві, стало запрошення артиста на зйомки у фільмі Михайла Ульянова. Ця 
історія почалася з його листа до Богдана ступки. 

«Уважаемый Богдан сильвестрович! во-первых, примите от меня самые искрен-
ние поздравления с вашей прекрасной работой в “Белой птице с черной отмети-
ной”. сцена танца удивительна по сдерживаемой ярости и темпераменту, и снята, 
конечно, картина виртуозно, и играете вы, Богдан сильвестрович, прекрасно. 

И вот когда я смотрел картину, то я, что называется, заболел вами».
Далі Ульянов повідомляв, що на кіностудії «Мосфільм» починає знімати само-

стійну картину «Найостанніший день». Є там образ валери — бандита, що несе 
в собі філософію насильства. Роль невелика, але одна з найважливіших у фільмі...

ступка розповідав:
— Я тішився, як дитина. Невже такому великому майстру міг сподобатися нікому не 

відомий актор? Адже Михайло Олександрович пропонував мені роль у своєму фільмі! На об-
раз Валери він більше нікого не запрошував, хотів тільки мене. 

Прочитав я повість Бориса Васильєва. Там Валера — здоровенний хлопець: товсті, 
міцні пальці, широчезні плечі... За сценарієм він був, як «ведмідь»...
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Коли приїхав у Москву до Ульянова, той теж здивувався: «Ви ж у фільмі зовсім інший! Там 
у вас плечі — во! Руки — во! Ну добре, зробимо проби...»

Зробили. Наступного дня приходжу — є фотографії. Бере він їх, переглядає, одну за од-
ною відкладає. А серце у мене — тук, тук...

І раптом: «Ось! Ось воно!» І до мене: «Будемо з вами працювати... Чи не хочете сьогодні 
в театр? Ювілейний показ “Принцеси Турандот”».

Я, звісно, з радістю...
А потім розпочалася професійна робота. Він, режисер, в усьому підтримував, завжди 

знаходив добре слово, коротше кажучи, створював найсприятливішу творчу атмосферу. 
На знімальному майданчику всі були зосереджені, жодної нервовості, шуму. Часто разом ви-
рішували, як краще зробити, обговорювали та відбирали найприйнятніші варіанти. Не раз 
можна було почути: «А ви як думаєте? А як вам здається?» 

Ось, скажімо, сцена в автобусі. Я там спочатку поводив себе дуже різко. Ульянов заува-
жив: треба м’якше, не треба відразу виказувати свої «рецидивістські» риси. Він сказав: «Да-
вайте знімемо обидва варіанти — і різко, і м’яко». Подивились, що вийшло. Питає: «Ну, як?» 
Довелося визнати, що «м’який» варіант значно життєвіший, глибший... 

Одна сцена довго не вдавалася. Таня Куліш, яка грала роль дівчинки, ніяк не могла заплакати. 
Один дубль, другий, третій — все не те. Тоді я запропонував Тані: дивись мені в обличчя, я плака-
тиму гіркими слізьми (апарат знімає ж бо мене ззаду!) — згадай щось дуже сумне й обов’язково 
розплачешся. Так воно, врешті, й вийшло. Кадр відзняли. Та мої сльози побачив Михайло Олек-
сандрович! Не знаючи про нашу домовленість з дівчинкою, він щиро здивувався: «Богдане Силь-
вестровичу, візьміть себе в руки, ви ж у ролі зовсім інший, ви знущаєтеся над нею!» 

В образі Валери (за сценарієм він трохи розширений порівняно з повістю) режисер хотів 
різкіше оголити «філософію» бандита, відщепенця, благопристойного ззовні, але страш-
ного в глибині нелюдської душі своєї. Чи вдалося це? Не знаю. Тоді говорив на зустрічах з гля-
дачами: «Якщо, виходячи з кіно, ви скажете на адресу мого Валери “Ну й сволота!”, це буде 
для мене найкращою подякою...»

Про роботу з артистом Ульянов узагальнив так:
«Я запросив ступку зніматися у своєму фільмі. На першу ж репетицію він 

прийшов повністю підготовленим. Мене захопило, як детально молодий артист 
шліфував пластику ролі. У нього справді тіло говорило й співало. Богдан ступка 
справив на мене враження тонкої й обдарованої людини, цікавого майстра...»

Про роботу ступки добре відізвалася всесоюзна преса, та нам особливо ціка-
во, як оцінили її в рідному Львові. автор статті «Ґерць добра і зла» Микола Торо-
повський писав у газеті «Ленінська молодь» (27 лютого 1973 року):

«Перед Богданом ступкою, якому була доручена роль злочинця валери, стояло 
складне завдання. власне, актор міг створити образ ще одного кінематографічно-
го мордоворота і цим обмежитися. Міг, але — не у фільмі, де грає народний артист 
сРсР М. о. Ульянов. Простіше простого зіграти “в лоб”. Богдан ступка не пішов 
цим шляхом.

ви пригадуєте першу появу його валери: просто на нього вибігає дівчинка, 
і він якось дуже по-батьківськи починає бавитися з нею. Міцний, спортивного 
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виду хлопчина бавиться з дівчинкою. І лише в одному “професіональному” жесті 
бачиш натяк на його хижу натуру: валера у відповідь на кепкування вміло, блис-
кавично і, судячи по всьому, боляче хапає приятеля за ніс.

ось цим і страшний бандит: щойно він лагідно говорив з дитиною і тут же го-
товий убити. Мімікрія характерна для нинішнього злочинця. спробуй, розгадай, 
хто перед тобою!..

Богдан ступка зіграв валеру тонко, точно і правдиво. Так, валера — уособлен-
ня сил зла. але це зло приховане під зовнішньо інтелігентною вивіскою, прияз-
ною усмішкою. Лише інколи десь глибоко в очах мерехтливо стрибають хижі вог-
ники. але згодом розкривається і суть його звірячої натури».

в одній із львівських газет йшлося про те, що роль валери «психологічними 
поверхами не нижча від ореста». Мабуть, це було перебільшення, проте ступка 
справді «не повторився у ній, навпаки — розкрив начеб свої резервні, приховані 
досі можливості». врешті-решт, фільм «Найостанніший день» не став значним 
явищем у творчих біографіях Михайла Ульянова та Богдана ступки. але вони 
здобули важливий урок. обидва. Богдан сильвестрович розповідав, як Ульянов 
вирішив ніколи більше не знімати фільмів, щоб не поповнювати «лави пере-
січних режисерів». кожен має займатися своєю справою. Довгорічні теплі сто-
сунки з Ульяновим були головним здобутком ступчиної зустрічі та знайомства 
з великим артистом.

Ступка грає Шекспіра

Уперше Богдан сильвестрович зіграв у шекспірівській п’єсі на двадцять вось-
мому році життя — роль Едмунда в «королі Лірі» в постановці Михайла Гіляров-
ського (1969). Пройшло десять років з того часу, коли на вступних іспитах юнак 
читав російською мовою монолог Гамлета. Ніхто, в тому числі й сам артист, тоді, 
та й пізніше, не пов’язав ці події. але між ними, на мій погляд, є важливий вну-
трішній зв’язок.

Якось Богдан сильвестрович розповів мені таку історію про підготовку до ролі: 
— Одного разу на репетиції «Короля Ліра», де я грав Едмунда, кажу постановнику: «Зро-

зумійте, у мого героя на першому місці розум, емоції — на другому». Той, не дивлячись на 
мене, відповідає: «Виходьте на сцену і гризіть кулісу». Я питаю: «В буквальному смислі?» Сло-
во за слово і — закрутилося... У запалі режисер вирішив мене замінити і дав команду моєму 
дублерові: «Починайте працювати». Актор відмовився, сказавши, що йому подобається, як 
грає Ступка. Ось це вчинок!

Запитав у ступки, чи він сам коли-небудь поступав подібним чином?
— Якось у Києві мене і Валерія Івченка призначили на одну роль у спектаклі «Моя профе-

сія — синьйор з вищого світу», але репетирував в основному він. Потім Валера посварився 
з режисером, і той згадав про мене. Мовляв, приходь завтра. Я сказав: «Віддаюся по коханню. 
Без кохання не віддаюся. Не прийду. Дякую».
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Так от, із приводу участі ступки в «королі Лірі» Леонтина Мельничук-Луч-
ко зазначила у «Львовской правде», що він грає «надзвичайно», а доцент Львів-
ського університету Марія Шаповалова залишила у «вільній Україні» (2 квітня 
1969 року) такий пасаж:

«Привертає увагу глядача Едмунд (Б. ступка). актор передає енергійність його 
натури, певну резонність його жаги самоутвердження і разом з тим цілковиту 
його порочність та злочинність. Це людина душевно убога, закінчений індивідуа-
ліст, який руйнує все, що заважає йому здійснити єдину його мрію — заволодіти 
спадщиною Глостера».

З цього загальника не дізнаєшся про ступчин малюнок ролі. Та довіримося 
володимиру Яворівському, який чотири десятиліття тому писав, що наприкінці 
60-х років Едмунд був «найяскравішою роллю ступки»:

«Творив він цей образ легко, натхненно. складалося таке враження, що актор 
настільки знає і розуміє, і відчуває Едмунда, що міг би грати його без будь-якої 
підготовки в імпровізованих, не написаних Шекспіром епізодах. а то не кожному 
під силу. 

Успіх актора в такому спектаклі, у п’єсі із золотого фонду світової драматур-
гії — може то якраз і є впійманий журавель? 

але сам Богдан в ті дні торжествував найменше. Навпаки, йому було аж ніби 
незручно, наче міг зробити краще, але не вдалось. На недвозначну похвалу друзів 
і любителів театру відповів жартом: 

— Дай краще закурити. Знімуся в кіно — віддам...»
Якось ступка розповів мені смішну історію, що сталася на одній із вистав «ко-

роля Ліра»:
— У 1969 році в «Королі Лірі», поставленому Гіляровським, я грав Едмунда, Федір Стри-

гун — Едгара, а Освальда — Богдан Кох. Усе сталося в той момент, коли Едгар, убивши 
Освальда, мав забрати у нього вельми важливого для подальшого розвитку подій листа й 
зачитати перед глядачами. Так от, Стригун довго не міг знайти листа й все гарячковіше 
шарив за пазухою Коха, поки той тихо й чесно повідомив, що взагалі забув його туди по-
класти. Розсерджений, проте кмітливий Стригун, примовляючи якийсь явно не шекспірів-
ський текст, почав тягати й перекидати Коха–Освальда по сцені, аж той став благати 
шепотом: «Федя, перестань, кістки болять. Федя, перестань...» Але Стригун не заспокоїв-
ся, поки не підтягнув його до куліс, звідки, нарешті, підкинули шуканого листа. Глядачі, зда-
ється, не розібралися в ситуації, а ми за кулісами вмирали від сміху...

коли через п’ять років сергій Данченко поставив «Річарда ІІІ», заголовну роль 
у виставі по черзі грали Богдан ступка і Федір стригун. Усі газети повідомляли 
про їх творчу «дуель»! Навіть назви рецензій говорили про це: «Річард проти Рі-
чарда», «Два Річарда і “Річард Третій”». ось що писав у газеті «Ленінська молодь» 
(4 червня 1974 року) Дмитро Герасимчук:

«Який же Річард у Богдана ступки? Улесливий? Так. Хитрий? Так. Підступ-
ний? Ще й який! Та це не просто роль, не рядова робота і навіть не черговий успіх 
ступки. образ Річарда — це жмут нервів, емоцій, припливів гніву й апатії. спро-
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буй покеруй тим “інструментом” так, аби він не сфальшивив ніде. Інструмент 
цей — роль Глостера. І ступка витримує її на найвищому регістрі. Його Річард 
ставиться до злочину поблажливо, зовсім не бажаючи виставляти себе тлом для 
когось лише тому, що сам він — потвора. Фізичне каліцтво змушує його шукати 
іншої насолоди у житті, тобто — у перемогах, у досягненні влади, у навмисному 
приниженні людей, у можливості вершити людським життям, змушувати інших 
радіти разом з ним й сумувати разом з ним.

сцена з анною. вона щойно стала вдовою. ось труна її чоловіка. вона нена-
видить Глостера, та це, мабуть, не те слово — ненавидить... І як не просто акторові 
так повернути цю сцену, аби глядач повірив, що анна потрібна йому не лише як 
чергова ланка в досягненні влади, а й повірив у щирість його почуттів до неї! ступ-
ка блискуче проводить цю сцену. Його каліка Річард говорить про свою любов, 
про своє почуття теж переконливо, з такою великою силою, що і глядач, і анна 
(заслужена артистка УРсР Лариса кадирова) забувають про оці напівгорбаті пле-
чі, суху руку, неоднакової довжини ноги. Навіть каліцтво не заважає йому, коли 
треба, користуватися почуттям в якості зброї... він домігся, що анна врешті-решт 
стає його дружиною.

вистава йде чотири години, а чи десь біля цього. Дуже важко провести всю 
роль хоча б без короткочасного розслаблення. а Річард весь цей час на сцені. І тре-
ба вести роль, не забуваючи про те, що мусиш тягнути ногу, не забуваючи про 
свою скручену руку, які у полі зору глядача. Натуралізм? Навряд чи можна було 
обійтися без усього цього, без акцентування на каліцтві Глостера». 

Зі свого боку театрознавець олександр кулик навпаки писав, що ступка «най-
менше акцентував на фізичних вадах Річарда — тільки в перших сценах ледь 
окреслювалась його кульгавість, скривлений стан, потворність». а що ж далі? 
«Пізніше, осліплений майже маніакальною ідеєю володарювання, Річард ступки 
ставав гнучким і напруженим, у зовнішності з’являлися водночас і злодійська кра-
са, і незборима чарівність. У досягненні мети герой ступки майже не приховував 
своїх намірів. Полум’яна енергія, владність, неприкритий цинізм підкорювали 
леді анну; уїдливість і діловитість домінували у розмові з королевою, якій він про-
понує стати його свахою, апелюючи до її інстинкту самозбереження і марнолюб-
ства». все це так, але зовсім не значить, що ступка забував про видимі фізичні 
вади свого героя. 

Повернемося до позиції Дмитра Герасимчука:
«У засобах, прийомах ступки-актора не сумніваєшся, він змушує глядача без-

застережно вірити собі, як переконує Глостер інших персонажів у власній правоті 
й непогрішимості. спостерігаєш за грою актора й дивуєшся легкості, філігран-
ності, з якими він веде роль. Та яка ця легкість зрадлива. За нею — півроку ви-
снажливої праці...

стригунів Річард розважливіший, не такий хижий, начебто людяніший. а від 
того — ще більш лячний і підступний. Здається, стригун навмисне акцентує: мій 
Річард не страшний, страшні ті, хто терпить його, ті, хто мириться зі злом...»
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Уже відомий нам Ернст Портнягін у «Львовской правде» (2 червня 1974 року) 
рішуче став на бік ступчиного трактування ролі Річарда ІІІ:

«об этом разительном противоречии между обликом и душой Ричарда пом-
нит Б. ступка и в какой-то мере на этом же строит свою концепцию. Ричард 
должен преображаться мгновенно: грубый убийца и светский обольститель, 
чернец, погруженный в молитву и тут же предающий казни родных и близ-
ких, льстивый царедворец и предатель друзей, но гордый и отважный воин — 
сколько масок и ликов! И все они должны казаться истинными, естественными, 
вызывать доверие не только у каждого отдельно взятого человека, но и у целого 
народа.

актеру в большинстве случаев удаются эти конкретные переходы, мгновенные 
всплески часто даже взаимоисключающих настроений, а воссоздать их на сцене 
возможно, лишь в совершенстве владея техникой перевоплощения. Нет ника-
кой излишней аффектации, голос почти не повышается, но мы чувствуем, какие 
буйные страсти раздирают сердце этого мрачного властелина.

Ф. стригун в этой же роли остается почти полностью верен себе, доводя до 
предела живость и эмоциональность исполнения. И тут начинаешь думать, что 
с этим оружием, даже самым крепким и проверенным, трудно, пожалуй, идти на 
открытый штурм такой изощренной и вечно современной крепости, какой явля-
ется образ Ричарда. 

Никакое внешнее обаяние, никакой темперамент (а всего этого у Ф. стри-
гуна предостаточно) не могут заменить продуманного проникновения в смысл 
явления и (совершенно необходимой в этом образе) многоцветной пластической 
палитры».

Познайомлю читача ще й з оцінкою світлани веселки:
«Річард Богдана ступки гине, ще сподіваючись і тут знайти вихід, обійти 

смерть, знайти підхід і до неї. Річард Богдана ступки не воїн. Його поле бит-
ви — темні закутки Тауеру і ще темніші, ще більш заплутані душі його підда-
них. Для нього виключена можливість навіть тимчасової дружби з Бекінге-
мом. І якщо Річард Ф. стригуна хоче морально зламати свою жертву, то герой 
Б. ступки — виграти двобій з нею, дотримуючись всіх правил гри (втім, правила 
встановлює він сам, за цими правилами примушує не тільки діяти — мислити 
всіх, хто його оточує). властива акторові майстерність трагікомічних перепадів, 
сплав лицемірства й щирості, балансування на єдино можливій, а логічно — не-
можливій — точці зіткнення трагедії й фарсу вповні виявилися в ролі Річарда. 
Досконала пластика актора — Річард каліка, що страждає від комплексу непо-
вноцінності, — мимоволі зводить мотиви вчинків героя трагедії до помсти за цю 
несправедливість природи. але оскільки подібне трактування не придатне для 
такої серйозної, глибокої вистави, акторові доводиться шукати внутрішніх хо-
дів, які б були переконливіші за його власну пластичну бездоганність. ситуація 
парадоксальна, втім парадоксальність — стихія Б. ступки, і саме в ній здобуває 
він найбільші перемоги (плач над головою страченого Гестінгса, вигук “Як я його 
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любив!”, сцена з отроками-принцами). але призвук зловісної фатальності поде-
куди спрощує образ, надає йому рис злочинця».

останнє зауваження взагалі невмотивоване й незрозуміле. Хоч історія й за-
лишила згадку про «доброго короля» Річарда, який чимало корисного зробив для 
 своєї країни, та король у Шекспіра якраз і був унікальним і витонченим зло чинцем.

Ростислав коломієць, який також бачив «Річарда ІІІ», через чверть століття на-
голошував, що «Річард у заньківчанській виставі, де у цій ролі зустрілися дві мо-
гутні акторські індивідуальності Богдана ступки і Федора стригуна, не злодій за 
природою, не негідник за покликанням, але людина, яка бореться за владу, розу-
міючи брутальність цієї боротьби, неможливість зберегти своє добре ім’я, не за-
плямувати власну совість».

Театрознавець згадує, що ступка грав людину, травмовану каліцтвом і невід-
повідністю мізерної зовнішності й масштабу особистості, людину не в ладах із са-
мим собою. одна деталь його зовнішньої характерності просто вражала. Ліва рука 
короля була напівпаралізованою, із скоцюрбленими пальцями й тому не дуже 
підвладною господареві. коломієць вважає, що це був досить прозорий натяк на 
сталіна. Річард–ступка, засліплений манією влади, надзвичайно енергомісткий 
і відкрито цинічний, ставав жертвою власної готовності на будь-який злочин в ім’я 
досягнення мети...

На завершення хай Богдан сильвестрович розповість читачеві про казус, який 
стався на прем’єрі «Річарда ІІІ» (зберігаю цей запис уже півтора десятиліття):

— Пам’ятаю, це була друга прем’єрна вистава — в неділю ранком, і в залі, в третьо-
му ряду, сиділа вся моя сім’я: батько, мати, дружина й малий Остап. А за ними, в чет-
вертому ряду — відома актриса з «Березоля» Курбаса, народна артистка України Софія 
Федорцева.

Непередбачене сталося в той момент, коли Річард, тобто я, вийшовши на авансце-
ну, мав сказати ключові слова: «Закон нам — меч, а совість нам — кулак». При цьому я ви-
ймав із піхов і високо здіймав у правій руці справжнього важкого меча, правда, з дерев’яним 
руків’ям. Якраз воно й підвело, бо, різко вийнявши зброю, я побачив, що в руці залишився 
тільки струхлявілий усередині держак, а сам меч... летить у зал! Пролітає оркестрову 
яму, вдаряється об бордюрчик і, трохи змінивши напрям, летить прямо туди, де сидить 
моя сім’я!

Перелітає через них і падає на Федорцеву! Весь зал охнув й завмер, забувши про Шек-
спіра й Річарда... Що ж робить Федорцева, яку, дякуючи долі, меч ударив не дуже сильно? 
Вона... робить вигляд, що нічого не сталося, засовує меч собі під ноги й усю свою увагу зо-
середжує на сцені. Зал, утративши інтригу, ще раз охнув і теж зосередився на виставі... 
В цей час заслужений артист України Віктор Коваленко, який грав роль сера Реткліфа, 
вже зорієнтувався і вручив мені маленький кинджал зі словами, не передбаченими Шек-
спіром: «Королю мій!» Мені теж довелося дещо видозмінити текст великого драматурга 
відповідно до реальної ситуації: «Закон нам — кинджал...» Після вистави до мене підійшла 
Федорцева, привітала з прем’єрою й лукаво сказала: «Ну як я вам врятувала виставу?» 
Дійсно, врятувала! 
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Тож упевнено можна сказати, що Річард у виконанні ступки на сцені Львів-
ського театру ім. М. к. Заньковецької за десять років до знаменитого Річарда Ен-
тоні Шера (королівський Шекспірівський театр у стратфорді) постав справжнім 
«генієм зла», що втратив елементарний моральний зв’язок з людьми і знайшов 
у цьому джерело тріумфальної перемоги над ними. Гротесковий імморалізм у зо-
браженні короля Річарда ІІІ став видатною творчою знахідкою заньківчанина, 
який перебував тоді у символічному віці тридцяти трьох років.

Творча перемога в «Украденому щасті»

коли наприкінці жовтня 1976 року в Театрі ім. М. Заньковецької відбулася 
прем’єра «Украденого щастя» Івана Франка в постановці сергія Данченка, львів-
ські газети відгукнулися статтями, назви яких говорили самі за себе: «Нове прочи-
тання твору», «Глибина і новизна вирішення»... Зосередившись на цій новизні та 
глибині, «Ленінська молодь» навіть не торкнулася ролі Миколи у ступчиному ви-
конанні, зате «вільна Україна» зазначила, що «новими гранями свого акторського 
таланту блиснув Б. ступка в досить незвичній для нього ролі Миколи». Та ж «віль-
на Україна» в театральному огляді на початку 1977 року виокремила режисерську 
роботу сергія Данченка, художнє оформлення Мирона кипріяна й музичний 
супровід Богдана Янівського. «Та найбільше досягнення, — писав у газеті профе-
сор Іван Дузь, — створення людських характерів... І тут на першому місці образ 
Миколи Задорожного, створений заслуженим артистом республіки Б. ступкою. 
Це перемога, велика творча перемога митця. Який він натуральний в своєму люд-
ському нещасті! Яка правдивість перевтілення, обумовленість переходів від одно-
го до іншого психологічного стану, від маленької іскри радості до тонких роздумів 
і сумнівів, а від них до відчаю і вбивства».

Зверну увагу читача на те, що нова ступчина робота не лишилася непоміче-
ною — у Львові пильно стежили за творчістю улюбленого артиста. Та, мабуть, тоді 
ще мало хто розумів, наскільки важливою, етапною стане для Майстра роль Ми-
коли Задорожного...

До речі, найбільш докладно дослідив історію спектаклю «Украдене щастя» сам 
Богдан ступка у статті, яку надрукував у журналі «вітчизна» 1986 року (того року 
він подарував мені цей номер журналу зі своїм автографом). ступка назвав у сво-
єму дослідженні всіх виконавців ролі Миколи Задорожного, не забув не тільки 
українських артистів (северина Паньківського, Івана Рубчака, Ярослава Геляса, 
Бориса Романицького, Дмитра Мілютенка, Петра весклярова, Миколу Шутька, 
валерія Шептекіту, володимира Глухого та ін.), але й російських (Бориса Чиркова, 
валерія Нельського та ін.). Богдан сильвестрович розповів і про режисерів — Іго-
ря Земгано, Миколу Терещенка, олександра Заболотного та інших, які ставили 
«Украдене щастя» в радянські часи.

Та розпочинав свою розповідь ступка з костя Підвисоцького:
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«Першим в образі Миколи вийшов на сцену кость Підвисоцький. Було це 
16 листопада 1893 року в театрі товариства “Руська бесіда” в рідному моєму Льво-
ві. Поруч із ним грали прекрасні актори: анну — а. осиповичева, а Михайла (в то-
дішньому підцензурному варіанті поштаря, а не жандарма) — батько Леся курба-
са с. Янович. Про цю виставу згадували, що тут були “чудово змальовані із пси-
хологічного боку типи тодішнього галицького села, забиті й затуркані сваволею 
і зловживанням представників влади...”. вистава мала великий успіх, оцінювалась 
як явище політичного характеру, потвердила авторитет Івана Франка як майстра 
драматургічного мистецтва.

Щоправда, костеві Підвисоцькому зауважували, що він, змальовуючи 
м’якість вдачі Миколи, надавав персонажеві плаксивого тону, а це збіднювало 
образ. Що ж, можливо. але пам’ятаймо й те, що Підвисоцький був і режисером 
цієї першої вистави “Украденого щастя”, тож своїм успіхом вона значною мірою 
завдячувала саме йому». 

На початку ХХ століття вперше на Правобережній Україні «Украдене щастя» 
було поставлене Миколою садовським, а роль Миколи Задорожного виконував 
Іван карпенко-карий. Незадовго до Першої світової війни «Украдене щастя» по-
казав у первинному вигляді Львівський театр товариства «Руська бесіда» в поста-
новці степана Чарнецького. Роль Миколи виконував василь Юрчак, звертаючись 
до якого, Франко сказав: «Ти, василю, не грав Миколу, ти був Микола». 

У першому стаціонарному українському театрі Миколи садовського «Украде-
не щастя» постійно було в репертуарі з 1912 року. садовський на той час мав до-
свід роботи в Західній Україні, де протягом року керував театром «Руської бесіди» 
й об’їздив з трупою всю Галичину, вивчаючи її людей, побут і характер народу. 

У вірші Павла Гірника «Трупа садовського»:

І що буде потім?
І хто ми тобі, Україно, — 

Причинні актори, пройдисвіти, знані будь-де,
Чи тиха сльоза, нерозкаяна, неопалима,
Яка ще тремтить на щоці, та ось-ось упаде?

василь василько згадував: «Провідну роль Миколи Задорожного виконував 
северин Паньківський, сам галичанин, особисто знайомий з Іваном Франком. 
Його Микола був правдивим, щирим. але йому бракувало тієї власної гіднос-
ті, яка зрештою прокидається у цій понівеченій життям, добрій, сердечній лю-
дині».

ступка припускав, що василько, пишучи свої спогади на схилі літ, у повоєнний 
уже час, був під сильним враженням виконання ролі Миколи амвросієм Бучмою, 
і йому здавалося, що без гідності, яку блискуче й переконливо відтворив радянський 
актор, образ взагалі не може жити. відгуки очевидців свідчать, що северин Паньків-
ський грав жертву. Жертву остаточну. Людину, розчавлену суспільством. 
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ступка привернув увагу до того, що на радянській сцені першопрочитан-
ня «Украденого щастя» належить Театру імені М. Заньковецької, який пізніше 
став Львівським. У сезоні 1922/23 року виставу підготував режисер олександр 
корольчук, що сам зіграв Михайла. в ролі анни виступила варвара Любарт. 
 образ Миколи створив Борис Романицький. Текст великого каменяра вперше 
позбувся підцензурних перекручень і варіантів. Режисер, як тоді й було при-
йнято, принципово відкреслив мотиви соціальної нерівності, експлуатації тру-
дящих, а  Борис Романицький в образі Миколи показав спалах бунту проти 
визис ку вачів.

Та найголовніше, що класичну п’єсу на франківській сцені поставив у 1940 ро-
ці сам Гнат Юра, а ролі Миколи й анни виконували в ній амвросій Бучма та На-
талія Ужвій. «Головним у трактуванні Бучмою Миколи, — писав ступка, — було 
те, що в цьому некрасивому, “простому” бойкові він показував прекрасну душу, 
спов нену кращих людських почуттів. Показав, що ніякі, навіть найстрашніші 
умови буття не здатні вбити в народі благородство і гордість натури. Ніякі ду-
шевні муки, приниження й образи не спроможні спотворити його серце. воно 
залишається мудрим і чутливим, зберігає природну культуру почуттів. вражала 
психологічна достовірність створеного актором образу... відтоді не рахуватися 
в театральному мистецтві з Бучмою–Задорожним було неможливо... Могутність 
акторського шедевра Бучми тяжіла над талантами меншого масштабу. Зрівняти-
ся з Бучмою дуже складно...»

Богдан сильвестрович акцентував психологічну достовірність створеного 
актором образу. Франківці, як легенду, переказують випадок, коли глядачі-гуцу-
ли прийшли за лаштунки із проханням побачити того ґазду Миколу, який був на 
сцені. Філософічність, психологічну складність вдачі Бучма висвітлював шляхом 
віртуозно розробленої лінії фізичних дій, партитури виразних, образних деталей 
сценічної поведінки, пластики, гриму, костюма, інтонації.

сам амвросій Бучма писав:
«крок за кроком я намагався розповісти радянському глядачеві страшну по-

вість про те, як було вкрадено щастя у цілого народу, як жили і страждали під ав-
стрійським гнітом мої земляки, безправні, обдурені в своїх сподіваннях, не втра-
тивши, проте, почуття людської гідності... У процесі роботи над роллю я шукав 
і знаходив риси, які б яскраво розкривали не тільки благородний внутрішній 
духовний світ цього боязкого, загнаного селянина-гуцула, з вкрай понівеченою 
свідомістю, але й прояви його незламної сили, народження могутнього підсвідо-
мого протесту, здатності до боротьби проти віковічного соціального зла, проти 
тих чорних сил, які знищили його, хай нужденне, невеличке, але осяяне світлом 
чесності, щастя».

У книзі «Мистецтво франківців» (1970) театрознавець Яків Білоштан акцен-
тував соціальний характер ролі Миколи, зазначивши, що заслуга Гната Юри, як 
постановника, полягала насамперед у наголошенні на соціально-психологічному 
змісті твору Франка. У виставі звучить основний мотив — прагнення простих, 
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чесних людей до щастя, до кращого життя: «Ця думка підкреслюється у вирішенні 
кожної картини вистави з тим, щоб у п’ятій дії спалахнути могутнім протестом 
проти соціального насильства».

саме Білоштан сформулював думку про те, що завдяки реалістичній грі Буч-
ми, образ Миколи Задорожного вперше на сцені театру став у центрі вистави. 
справді, у виконанні Бучми Микола потрапив в осердя вистави, вперше у п’єсі 
Франка було розкрито могутній філософський зміст. І вперше застосовано як за-
сіб художньої виразності фактурність — об’ємну, точну, образно виважену віро-
гідність поводження, трудових навичок, костюма, мовного діалекту, — й це було 
випередженням естетики свого часу, ривком у майбутнє, в сьогодення.

Звичайно, Миколу Задорожного грали й після Бучми, театральне життя про-
довжувалося. але... Прочитаємо, що писав сам ступка:

— У 1949 році народний артист СРСР Борис Романицький, повернувшись у своїй твор-
чості до образу Миколи, врахував сценічний шедевр Бучми. І його Микола був сповнений 
моральної переваги бідняка над жандармом, виняткової доброти, лагідності та благород-
ства. Може, більше, ніж у Бучми, було в Романицького готовності обстояти свою гідність. 
Та Б. Романицький вважається мало не єдиним актором на Україні, який міг наблизитися до 
рівня акторського виконання Бучми, знайшовши в образі щось своє, неповторне. Більшість 
інших акторів працювали за малюнком, вирішеним Бучмою, чому сприяли численні гастро-
лі славетного актора в обласних театрах України в цій ролі. 

Неперевершеність образу, створеного Бучмою, врахував славетний мхатівець 
Іван Москвін, який узагалі відмовився від ролі Задорожного, заявивши, що можна 
зіграти Миколу інакше, та не можна зіграти краще. Максим Рильський сказав, 
що простоту й щирість драми Франка «найкраще зрозумів і віддав на сцені гені-
альний виконавець ролі Миколи Задорожного — амвросій Бучма». вже згаданий 
Яків Білоштан писав: «вистава, здійснена Г. Юрою за участю Бучми, Ужвій і Доб-
ровольського, стала мистецьким взірцем, а її ансамбль — неперевершеним при-
кладом виконавської майстерності».

Тож сергій Данченко добре розумів, які захмарні завдання стоять перед 
тридцятип’ятирічним ступкою, коли призначив його на роль Миколи Задо-
рожного...

До речі, з цим призначенням була пов’язана цікава історія, про яку розповідав 
сам ступка:

— Коли з’явився розподіл у львівську виставу «Украдене щастя», мене в списку не було. 
Микола Задорожний — Володя Глухий і Богдан Козак; Михайло Гурман  — Федір Стригун 
і Віталій Розстальний; Анна — Таїсія Литвиненко... Я ніколи в житті не випрошував ролей 
у Сергія Володимировича. Проте в той час, пам’ятаю, ми зустрілися у Миколи Палешка. 
Зав’язалася розмова. «Сергію Володимировичу, — кажу, — зіграв би я у твоєму “Украдено-
му щасті”, якби ти взяв мене Миколою, тільки п’ятим не вийду на сцену, а другим–третім 
іще міг би...» І мерщій викладати Сергієві Володимировичу своє бачення образу: «Вони не 
мають дуже різнитися. Якщо один сильний і гарний, а інший старий і недолугий, тоді вже 
немає й конфлікту, і глядач не буде співпереживати... Вони рівні суперники».
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Сергій Володимирович, як завжди, уважно слухав, довго мовчав. Мабуть, щось заче-
пило його в моєму палкому монолозі. І за кілька днів — новий наказ. Данченко дуже уваж-
но підійшов до розподілу, призначивши Володю Глухого асистентом режисера, а мене й 
Богдана Козака — Задорожним. Володя був чудовим актором, переживав із цього приводу, 
а мені стало соромно, ніби я щось у когось украв. Та допомога Володі в «Украденому щас-
ті» неоціненна...

ступка наче відчував, що він не повинен пропустити цю роль, що вона буде 
переломною в його творчості. Данченко, який спочатку навіть і не залучав артиста 
до вистави, відразу почув і зрозумів його. Думаю, то був надзвичайно важливий, 
можливо, навіть вирішальний момент у їх творчому тандемі.

композитор Богдан Янівський, який написав музику до львівської виста-
ви, зазначав, що Микола Задорожний у виконанні Богдана ступки за віком міг 
бути внуком найпрославленішого Миколи Задорожного у виконанні амвросія 
Бучми. «Треба було мати величезну відвагу, — пише Янівський, — щоб узяти-
ся за цю роль після Бучми, особливо після показу кінофільму “Украдене щастя” 
з амвросієм Бучмою, особливо коли всі тільки й говорили про ці порепані від 
праці Бучмині руки, які не гнулися і просто розстрілювали глядача з екрану. Та 
вистрілив і Богдан ступка. Це було ролище. Богдан як схопив глядача за ковнір 
на початку вистави, то випустив тільки на поклонах. І то приголомшений гля-
дач ще не усвідомлював, що він уже вільний, і ще довго після вистави перебував 
у магнетичному полоні Богдана ступки».

сергій Данченко рішуче розірвав з усталеною традицією класичного україн-
ського спектаклю, поставивши на перше місце не побутовий конфлікт і навіть не 
соціальні проблеми, а протистояння людських світобачень, людського добра і зла. 
в ті часи то був надзвичайно сміливий, справді мудрий і новаторський крок режи-
сера. За словами Янівського, Данченко цілком відійшов від стереотипів усіх най-
титулованіших корифеївських вистав «Украденого щастя» і запропонував своє 
бачення філософії Франка у цій драмі-трагедії. На думку ступки, «весь конфлікт 
у виставі Данченка — то битва на смерть двох світоглядів, двох людей, з яких кож-
ний по-своєму розуміє життя і твердо стоїть на своєму».

сам Данченко говорив:
«Моя вистава тяжіла до народної трагедії, бо несла в собі трагічну вину всіх ге-

роїв. Щоб виявити це, довелося прояснювати жанр, “очищати” його, — спочатку 
самому, потім з акторами, аби відкрити естетику саме фольктрагедії... Так я виявив 
у п’єсі для себе вельми важливий парадокс (без чого, впевнений, неможлива хоро-
ша вистава): “добрий” Микола вбиває “злого” Михайла, а “злий” Михайло прощає 
свого вбивцю... Щодо внутрішньої наповненості, то мушу сказати: я переймаюся 
не соціальними мотивами, а загальнолюдськими, передусім думаю про те, що не 
можна побудувати щастя на нещасті іншого, бо так чи інакше вийде трагедія... 
Якщо Михайло загинув фізично, то Микола — морально, бо він убив, хоча не 
є вбивцею в єстві й абсолютно не придатний для такого вчинку. анна ж утратила 
коханого. Усі троє загинули, а не лише втратили щастя».
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Про роль Миколи Задорожного ступка розповідав ще у 80-х роках минулого 
століття:

— Актори Театру імені Заньковецької, а тим більше Театру імені Франка, знали назубок 
класичну виставу «Украдене щастя» з Ужвій, Бучмою і Добровольським. І хоч би що я зробив на 
репетиції, колеги тут же казали: «А Бучма, заходячи з морозу до хати, знімав бурульки з вусів, 
а потім довго роззувався, вносячи тим самим відчуття страшного холоду та біди».

Як же мені бути? Наслідувати цілком Бучму можна було. Але ж це копія, а не творчість. 
Розумів, що так, як грав великий актор, міг тільки він, бо це було його розуміння, його жит-
тя, його величезна правда.

І от образ Задорожного–Бучми, мій улюблений, перед яким я благоговію, починає наді 
мною висіти як дамоклів меч: люблю й водночас ненавиджу, схиляюсь перед ним і відчуваю 
страх, та ще який!

Ідуть репетиції. Застольний період пройшов добре. Читав роль непогано, знаходив 
барви, шукав мелодику мови. Постійно дбав про музичну мовну партитуру ролі. Тоді, 
пам’ятаю, наче вже і знайшов. А коли ми вийшли на сценічний майданчик, знову мною опа-
нував страх, і те, що було напрацьовано за столом, кудись поділося, розвіялося, мов дим. 
Тепер необхідно було оволодіти простором. А як? Формально не годиться, бо заведе мене 
в інший спосіб існування, не психологічний. 

І тут допоміг мені спогад із дитячих літ: коли взимку після сніжок чи санок приходив 
до хати із замерзлими руками, бабуся (вона казала — «зашпарі зайшли») тут же опускала 
їх у відро з холодною водою, й руки поступово зігрівалися. Дай, думаю, спробую на репе-
тиції першої картини, коли Микола повертається з морозом та бідою, скористатися 
відром з холодною водою. Спробував і відчув, що в  цьому невеличкому епізоді з’явилося 
справжнє життя, і біль, і радість повернення додому, і солодка втома, а ще більша нена-
висть до війта, й навіть простір почав мені підкорятися. Данченкові етюд із відром спо-
добався, і він сказав зафіксувати його. А в нього художній смак бездоганний. Це мені додало 
завзяття на подальші пошуки. 

У Львівському театрі імені Марії Заньковецької художником був Мирон Кипріян, який 
відтворив на сцені бойківську хату точно, до дрібниць, але разом з тим театральну в доб-
рому розумінні цього слова. Кипріянова сценографія образна, дійова, бо образ народжуєть-
ся з дій. Тож коли в одну з найнапруженіших митей хата раптом розсувалася на сцені, це 
сприймалося як удар: розпалася хата Задорожних, розчахнулося життя. 

А було ж воно, здається, не гірше, ніж в інших. Звичайне селянське життя із злиднями, 
працею, війтовим батогом за кожне продане поліно... Жили собі Микола й Анна (Таїсія Лит-
виненко), думали про працю більше, ніж про любов, жили б так і далі, якби в ту заметільну 
ніч не з’явився раптом у їхньому домі «жандар» і не виявилося, що то ж Михайло Гурман (Фе-
дір Стригун), якого кохала колись і, здавалося, забула потім Анна...

У глядача не виникало підозри, що Анна просто змінила старого чоловіка на молодо-
го коханця — мій Микола не виглядав старшим за Михайла, вони були майже перевесники. 
Вона вибрала з двох одного, коханого. Михайлові Гурману люди колись скалічили життя. Він 
так і збагнув для себе: люди! І подався в «жандарі». Душити таких людей. Він бачив від них 
тільки зло, чекав від них тільки зла і сам їм збирався відплатити тільки злом.
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Залишаючись у Миколиній хаті, з Миколиною жінкою, він виганяє його спати в клуню, 
накидає на нього якісь речі, щоб було на чому лягти і чим укритися... А Микола? Якими очи-
ма він має дивитися на Гурмана і на свою жінку? Я спробував у цю хвилину не зненавидіти 
їх, а навпаки — пожаліти: звичайно, тут і біль, і горе, і ганьба, але з’явилося в очах Миколи 
й інше — він таки жаліє свою закохану жінку. Бо мій Микола живе на світі за законами до-
бра й людяності. Він завжди був маломовним, працьовитим, може, дещо наївним, простим 
і добрим чоловіком. Завжди хотів допомогти ближньому, щоб люди в усьому чинили спра-
ведливо. Мій Микола переживає, йому фізично болить, коли хтось завдає шкоди, він навіть 
нахваляється, що справедливість знайде. 

Добре знаючи графіку таких художниць, як Софія Караффа-Корбут, Олена Кульчицька, 
Стефанія Гебус-Баранецька, буваючи в майстернях сучасних графіків і на виставках графіч-
них робіт, я збагнув, що бачену мною графіку мушу використати у пластичному вирішенні 
образу Миколи Задорожного. Це не був формальний підхід. Тут радше відбувся емоційно-асо-
ціативний вплив. Так з’явилася пластика рук, голови, очей...

ось іще одне конкретне, потрясаюче підтвердження надзвичайної важливості 
для ступки львівського «козоводіння», неповторної духовності, розлитої у львів-
ській атмосфері 60–70-х років.

До речі, творча знахідка ступки була помічена критиком журналу «Театр» кі-
рою Пітоєвою:

«Богдан ступка дивовижно схожий на ожилу дерев’яну скульптуру кар-
патських майстрів. складки низько підперезаної широкої сорочки підкреслю-
ють вади робочої селянської постаті. вільне виділення пластики тіла й ходи 
пов’язується з найменшими деталями “життя” кистей рук, голови, очей. Якщо 
постать має узагальнені риси, то руки й голова вкрай індивідуалізовані, прита-
манні цій людині».

Знову слухаємо ступку:
— Микола постійно щось робить у хаті, у дворі. Але в передчутті біди в нього внут-

рішній ритм часто не збігається із зовнішнім. І коли з’явилася мізансцена з шилом, яке 
Микола з величезною силою встромлює у стіл (після того, як він застав Анну в обіймах 
Михайла), він плете мотузок, обриває його, руки не слухаються господаря, а голос стає 
нібито спокійним... Нібито, бо психофізичний стан на високому градусі, от-от має ста-
тися вибух.

Але мій Микола стримується доки може, й, коли вже не вистачає ні фізичних, ні духо-
вних сил, вибухає. Анну він не звинувачує, ні. Він її тільки просить: «Вважай на людей, щоб 
люди з нас не сміялися... Не топчи в болото моєї бідної голови, а ні, то краще вбий одразу, 
щоб я на то все не дивився...»

Філософський задум спектаклю, його соціально-філософська напруга стають 
особливо зрозумілими з розповіді сергія Данченка:

«соціальне осягнення конфлікту не в тому, що селянин убив жандарма й під-
нявся до висот активного протесту. він убив не тільки жандарма, він убив і себе 
як людину. Після цього Микола не може бути таким, яким був. Цим убивством 
конфлікт не вичерпується.
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Щастя украдене, звичайно, в усіх трьох. І найбільш гостро конфлікт виявля-
ється саме тому, що з нього немає виходу. Не було якогось іншого шляху, щоб 
його розв’язати. Думаю, що Іван Франко знав це. І тому останні слова Задорож-
ного: “анно, вспокійся, хіба ти не маєш для кого жити?” — це не перемога, а за-
гибель Миколи.

Іваном Франком задумана просто геніальна ситуація. коли в п’єсі нема пара-
доксальності в хорошому розумінні цього слова, вона для мене не цікава. в “Укра-
деному щасті” добрий убиває злого, а злий дякує йому за це — від цього ми трак-
туємо все становище. Якщо це не чітко прочитується у виставі — значить, нам не 
все вдалося зробити, значить, ми недопрацювали.

Звичайно, певна відмінність нашої вистави в тому, що сьогодні поняття 
соціального невід’ємне від поняття моральності. Моральна проблема посідає 
у вирішенні драматургічного конфлікту більш вагоме місце. Нас цікавить не 
просто недорікуватість Миколи, а його доброта, наївність. І саме ці риси його 
вдачі відтворює Богдан ступка. Його доброта протиставлена душевній драмі 
Михайла, бо і йому заподіяне зло. він хоче відікрасти своє щастя, але він хоче 
виправити зло злом. а хіба можна, убивши іншого, побудувати своє щастя? Не 
можна. Ця думка чітко простежується у творі. Михайлові Гурману замало лю-
бові анни. він її виводить на люди й завдає їй цим душевної муки. Чому він так 
чинить? Бо йому треба утвердити себе. в якусь мить його боротьба з неспра-
ведливістю ширша, ніж просте розв’язання любовної незлагоди, бо сам випадок 
можна розв’язати й інакше: полюбились та й пішли із села. Ні! Михайлові треба 
утвердити себе, своє право на вкрадене щастя. Цю думку Іван Франко прова-
дить послідовно. 

Тепер про форму. Ми намагалися спрямувати п’єсу в річище народної трагедії. 
І тому зробили певні вилучення в першій сцені та другій дії (скорочені різні побу-
тові подробиці, танці-дивертисменти). На мою думку, їх не має бути в сьогодніш-
ньому мистецтві драми. Це те, що віджило. 

Про головних героїв. Задумано було так, що Микола і Михайло — не анти-
поди за зовнішністю й віком. коли грав геніальний Бучма — все було зрозуміло. 
але коли в інших драматичних театрах, які прагнули копіювати виставу фран-
ківців, старий, немічний, забитий, затурканий чоловік був поруч із молодим кра-
сенем, та ще тим, якого любить героїня, — проблема дещо спрощувалася. П’єса 
розв’язувалася за відомою істиною: що ж тут довго думати — молоду видали за 
старого, і з того все пішло...

До речі, місце дії, на відміну від постановки Гната Юри, ми перенесли на 
Бойківщину. Гнат Петрович розгорнув події на Гуцульщині — в краю барвис-
тому, де переважають різкі кольори. На нашу думку, Іван Франко писав саме 
про Бойківщину. він цей край добре знав, глибоко його досліджував. відтворе-
ний на сцені інтер’єр був цілковитою копією бойківської хати. колорит жит-
тя бойків суворий. Хатки-курні. Не було скатертини, вишивок. Не було й ікон 
у хаті. Дуже скромний одяг, у якому переважають червоні й чорні кольори на 
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сірому тлі. Ми так собі думали: якби це відбулося на Гуцульщині, то зіткнення 
у п’єсі розв’язалося б дуже швидко. Наші гуцули за вдачею близькі до грузинів. 
Це люди, які багато не балакають.

коли Гнат Юра ставив “Украдене щастя”, він, безумовно, знав, де відбуваєть-
ся дія, але свідомо переніс її на Гуцульщину, йому був потрібен такий барвистий 
край. То була геніальна вистава.

Ми з великим хвилюванням взялися за цю роботу. І вона для нас засаднича...»
Цей пасаж із роздумів сергія Данченка видається мені бездоганно доверше-

ним, він дає відчути, побачити масштабну постать режисера — філософа й сцено-
оновлювача. Його й ступчині творчі знахідки й здобутки в заньківчанській виста-
ві були мудро висаджені на ґрунті франківської. Ми розберемося в цьому глибше 
й докладніше в наступній частині книги. Зараз лише зауважу, що роль Миколи 
Задорожного стала значною творчою перемогою Богдана ступки. крім того, для 
нього було дуже важливо переконатися, що «класична спадщина Івана Франка 
таки доконче потрібна нашим сучасникам».

З постановкою Данченком «Украденого щастя» прийшло й остаточне усвідом-
лення того, що його улюблений режисер підняв і несе важкий хрест оновлення 
всієї української сцени. Говорячи про львівський період творчості сергія Данчен-
ка, Богдан сильвестрович зауважив, що «він повернув у потрібне “русло” увесь 
український театр»:

— Сергій Володимирович розпочинав свій творчий шлях у 60-ті, отже, в часи відлиги. 
А тоді народжувалися шедеври Георгія Товстоногова в Ленінграді, шукав свій шлях Анато-
лій Ефрос, гримів театр «Современник», шаманствував Мільтініс. Сергій Данченко — якраз 
дитина тієї відлиги. Він шукав і знаходив особливу сценічну транскрипцію для видатних 
шедеврів української літератури — «Маклени Граси» Миколи Куліша, «Камінного господаря» 
Лесі Українки, «Украденого щастя» Івана Франка...

На завершення цього сюжету зазначу, що «Украдене щастя» та інші вистави, 
створені Данченком у Львові за участю ступки, зчинили справжній фурор на 
останніх за Данченкового керівництва гастролях заньківчан у києві й фактично 
зумовили подальшу долю двох великих українців.

Прочитаємо про це у Ростислава коломійця:
«У києві сталося те, що мало статися. воно сталося б обов’язково, якщо не 

в   цьому, екстравагантному, то в іншому вигляді. Гастролі відбувалися у при-
міщенні театру імені Франка за повних аншлагів, показували краще — “Укра-
дене щастя”, “Річарда ІІІ”, “камінного господаря”... Успіх перевершував, як-то 
кажуть, усі сподівання. Паралелі “заньківчани — франківці”, не на користь 
останніх, напрошувалися самі собою, про це вголос говорили в оглядній залі. 
І от по закінченні останньої гастрольної вистави збуджена молодь, почавши ще 
в залі, виходячи з театру, дружно й визивно заскандувала: “Геть франківців! сла-
ва заньківчанам!”

Це не було заздалегідь спланованою акцією. Які могли бути демонстрації в ки-
єві у розпалі застою? спонтанний, безпосередній сплеск емоцій безперечно за-
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свідчував: громадськість столиці відмовляла франківцям у довірі. Й вітала заньків-
чан — довгоочікуваних оновлювачів української сцени».

У цих справедливих і точних словах прихована тогочасна драма франківців. 
адже їх історична слава була пов’язана з амвросієм Бучмою, Юрієм Шумським, 
Ганною Борисоглібською, Мар’яном крушельницьким, Дмитром Мілютенком, 
Наталією Ужвій, Євгеном Пономаренком, костем кошевським, Поліною куман-
ченко, володимиром Дальським, ольгою кусенко, Поліною Нятко, Миколою Яко-
венком, Михайлом Задніпровським, Нонною копержинською, олексієм омель-
ченком, Миколою Панасьєвим, аркадієм Гашинським, Юлією Ткаченко, Галиною 
Яблонською, іншими талановитими майстрами української театральної сцени...

Утім, про перехід сергія Данченка і Богдана ступки зі Львова до києва — у на-
ступній частині книги.

Про здобуття вищої освіти

Довго думав про те, в якому періоді ступчиного життя — львівському чи київ-
ському — розповісти про багаторічне здобуття ним вищої освіти. Потім шляхом 
нехитрих підрахунків визначив, що переважний час припадає все-таки на львів-
ське життя. 

Тож і поцікавився у ступки про шлях до диплома про вищу освіту, бо ж його, 
здається, можна занести в книгу рекордів Гіннеса за довготривалість навчання 
у вузі. він розповідає коротко:

— Спочатку я вступив заочно на філологічний факультет Львівського університету, 
проте з третього курсу мене забрали в армію, і туди я вже більше не повернувся.

У 1967 році вступив на заочне відділення театрознавчого факультету Київського ін-
ституту імені Карпенка-Карого. Три роки провчився, добросовісно їздив на сесії, писав кур-
сові й контрольні. А тут зйомки. «Білий птах...» У період сесії — зйомки. Пропустив... А після 
цього фільму мене почали часто запрошувати. То Михайло Ульянов, то «Молдова-фільм», 
то Свердловська кіностудія, то «Ленфільм», то Ленінградське телебачення. І виходило саме 
так, що зйомки проходили під час сесії. Тому довго не вчився. Втім, я нітрохи не жалкую. На 
знімальних майданчиках з талановитими режисерами й акторами я пройшов такі універ-
ситети, що нікому й не снилося. До того ж, у ті часи я багато читав, вивчав історію кіно, 
театру, живопису тощо. Але потім знову поновився в театральному інституті. Деканом 
була Лідія Білецька, яка говорила: «Ви хоча би просто прийдіть — і все». Отож у 1981 році я 
поновився. Через три роки нарешті одержав диплом. Професія — театрознавець. 

От і виходить, що я вчився у вузі протягом сімнадцяти років! Та ще плюсуй два роки 
львівської філології. Диплом про вищу освіту отримав у сорок три роки! То був 1984 рік, тоді 
Остап уже вступав до театрального інституту, тож я мусив закінчувати, бо соромно 
було вчитися з сином одночасно.

— а дипломна робота була присвячена праці над роллю Миколи Задорожно-
го? Я ще тоді читав вашу публікацію в журналі «вітчизна» на цю тему.
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— Так, дипломна робота називалася «Мій Микола Задорожний». Засідала комісія, 
в ній — Ада Роговцева; викликають заочників. Ну, вони вже люди підтоптані, студенти-за-
очники. І я стою там. А Роговцева не знала, що я ще студент, то запрошувала мене пере-
сісти за стіл комісії. І сміх, і гріх...

— а тепер скажіть відверто: та вузівська наука дійсно щось вам дала, чи це 
була просто формальність?

— Принаймні написання диплома пішло мені на користь. Треба було сидіти й працю-
вати; мені здавалося, що взагалі не зможу зв’язати докупи якесь речення чи два, чи абзац 
написати, щоб було логічно. Проте всі сказали, що добре написано. А після того сам я вже 
нічого не писав.

Жодним чином не хочу принизити навчання у вузі, тим більше театральному. Воно 
просто необхідне. Але в мене особисто склалося так, що я вчився здебільшого самостійно. 
Життя давало й дає мені уроки. Я й зараз учуся.

Тут не можна не зупинитися і не висловити величезний подив. Цього просто 
не могло бути! Народний артист України, лауреат Державної премії сРсР, відо-
мий в усьому Радянському союзі артист театру і кіно не мав вищої освіти! Не те, 
щоб кіношної чи театральної, — ніякої! Це ж нонсенс у радянські часи! Хто це 
міг собі дозволити?! Хіба що ступка... Нагадаю ще раз, яку ступка врешті-решт 
отримав професію — театрознавець. але ж він не написав жодного театрознавчо-
го дослідження, крім згаданої дипломної роботи. Тому виходить, що ступка весь 
час працює не за фахом? Та ні, все простіше і складніше водночас. Це всі ми, пере-
буваючи у звичних життєвих вимірах, сприймаємо «театрознавство» як ординар-
ний рядок у дипломі, як освіту, здобуту у вузі. Богдан сильвестрович — театрозна-
вець від Бога. Цьому не вчать у вузах.

Мені здається, що ступка не був би ступкою, якби здобув вищу освіту,  
як усі. 

«Без мами не було б театру і життя...»

Тридцять першого січня 2012 року дивився телеінтерв’ю з адою Роговцевою. 
Між іншим, її запитали про місто, яке дає найбільше уявлення про Україну. вона 
відповіла, що це — Львів. І відразу продовжила: «Богдан ступка приїхав зі Львова 
і привіз iз собою стільки українського, що аж бринить...» 

Найчастіше я бував у Львові на самому початку 80-х років, коли Богдан 
сильвестрович уже жив у києві. Що вражало найбільше? Європейськість, ди-
вовижно зінтегрована з українськістю Львова (дарма, що російська мова чулася 
повсюдно). Чимось це нагадувало вільнюс, Ригу, Таллінн, але Львів був теплі-
шим, сказати б, значно більше свій. Тут жили потомствені львів’яни, для яких 
рідна мова була понад усе, та потомствені носії й хранителі української мови, як 
ступчина мама. Подумалося мені, що значною мірою саме від неї привіз син зі 
Львова своє щире українство.
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Завжди, коли Богдан сильвестрович згадує про Львів, у його спогадах присут-
ня мама...

— Львів — це коріння. Коріння, що живить душу й зв’язує з Батьківщиною... Справді, лю-
дина без коріння — ніщо. Де б ти не був, по яких світах не їздив — завжди пам’ятаєш про 
своє коріння. Як писав Борис Олійник:

Всі Магелани
Звідки рушали —
Туди повертались завжди.

Тут, у Львові, на мене чекала мама. Я завжди намагався знайти час, аби приїхати до 
неї. Обов’язково на день народження: ми з нею народилися в один день — 27 серпня, тільки з 
різницею у двадцять дев’ять років. 

Добре пам’ятаю, як щороку на 27 серпня ступка за будь-яких умов їхав до 
мами. Майже щоразу після його повернення до києва запитував у нього: «Як 
мама?» — «Нормально». — «Не хоче переїжджати до києва?» — «Не хоче», — зі-
тхав Богдан сильвестрович. 

справді, мати ніяк не погоджувалася переїхати, хоча син постійно просив 
і наполягав. «Не поїду, — казала вона впевнено. — Що коли я там умру...» вона 
хотіла бути похована в землі, на якій прожила життя, і Богдан сильвестрович не 
наважувався пояснити, що материнська воля була б виконана за будь-яких умов...

Богдан сильвестрович тепло говорив про маму:
— Жила одна, але не була обтяжена своєю самотністю.
Марія Григорівна приїжджала до сина в київ, дивилася його в спектаклі «Май-

стер і Маргарита», поставленому в 1987 році Іриною Молостовою. Булгакова 
мати не читала, зате вона прекрасно знала Біблію й після вистави заявила, що ав-
тор спробував створити... своє Євангеліє. Гра сина її вразила, та все ж участь його 
в такому спектаклі, судячи з усього, мати не схвалювала. відомо, що потім ступка 
відмовився від ролі Майстра. він абсолютно чесно посилався на величезне нерво-
ве, емоційне й фізичне перевантаження, що негативно впливало на здоров’я:

— У мене після першої дії піднімався тиск до двохсот сорока на сто сорок. Це зафіксував 
на плівці Станіслав Клименко, який знімав про мене документальний фільм. Це ж інсульт! 
На цьому спектаклі взагалі постійно відбувалось якесь чортовиння: то я вдарювався об 
щось, то падав... А потім приїхала моя мама...

останні слова характерні, бо, думаю, підсвідомо ступка врахував саме мате-
ринську засторогу.

Богдан сильвестрович згадував:
— Мама завжди була першим критиком. Якось завітав до неї прямо зі знімального 

майданчика в сурдуті слідчого з франківського «Для домашнього вогнища» (1992). Вона по-
дивилася на мене й сказала: «Знову погану роль дали... Ти, синку, грай лише добрих людей». 
Їй хотілося, щоб люди після моїх фільмів і вистав ставали кращими, добрішими, чеснішими. 
Завжди намагався виконувати її настанови... 
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Мене вразила розповідь Богдана сильвестровича про те, що після постановки 
«короля Ліра» в києві мати, навіть не напружуючи пам’ять, сказала, що в 1969 ро-
ці він виконував роль Едмунда в «королі Лірі» у Львівському театрі імені Марії 
Заньковецької; вона безпомилково назвала також виконавців ролі Ліра та Едга-
ра — василя Яременка й Федора стригуна.

Богдан сильвестрович якось признався мені, що своєю творчою вдачею в че-
ховському спектаклі «Дядя ваня» він зобов’язаний... мамі. саме так! Якраз під час 
репетицій він приїхав до мами, й у розмові з сином вона сказала: «Я повинна була 
стати великою актрисою, адже я грала (у виставі місцевої «Просвіти». — В. М.) у ві-
сімнадцять років маму Марусі Богуславки... а потім я полюбила й вийшла заміж, 
ця любов зав’язала мені очі, я стала домогосподаркою, пестила чоловіка, вирощу-
вала сина...»

син дивився на матір, яка щиро плакала при цьому, і думав про себе: «ось 
він  — живий прообраз дяді вані... “Я був би Шопенгауером, Достоєвським!”. 
Я була б великою актрисою!»

Потім Марія Григорівна витерла сльози і, дивлячись на сина лукавими очима, 
спокійно сказала: «Якби всі стали артистами, не було б життя на землі...»

ступка згадував й абсолютно щиро говорив: 
— Я від мами все взяв, і тому в мене дядя Ваня вийшов справді живим... Без таких гені-

альних мам, які вирощують своїх дітей та випускають їх у світ, не було б ніякого мисте-
цтва й взагалі ніякого життя...

До речі, мама говорила сину: «Ти взяв усе від мого таланту, а від батька — ніц...» 
Певно, то був жарт, але мама завжди була його критиком:

— Мама була суворіша, і я з дитинства побоювався її, а батько підкупав своєю демо-
кратичністю та поблажливістю. Коли мама в черговий раз шпетила мене, батько ставав 
на мій бік: «Марія! Наш син — ого-го-о!» Я їм обом безмежно вдячний...

великий артист згадує, як одного разу мама сказала йому: «Богдане, якщо ти 
в “Дяді вані” вийдеш і хоч раз засунеш руки в кишені, я тобі їх відрубаю». син пи-
тає: «За що, мамо?». а вона: «Ну, то ж дворяни були, їх вчили, як правильно сидіти, 
ходити, вести бесіду». ступка розповідав, як спочатку не знав, що з руками роби-
ти, особливо коли мама прийшла на спектакль.

Якось приїхали грати «Дядю ваню» у Львів, і ступка, який уже давно навчився 
поводитися на сцені так, як вчила мама, на волі почувався розпружено й вільно 
проходжався напередодні вистави по фойє рідного театру. І раптом чує повчаль-
ний голос мами, що прийшла разом з ним: «Бодя, витягни руки з кишень. Завтра 
ти будеш грати дядю ваню, а це дворянин. Якщо ти хоч раз засунеш руки в ки-
шені, я не знаю, що з тобою зроблю». вона вимагала, так би мовити, не вживання 
в роль, а постійної, ментальної інтелігентності!

Богдан сильвестрович часто спілкувався з мамою по телефону. Мені довело-
ся бути присутнім при деяких розмовах. Дві з них я записав. Перша відбулася 
14 квітня 2001 року, в суботу перед великоднем. ступка був тоді Міністром куль-
тури і мистецтв України і зателефонував мамі зі свого кабінету:
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— Як життя, Маріє Григорівно? — жартівливо запитав він.
Послухав мамину відповідь і радісно продовжив:
— Гості в тебе були? Хто був? Роман Мар’янович був? Ух-ти! Ух-ти!..
виявляється, Марія Григорівна розповіла про те, що напередодні був чудовий 

день, бо їй нанесли аж три візити. («Бог любить Трійцю», — сказала мама. Цей ви-
слів любить і син.) спочатку зайшов ступчин двоюрідний брат орест, через якого 
Богдан сильвестрович передав мамі подарунки, — Марія Григорівна подякувала 
сину. Затим із пасхальною корзиною завітав начальник обласного управління 
культури Роман Лубківський. Нарешті з’явився просто знайомий — василь.

— Ти їх чимось пригостила? — запитав Богдан сильвестрович.
— Я зараз у тапочки взуюся, бо боса стою, — перервала його Марія Григорівна.
Через якусь хвилину вона розповіла, що гості понаносили чимало смачних ре-

чей, і тепер вона може кілька днів пригощати кого завгодно. слухаючи маму, син 
був по-справжньому щасливим...

Згадую, як і я телефонував Марії Григорівні, але значно пізніше — у святий 
вечір 6 січня 2002 року, напередодні Різдва Христового. Тоді Богдан сильвестро-
вич з Ларисою і Дмитриком поїхали до мами у Львів, а я захотів поздоровити їх 
усіх. У Марії Григорівни виявився дивовижно молодий голос, вона говорила при-
ємною, чистою українською мовою. серед моїх побажань («він мене дуже гарно 
поздоровив», — сказала Марія Григорівна синові) було й побажання довгих років 
життя. На це вона миттєво зреагувала: «Я вже й так дуже довго живу...»

але справжня дивина чекала мене попереду, коли трубку взяв ступка. він ска-
зав мені: «Мати щойно призналася, що вона... зменшувала свій вік на один рік, 
і в цьому році їй буде вже 90 років!» оце так Марія Григорівна!

отже, мамин ювілей ступка відзначав 27 серпня 2002 року, приїхавши до неї 
у Львів. Я зателефонував їм удень, Богдана сильвестровича не було вдома. Знову ж 
таки мене приємно здивував молодий і бадьорий голос Марії Григорівни, й цього 
разу не міг не висловити їй своє захоплення. «Душа не старіє, — відповіла вона, — 
а голос озвучує душу». Я зауважив, що так само думає її син, отож, мабуть, вона 
його й навчила. Марія Григорівна сказала, що синові такого не говорила, але все 
життя в сім’ї його навчали добру й повазі до людей.

«Про себе нічого не можу сказати, — делікатно говорила 90-річна мама 
ступки, — але батько у нього був прекрасний, добрий, а ще бабця виховувала 
малого в любові до Бога. в “Украденому щасті” його Микола Задорожний хрес-
тить подушку перед тим, як лягти у постіль. Це бабця його навчила, він у ди-
тинстві ніколи не лягав на неперехрещену подушку... Хвалити Бога, син виріс 
добрий, не заздрісний, турбується про мене, поважає людей, і я бачу, що й люди 
його поважають...» 

Місяць потому, 28 вересня 2002 року, ступка приїхав у Москву на Міжнарод-
ний театральний фестиваль імені соломона Міхоелса і з мого кабінету зателефо-
нував у Львів:

— Здрастуй, мамо!
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— о-о-о! Здрастуй, Бодю! Як там той фестиваль?
— Я вже в Москві, мамо, в понеділок тридцятого буде наша вистава...
— а у Львові коли твоя вистава?
— П’ятого жовтня буду у Львові, а шостого — спектакль (ступка приїздив до Льво-

ва зі спектаклем «Лев і Левиця», в якому грав роль Льва Толстого. — В. М.).
— Бодю, як там нащот кальошів? (Марія Григорівна просила сина купити ка-

лоші на негоду та для села. — В. М.).
— Мамо, буду шукати у Москві.
— Подивися в магазинах, де є гумова обув.
— Добре, мамо. Як ти себе почуваєш?
— Та нічого. Ти за мене не переживай. саме головне, що я сама встаю, готую, 

ходжу. оце саме головне. а все інше, то вже старість. Не переживай. а ти здоровий?
— Здоровий, мамо. Ти гроші маєш?
— Не переживай. Маю гроші. Маю що їсти. все добре, Бодю. Не переживай.
— Мамо, тебе тут вітає Володимир Юхимович.
— ага, це той, що книжки про тебе написав. вітай його сердечно, бо він ніко-

ли мене не забуває.
вражало, що Марія Григорівна, якій тоді перевалило за дев’яносто, була в курсі 

всіх театральних справ сина й навіть на відстані робила все можливе, щоб він 
працював спокійно, не хвилюючись за неї.

Богдан сильвестрович розповідав, що мама впродовж усього життя кожну 
серйозну розмову з ним закінчувала словами: «Поважай людей незалежно від їх-
нього стану. Поважай людей». Многомудрий син іноді відповідав: «Мамо, я це чув 
тисячу разів...» а Марія Григорівна тихо наполягала: «Я тільки хотіла нагадати...»

Якось поцікавився у ступки, до якого віку, на його думку, людину можна ви-
ховувати. він відповів: «До двох–трьох років. Максимум — до п’яти. Далі люди-
ну вже важко змінити. Тим більше на краще». Мабуть, Марія Григорівна також 
вважала, що повагу до людей син всотав з її молоком, а вона все життя тільки 
нагадувала йому про це...

возвелич мене, мамо. а я ж бо тебе возвеличу 
тьмяним болем своїм і любов’ю, тугою, як смерть.
Усамітнений, сивий, гінкий, не молю і не кличу — 
поминув мені світ і пішов, мов з-під ніг, шкереберть.
Та караюсь тобою. одною тобою, кохана, 
сивиною твоєю, сльозою, крутою, мов сіль.
Ти мій дар піднебесний, моя незагоєна рана, 
перший спалах моїх геніально-чутких божевіль.
Бачу, ставши в кутку, насилаєш молитви до Бога: 
запомож мені, отче, і визволи сина з ярма, 
заки довга моя не урвалась навіки дорога...

Василь Стус
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Уже після смерті Марії Григорівни запитав у ступки:
— Що варто пам’ятати всім людям про батька й матір?
— Настанову з Книги Приповістей Соломонових: «Стережи, сину мій, заповідь бать-

ка свого і не відкидай науки матері своєї! Прив’яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх 
на шиї своїй!»

— а в житті все від батька-матері?
— Якщо батьки нагородили тебе якимсь талантом, та до того ще й Господь тебе 

благословив, — не пишайся, що тільки ти це зробив. Твоя справа бути провідником та ви-
конати задачу, яку перед тобою поставили мати з батьком і Господь... Якщо ти добре зі-
грав роль у кіно чи на сцені, значить, вони тобі все це дали, і будь їм вдячним.

— ви в кого пішли — в маму чи в батька?
— Я потроху взяв у кожного. Мама була мудрою від природи. Вона дуже добре знала Біб-

лію. Батько — мовчазним був. Може, тому швидше пішов. Мама прожила дев’яносто чо-
тири роки й одинадцять місяців. А батько — сiмдесят вiсiм років. Він усе в собі переживав, 
а мама балакуча була. Мабуть, я більше все ж таки в маму пішов.

— Дай вам Бог прожити, як мама!
— Дякую!
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Глава 1 

театр данченка — ступки

Про переїзд до Києва

Знайомлю Богдана сильвестровича з опублікованою у «Львовской правде» інфор-
мацією про збори партійної організації Львівського театру ім. М. к. Заньковець-
кої, що відбулися в жовтні 1978 року:

«За неделю с небольшим до собрания в театре им. М. Заньковецкой начался 
новый сезон. И начался он в сложных для коллектива условиях. сменилось худо-
жественное руководство — главный режиссер с. Данченко назначен главным ре-
жиссером киевского академического театра имени Ивана Франко. Приглашены 
на столичную сцену два ведущих актера — представители среднего поколения 
заньковчан, заслуженные артисты УссР Богдан ступка и виталий Розстальной, 
исполнявшие главные роли во многих спектаклях текущего репертуара. в киев 
уехало и несколько молодых, но уже зарекомендовавших себя рядом удачных ра-
бот и полюбившихся зрителям актеров.

конечно, заньковчане могут гордиться тем, что столичные театры черпают 
пополнение из их рядов, а все же уход ведущих актеров — ощутимая потеря для 
коллектива».

Через тридцять з гаком років ступка вперше прочитав ці рядки, хоча, звичайно, 
нічого нового в них для нього немає. сказав, що за сергієм володимировичем по-
їхав, не роздумуючи. До речі, Данченко хотів узяти з собою ще й Богдана козака, 
але той поїхати не зміг: його хвора мати категорично відмовилася залишити Львів. 

Богдан Миколайович розповідає:
«У 1978 році я не поїхав з Данченком до Театру ім. Івана Франка. За кавою 

у  “Золотому півнику” мали довгу й відверту розмову. Ми завжди розуміли один 
одного, він не закрив переді мною своєї душі, не закрив і дверей театру, куди пе-
рейшов працювати. Будь-якої миті я міг увійти туди...»

Цікавлюся у ступки про цей історичний для нього та Данченка і, як виявило-
ся, для всієї театральної України, переїзд зі Львова до києва.
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— Це зробив міністр культури Сергій Данилович Безклубенко, який створив театр на 
лівому березі Дніпра. Він Вантуха перетягнув до Києва. Авдієвського перевів керувати хо-
ром Верьовки. Театр Митницького відкрили при ньому. Він багато чого доброго заквасив. 
Він і нас у театрі імені Франка представляв у 1978 році.

справді, роль міністра культури сергія Безклубенка була важливою: столич-
ний Театр ім. І. Франка тоді треба було рятувати від творчого краху, і керівництво 
Міністерства культури за погодженням із керівництвом України зробило правиль-
ний крок — перевело зі Львова до києва талановитого режисера сергія Данченка, 
який взяв із собою й артиста Богдана ступку. 

Ростислав коломієць був свідком їх приїзду, і ми послухаємо його розповідь:
«Те, що ступка стає актором столичного театру імені Івана Франка, не значить 

просто зміну адреси місцеперебування — галицького на всеукраїнське — й пра-
цевлаштування — заньківчанського на франківське. справа навіть не в збільшенні 
художнього статусу. Розгорталась історична подія, пов’язана з тим, що біля керма 
театру імені Франка ставав керівник заньківчан сергій володимирович Данченко, 
заступаючи на цій посаді сергія костянтиновича сміяна.

Принципова відмінність між ними полягала не лише у масштабах мистецьких 
обдаровань. Мені довелося працювати на той час режисером у франківців і мати 
можливість наочно і, так би мовити, конкретно-чуттєво порівняти поведінку обох 
художніх керівників Театру імені Франка. Тож відмінність між обома позначив би 
так: Данченко був тільки зачеплений тією добою, тоді як його мистецький опо-
нент був безнадійно уражений нею. 

У цьому сенсі прихід Данченка до франківців був історично своєчасним. По-
передника сміяна прищепив до цього театру всемогутній корнійчук, а в подаль-
шому тримав і творчо підгодовував посткорнійчуківський дует “Зарудний — ко-
ломієць”, чиї п’єси планово заполоняли франківську сцену. Данченка покликала 
до франківців нова доба. 

Як художній керівник театру, він відрізнявся крайньою обережністю у від-
борі репертуару та консервативністю художніх смаків. сміян на франківській 
сцені поставив дві достатньо помітних для свого часу вистави — “У ніч місячного 
затемнення” Мустая карима з Наталією Ужвій, олександром Биструшкіним та 
Ніною Гіляровською в головних ролях та “кассандра” Лесі Українки з Юлією Тка-
ченко у заголовній ролі. 

Так, на момент приходу Данченка й ступки театр переживав не кращі часи: 
в акторській творчості панував взагалі-то нескладний набір сценічних штампів, 
зітертих від частого використання, режисура страждала схильністю до канонів, 
що видавалися за традиції. але, навіть при загальній втраті відчутності до сценіч-
ної правди, і на цій сцені час від часу чулася якась “райська музика”...

сказати, що київ чекав на Данченка зі ступкою, було б, можливо, й не зовсім 
правильно. Тодішня столиця часів славнозвісного застою не знала ні привабливості 
та шарму львівської культури, ні стійкості громадянсько-художнього опору офіціозу. 
Політична опозиція фактично була розгромлена: хто сидів у таборі, хто у психушці, 
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хто, заляканий, зачаївся до кращих часів. Художники в другій половині сімдесятих 
вважали кращим місце на узбіччі радянського істеблішменту, але все ж таки в його 
благообразних межах... Хтось зі снобістською допитливістю спостерігав, як-то впи-
шуться, здавалося б, у непохитну столичну театральну розкладку ці дерзкі львів’яни. 
Більшість сподівалася на диво й розуміла, що франківці потребували оновлення. І від 
Данченка зі ступкою чекали саме цього, але мало хто вірив, що з цього щось вийде. 

отже, природно й далекоглядно, що Данченко хотів бачити поруч із собою 
в новому для себе театрі, де, судячи з усього, попервах прийшлося б працювати 
на супротив, кращих виконавців свої творчих задумів зі Львова. Разом зі ступкою 
новий художній керівник запросив до франківської трупи Ларису кадирову, Бог-
дана козака, віталія Розстального. За різних причин відгукнулись лише ступка та 
Розстальний. кадирова прийде до франківців пізніше.

Данченко перебував у розквіті творчих сил та повноті задумів. він розрахову-
вав на ступку, а той був готовий до випробувань столицею.

скільки талановитих акторів приходило з периферії до франківців! старан-
но намагаючись вписатися в новий театр, вони “набували кольорів” оточуючого 
артистичного середовища і, непомітно засвоюючи забобони та сценічні штампи 
цього театру, отримуючи з часом, як годиться, почесні звання, благополучно роз-
чинювались в акторській масі. Не всі, зрозуміло, але більшість акторів. але ступка 
не піддавався тиску рутини ні у заньківчан, ні в тих же франківців. Залишаючись 
вірним собі, він, говорячи високим стилем, не збирався пристосовуватися, знеосо-
блюючи естетичні ідеали, до реального рівня акторського ряду. ступка не відав, 
що на нього чекає в столиці і як буде розвиватися його сценічне життя надалі. 
а він стане невід’ємною частиною українського культурного життя». 

Наведу ще й безхитрісні спогади володимира коляди, тоді молодого франківця:
«Почався сезон. На збори прийшов Данченко і познайомив колектив з Бог-

даном ступкою та віталієм Розстальним. Тоді ще прийшли володимир оглоблін 
і валерій Івченко. 

ступка починав із вистави “Украдене щастя”, яку, по суті, перенесли зі Львова, 
хоча трохи й змінили. ступка блискуче в цій ролі заявив про себе в театрі. Потім 
мені дуже сподобалася його роль у “Дикому ангелі”, де він зіграв п’яничку. одразу 
привернув увагу гротесковістю, яскравістю, вмінням тримати зал. стало зрозумі-
лим, що в театр прийшов талановитий актор. І від ролі до ролі він ріс, паралельно 
багато знімаючись у кіно...»

Запитав у ступки:
— Як же ви з Ларисою і остапом влаштувалися тут, у києві? Як отримали пер-

шу квартиру?
— Ледь приїхавши, я поселився в готелі Кіностудії імені Олександра Довженка. З Ларисою 

спілкувався по телефону і викликав її до Києва, тільки-но з’явилася можливість подивитися 
запропоновану нам квартиру. Загальновідомо, що завжди спочатку дають найгірші варіан-
ти. Якщо погоджуєшся, то чиновники дуже задоволені. І з нами так сталося. Запропонували 
квартиру начебто недалеко від метро. Повів туди Ларису. Вона з подругою — Галею Зиковою.
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Будинок ще тоді тільки будували. Ми вийшли з метро, йдемо, йдемо. Довго. Так довго, 
що Лариса йти відмовилася. Повернули назад, а на другий день прийшли в міськраду. Тут 
моя тендітна Лариса вповні виявила свій сильний характер. Вона таки показала, що вміє 
говорити з чиновниками переконливо. Лариса виразно й зрозуміло розповіла їм, хто такий 
актор і про те, що він має принаймні двічі приходити до театру: вранці — на репетицію, 
ввечері — на спектакль. Чому ж ми маємо так далеко жити від театру?! Виговорилася 
вона, і ми поїхали. Звичайно, не знали, яке враження справила полум’яна промова Лариси на 
чиновників, але виявилося, що вони її таки почули. Бо через місяць викликали, мовляв, ідіть 
подивіться новий варіант. Хрещатик, біля Бессарабки, дві кімнати. Я зателефонував Лари-
сі у Львів, а вона сказала, що навіть дивитися не треба: бери. 

Я і взяв. Але в тій двокімнатній квартирі до мене жила Герой Соціалістичної Праці, му-
ляр, яка відбудовувала Хрещатик. Їй дали більшу квартиру на Карла Лібкнехта, де вони з чо-
ловіком зробили ремонт, покрили підлогу лаком і, чекаючи поки все висохне, продовжували 
жити на Хрещатику. Я вимушений був із ними довгенько сусідити, бо вони все не вибира-
лися, хоча лак, очевидно, вже висох. Але коли я починав розмову про це, чоловік героїні, слю-
сар, обіцяв спустити мене з десятого поверху зі східців, заявляючи, що вони будуть жити 
зі мною скільки заманеться. А я ж хотів, щоб швидше приїхала Лариса... Данченко порадив 
мені звернутися до секретаря міськкому партії Тамари Главак. Вислухавши мене, вона за-
уважила: «Пороздаємо цих зірок героїв, а потім не знаємо, що з ними робити». Зателефо-
нувала героїні, й ввечері, коли я повернувся додому, її чоловік був зі мною вже лагідний. Ото 
вже сила партійного слова! Тим більше, що невдовзі вони таки виїхали. Лише після цього 
ми змогли зробити ремонт, а головне — витравити тарганів, яких була тьма-тьмуща, 
вони буквально падали зі стін на голову і в суп. А Чехов писав, що вихована людина не може 
терпіти в домі тарганів. Я їх у Львові взагалі не бачив.

У цій квартирі на Хрещатику ми жили з 1978 до 1987 року. Гарно було: недалеко від театру, 
на обід ідеш додому. Велике діло — обідати вдома. Зарплата у мене була вища, ніж у Львові, Ла-
риса також працювала — влаштувалася в оперному театрі. Вона господарювала й панувала 
в квартирі. Взагалі її присутність для мене багато важила. Лариса створювала домашній за-
тишок, перебирала на себе всі буденні турботи, врівноважувала всі негаразди, годувала, по-
їла, надійно прикривала тили. Та й у своєму театрі з’явився з нею з гордістю і радістю. Такою 
вишуканою, витонченою красунею можна було пишатися! Пам’ятаю, Наталія Ужвій, вперше 
побачивши Ларису, захоплено поцікавилася: «Богданчику, де ви взяли цю Джульєтту?»

Тож ми жили на Хрещатику й не горювали. Та якось у середині 80-х років зустрічає мене 
Ірина Молостова й каже: ««Богдан, а ти знаєш, що Віталій Коротич їде до Москви? На розі 
вулиці Заньковецької звільняється квартира».

Я був активним свідком історії з отриманням ступкою нинішньої квартири. 
Театр звернувся з проханням до відповідних інстанцій. відомому артисту важко 
було відмовити, проте, вочевидь, на цю квартиру претендував якийсь чиновниць-
кий авторитет. Тому ступці наче й не відмовляли, але й не вирішували питання. 
Тяганина була довгою, й стало ясно, що Богдан сильвестрович втрачає можли-
вість отримати квартиру зовсім поруч із театром. Я тоді працював у Цк компартії 
України і був знайомий з віталієм врублевським — помічником першого секрета-
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ря Цк володимира Щербицького. До нього й звернувся за допомогою. Прізвище 
ступки прозвучало для віталія костянтиновича як пароль, і він одразу попросив 
мене зайти до нього й розповісти про суть справи. Потім, ні на мить не відкладаю-
чи, зайшов до Щербицького і через кілька хвилин повернувся. Питання було вирі-
шене. володимир васильович сказав, що такому прекрасному артисту, як Богдан 
ступка, не можна не допомогти. І допоміг!

Розпитую Богдана сильвестровича про початок його життя в українській сто-
лиці, насамперед про те, чи водили козу в києві...

— Нє, козоводіння пропало. В перші роки тут було «виживаніє», бо дехто в самому теа-
трі сподівався вижити нового художнього керівника. Крім того, в Києві склався інший ритм 
і стиль життя. Після десятої години вечора у Львові тільки починалося так зване богем-
не життя. А в Києві... Якось у нашому театрі побував артист із Театру Вахтангова Юрій 
Яковлєв, з яким я познайомився ще навесні 1972 року, коли він грав у заньківчанській виставі 
«Пам’ять серця» Олександра Корнійчука. Побачивши мене, він дуже добре говорив про Львів: 
«Як можна було залишити таке прекрасне, європейське місто?» Це він точно підмітив, для 
СРСР тодішній Львів був європейським містом... 

А в Києві... Йдемо з Данченком по вечірньому Києву, а він каже: «Дивись, як темно». Ми 
дуже відчували різницю... 

Проте, головне, мабуть, що Данченка хотіли вигнати з театру.
— вигнати?
— Вигнати. Як він витримав у ті перші роки — не знаю. Втім, із часом Сергій Володими-

рович оволодів ситуацією і якось зумів якщо не подобатися всім, то хоч усіх умиротворити.
А спочатку розгорнулася внутрішня боротьба деяких театральних старожилів про-

ти Данченка. Вони не жили сценою, не жили творчістю, а тільки говорили: «Ми знаємо, що 
на сцені ми справжні майстри, і ми уміємо робити свою справу добре. Для цього нам Данчен-
ко не потрібний». А ми з Сергієм Володимировичем говорили, що все вирішується на сцені. 
Так що Данченко пережив дуже багато, правда, згодом його таки підтримали Пономаренко, 
Ужвій, інші видатні артисти.

Юрій Богдашевський зазначав, що тільки сам Данченко вповні знав, як нелегко 
йому було зробити цей крок — від творчого благополуччя у заньківчан — до колек-
тиву, де не знайшли щастя ні Мар’ян крушельницькій (головний режисер театру 
з 1954 року), ні володимир скляренко (художній керівник у 1962–1964 роках), не ка-
жучи вже про художників куди меншого штибу. він прийшов у театр, колишня слава 
якого була відображена лише в книгах істориків, та очолив колектив, який свого часу 
без жалю попрощався з повним сил віктором Добровольським та великою актрисою 
Наталією Ужвій, яку провели на пенсію лише тому, що комусь здалося, наче вона 
стоїть на заваді розквіту театру. він мав об’єднати людей, які войовничо розбилися 
на групи, і де театральна інтрига давно вже стала нормою залаштункового життя, 
де «прима» клану, який «панував» сьогодні, могла у присутності всіх завважити своїй 
партнерці: «Я тебе викину з театру!», де актриса вже під час спектаклю могла зрозу-
міти, що хтось насипав їй у чоботи битого скла. Данченко прийшов до колективу, 
який занадто любив себе й не завжди відчував взаємність глядача. Його зустріли без 
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захоплення і без любові. вичікували: яка група за нового головного візьме гору? а пе-
редумови для цього були — у франківців працювали його товариші з інституту, одно-
курсники. Та виявилося, що вони погано знали Данченка — гору взяло мистецтво. 

Першою виставою, в якій Богдан ступка вийшов на франківську сцену, був 
«Дикий ангел» олекси коломійця в постановці володимира оглобліна. Характер-
но, що київська преса відразу звернула увагу на актора, який блискуче зіграв, зда-
ється, малосимпатичну роль пʼянички. скажімо, алла спиридонова писала у «ве-
чірньому києві»: «автор не дав його персонажу навіть прізвища, назвавши про-
сто — Маляр. Б. ступка знаходить несподіваний ракурс образу: актор грає явно 
в комедійному ключі (здається, винахідливості його в цьому плані немає меж), але 
за цим постає доля загалом непоганої, симпатичної людини, що сама зруйнувала 
своє щастя». відзначалося, що ця прем’єра франківців представила киянам «ряд но-
вих митців, які поповнили трупу театру, утворили єдиний ансамбль», зокрема, на-
зивалися заньківчани, привезені Данченком, Богдан ступка і віталій Розстальний. 

Та справжній успіх чекав на ступку в наступних виставах, поставлених Дан-
ченком, а саме: в «Украденому щасті» Івана Франка та «Дяді вані» антона Чехова. 
артист розповiдав:

— Данченко витримав, вижив, довів, зробив у 1980 році приголомшливі гастролі в Москві, 
де багато чого й вирішилося. Привезли ми в радянську столицю вистави «Украдене щастя», 
«Дикий ангел», «Дядя Ваня». Москва аплодувала всім трьом виставам. Адже вони таки проде-
монстрували якісно новий рівень роботи Театру імені Франка. Коли театр іще без Данченка 
приїжджав у Москву, тоді московські критики говорили, що він «ніби за китайською стіною». 
А тепер вони просто не впізнали франківців. Про гастролі позитивно писали «Правда», «Из-
вестия». А це тоді багато важило. То була справжня перемога, ми по приїзді з Москви отри-
мали Державну премію СРСР — не за якусь політичну кон’юнктуру, а за «Дядю Ваню» Чехова...

Їздили на гастролі у Воронеж, Владивосток, Хабаровськ, Тбілісі, Мюнхен... Грали україн-
ською мовою... Успіх був фантастичний.

Невтоленність 

ступка й познайомив мене з сергієм Данченком. Це сталося у середині 80-х 
років минулого століття. Років із десять наші стосунки обмежувались короткими, 
переважно випадковими зустрічами, тим більше що наприкінці 80-х я переїхав 
на роботу до Москви. Проте з середини 90-х я частіше став бувати в києві, подов-
гу жив тут, почав писати книгу про співтворчість Данченка й ступки, публікувати 
статті на цю тему, що значно зблизило мене з сергієм володимировичем, і час від 
часу ми зустрічалися, в тому числі разом із Богданом сильвестровичем.

Запам’яталося, як Данченко й ступка нерідко обмінювалися інтелігентними 
шпильками про місце і роль режисера та актора в театрі. виглядало це загалом при-
близно так. один з лукавинкою в очах заявляв, що актор — професія суто виконав-
ська, маріонеткова, нетворча, він — іграшковий солдатик у руках режисера, тож має 
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прямувати за ним, як голка за ниткою. Другий незворушно відповідав, що режисе-
ром може стати кожен, хто навчився читати та прибирати таємничого вигляду, а ре-
зультатів його роботи, на відміну від акторської, взагалі не видно. За цими жартівли-
вими сперечаннями відчувалася справжня творча дружба та взаємна прив’язаність.

Наприкінці 90-х я закінчував книгу про співтворчість Данченка й ступки. За-
пропонував назвати її «Театральний тандем (Феномен Данченка — ступки)». оби-
два — режисер і актор — повністю схвалили цю назву. книга вийшла 2000 року 
у Львові. Починалася вона так: 

«співтворчість Данченка — ступки вже стала унікальним явищем нашої духо-
вності, важливим компонентом українського й світового театру. Минуло тридцять (!) 
років їх сценічного тандему, двадцять з яких пройшли в Національному академіч-
ному драматичному театрі ім. І. Франка. Данченко й ступка створили разом 20 (!) 
спектаклів, більшість з яких стали визначними подіями в культурному житті колиш-
нього сРсР і незалежної України, а деякі сягнули світового рівня. Хочу, зокрема, 
показати це на прикладі “короля Ліра”. “Театр Данченка — ступки” є реаль ністю, 
подібно, скажімо, до того, як у минулому столітті існував “Театр островського — са-
довського”. Треба виокремити цей неповторний у театральному світі феномен, аби 
з часом повноцінно дослідити й розкрити його. Хтось має почати цю роботу...

Є ще одна важлива причина, що спонукала мене взятися за перо. в останні 
роки в суспільстві нахабно й розв’язно насаджуються чужі нашій ментальності 
стандарти й ідеали бездуховності й цинізму, по суті розщеплюється гуманістична 
самосвідомість великого народу. Чимало представників інтелігенції — прямо чи 
опосередковано — причетні до цієї диявольської роботи. За таких умов особливо 
гостро відчувається, що Богдан ступка й сергій Данченко все більше стають не-
зрадливою й ненав’язливою совістю сучасної української культури. Тому звернен-
ня до майстрів, які на наших очах живуть і працюють з Богом у серці, винагоро-
джується не тільки дотиком до високого мистецтва, але й моральною орієнтацією 
у світі, що переживає історичні катаклізми».

Так само думав і тоді, коли 2005 року в київському видавництві «Либідь» вийшла 
книга «Майстер» про Богдана ступку. Передмову до неї під назвою «Невтоленність» 
написав великий українець Іван Дзюба. Дозволю собі навести її повністю, бо слова й 
думки Івана Михайловича вкрай важливі для розуміння творчості Богдана ступки.

коли хочемо назвати високі імена — символи України, згадуємо насамперед 
поетів. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. Це — абсолюти національ-
ного творчого духу. але є в історії України, як і в історії багатьох народів, інші, па-
ралельні ряди співзвучних імен, вершин високогірного станового пасма. ось ще 
один із них. карпо соленик... Михайло Щепкін... Панас саксаганський... Марія 
Заньковецька... амвросій Бучма... вони не тільки великі актори. вони ті, хто за різ-
них історичних обставин, у різних мистецьких іпостасях являв світові геній свого 
народу, утверджував його творчу життєздатність і достоїнство.

Stupka-text.indd   170 15.10.2012   16:58:39



171

Частина 2. Київ — це Крона

Поки живе народ, духовне горотворення триває. Гори кличуть, але вони 
й зобов’язують. 

саме в цьому високому ключі, мені здається, має йти мова про Богдана ступ-
ку, і саме так чинить автор пропонованої книжки. 

Богдан ступка вже давно й незаперечно перебуває в колі найбільших акто-
рів сучасності. Перебуває і в безпосередньому значенні — широкими зв’язками, 
спілкуванням, нерідко співпрацею, — і в символічному: мірою визнання у світі 
театру. але й серед цих обранців долі, улюбленців Мельпомени й Талії, далеко не 
всі володіють такими, як у нього, діапазоном і невтомністю акторського дихання. 
вже самий перелік ролей, які він зіграв у театрі й кіно, вражає. Звісно, були серед 
них і початково другорядні, «прохідні», накинуті продюсерами (в кіно, наприклад), 
і прийняті, сказати б, з лицедійської цікавості чи й житейських мотивів, — але 
й вони переставали бути другорядними або «прохідними», як тільки починалася 
ступчина гра: і вони ставали більшими чи меншими мистецькими актами. а що 
вже говорити про великі ролі світового й українського театру, за якими тягнеться 
довгий шлейф і гіпнотизуючих, і дисциплінуючих, і стимулюючих, і обеззброюю-
чих традицій — і для яких Богдан ступка все одно знаходить (бо на те поклика-
ний!) своє мужнє сценічне вирішення. 

коли намагаєшся уявити невичерпну багатоманітність створених Богданом 
ступкою образів (часом «взаємозаперечних» із погляду акторського амплуа: по-
рівняймо хоча б Миколу Задорожного й гоголівського афанасія Івановича або 
Тев’є-Тевеля й Зіґмунда Фрейда, не кажучи про ролі в кіно), — створюється вра-
ження його невситимої акторської жадібності. але, мабуть, це й щось більше. 
Може, нескінченне самопізнання й самотворення самого актора. в кожній ролі 
він долучається до іншого життя, з кожною зіграною роллю сам зростає, збіль-
шує свій потенціал, що не вивітрюється після дійства, а стає його тривким ду-
шевним надбанням, — і відтак розширює його можливості надалі. Звідси — сво-
єрідна творча експансія. спонтанне розширення власного життєвого простору. 
Чинення своєї життєвої долі в нескінченність. але скільки тут перешкод, скіль-
ки трагічної нереалізованості для кожного актора! ось і Богдан ступка: мріє про 
себе як Пер Гюнта, як Дон кіхота, як Шейлока... а чи колись це станеться? Для 
нього. І для нас. І хай проститься така зухвала, марна думка: ні Пер Гюнт, ні 
Дон кіхот, ні Шейлок не будуть «повні», доки їх не зіграє Богдан ступка. (Певна 
річ, паралельно чи потім їх «виповнюватимуть» інші видатні актори: так завжди 
було й буде в історії театру.)

Про джерела й таємниці таланту Богдана ступки наче й немало говорилося 
в театрознавстві й театральній критиці, але все-таки принагідно. Пропонована 
книжка — перша «великоформатна» розповідь про нього. вона поєднує елементи 
двох жанрів — літературної біографії і театрознавчого портрета. автор сповна ви-
користав переваги, які надавали йому багаторічне товаришування та співпраця 
з Богданом ступкою, зроблені свого часу спостережні нотатки тощо, — все це 
збагатило розповідь живим «читабельним» матеріалом. окрасою книжки стали 
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й бліц-інтерв’ю, в яких автор «заганяв» Богдана сильвестровича у безліч несподі-
ваних тем, а той щоразу демонстрував миттєвість своєї реакції...

а у площині театрознавчого дослідження особливу вагу мають розділи, при-
свячені тандемові ступка — Данченко. Професійний аналіз режисерських по-
шуків і здобутків сергія Данченка є водночас і аналізом творчого шляху Богдана 
ступки, технології його мистецтва. Зворушлива дружба двох видатних мистців 
може бути прикладом для людей сцени. 

Достоїнством книжки є й те, що творчість Богдана ступки постає в контексті не 
лише українського, а й російського та почасти європейського театрального життя, 
в перегуках і контактах багатьох визначних мистецьких особистостей, ідей та експе-
риментів. Бачимо, що потуга Богдана ступки — не лише в його незглибимій інтуїції, 
психологічній пластиці та емоційній самовідтворюваності, а й у «рутинній» працьо-
витості, святобливому ставленні до справи, тривожній відповідальності, що змушує 
вивчати, вивчати й вивчати предмет роботи... Багато читати й багато думати...

Говориться в книзі й про режисерську практику Богдана ступки як спадко-
ємця сергія Данченка в ролі керівника Театру імені Франка. І про несподівану 
(й  традиційно невдячну) роль міністра культури в країні, де культура віддавна 
живе більше всупереч, ніж завдяки державі. 

...Талант Богдана ступки унікальний ще й тим, що він у нього ніколи не «від-
почиває». Тобто живе не тільки на сцені, в театральних ролях, а й у особистій жи-
тейській «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 імпровізацій, дотепність, блискавич-
ність реагування, доброта, гумор, розуміння ситуації та партнерів, щирість  — 
скільки втіхи приносить він у наші будні! 

У книжці й про це є чимало — бо ж автор не один рік зазнає цієї втіхи — спіл-
кування зі своїм героєм.

Чумацький шлях Сергія Данченка

Про найголовніше в житті людини сергій володимирович говорив дивовиж-
но просто й мудро:

«Питання сенсу життя суто особисте, і, напевно, кожен вирішує його сам. відпо-
відь далеко не завжди потрібно виносити на загал. Для мене цей сенс полягає у тво-
ренні духовного в житті людини, навертанні її на шлях удосконалення. На жаль, 
часто люди, причетні до духовної сфери, насправді силкуються пропагувати лише 
свої власні, хай і неабияк оригінальні, відчуття. Та чи завше вони мають на це право? 

Прагнення до самоствердження притаманне, мабуть, усім, надто замолоду. але 
якщо воно з віком не минеться, то, вважайте, життя таки прожите намарно. Увесь 
сенс існування людини у світі — це духовне самовдосконалення. втім, наскіль-
ки воно НЕ відбувається, настільки можна твердити, що своє існування людство 
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програло. Чехов уважав, що через сто–двісті років жити стане набагато краще. 
століття минуло, і, як бачимо, життя не тільки не покращало, воно погіршало».

Данченко тверезо дивився на прогрес у духовності, проте ніколи не втрачав на-
дію на те, що саме театр здатний підтримувати духовність у межах самозбереження 
людства. Розробляючи концепцію Національного театру, він висловив основопо-
ложну думку про те, що саме цей театр повинен стати духовним камертоном нації. 
сила його переконань була й у тому, що художній керівник франківців уособлював 
духовний камертон театрального мистецтва в Україні. він був моральним стабіліза-
тором усієї української культури. в умовах дикої комерціалізації культури Данченко 
не похитнувся, для нього поняття мистецької правди і життєвої вигоди не збігалися 
в жодній точці. Невимовно жаль, що до нього не завжди прислухалися...

в останні місяці, які сергій володимирович прожив у театрі (перед лікарнею, 
звідки не повернувся), він був, на мій погляд, дуже одиноким. Звичайно, поруч з 
ним майже завжди хтось був, більше того — друзі, які щиро поважали й любили 
його. Головний режисер Національного театру жив звичними і звичайними тур-
ботами, проводив репетиції, приймав артистів у кабінеті, заходив у гримерки піс-
ля прем’єри, здається, весь час був у контакті з людьми. Проте, завжди мудріший 
від усіх нас, Данченко, здається мені, тоді знайшов якусь особливу, згори послану 
заглибленість у себе, якесь особливе розуміння того, що не розуміли інші. Його 
улюблений Ібсен говорив, що найсильніший той, хто найбільш одинокий. Усе це 
ніяк не демонструвалося, а жило в його очах і аурі. На превеликий жаль, всі ми 
приділяли хворому режисерові значно менше людської турботи й уваги, ніж йому 
було необхідно. Траплялося, що в залаштунковому багатоголоссі після спектаклю 
тихий і непомітний Данченко загублювався, мов скромний асистент. 

Не можу забути, як на фуршеті з приводу закриття ювілейного сезону 3 липня 
2000 року сергій володимирович у веселому гаморі десятків голосів довго не міг 
сказати своє слово — його не слухали й не чули. він усіляко намагався привернути 
до себе увагу, кілька разів починав говорити — і нарешті буквально зірвався й за-
кричав: «Та замовкніть ви нарешті! Помовчте хоч секунду!» Таким я його не бачив 
ніколи раніше й ніколи пізніше. Мені боляче про це згадувати, дуже соромно за 
ту нашу ненавмисну черствість до нього. справді ненавмисну. коли Данченко за-
говорив, усі завмерли, слухаючи його...

сергій володимирович був унікальною, дивовижно чистою і щирою люди-
ною. Його роздуми на будь-яку тему надзвичайно цікаві й неповторні:

«Узагалі-то людей не переробиш. Які вони є, такі вже є. Це ілюзія, що людину 
можна перевиховати... І річ не в тім, песиміст я чи фаталіст. Це життя... Живеш не 
так, як хотів би, а так, як виходить... Боротися? Ще ніхто не виграв у цій боротьбі. 
Нема переможців. Боротися варто за виставу. аби поставити її якнайкраще. варто 
боротися із собою, удосконалювати себе, вчитися все життя. Можна намагатися змі-
нити щось у людях, певно, слід цього прагнути. але вважати, що ти можеш докорінно 
сам змінити свою долю або якусь людину — це суцільна ілюзія. На роду ж записано... 
Загалом я завжди вірив у вищу силу. Не конкретизуючи. Напевно, є щось, що всім 
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відає... але я людина не церковна, обряду не дотримуюся, хоча молитви читаю ввечері 
й вранці. сьогодні, як ніколи раніше, людиною грає доля: була вона злидарем — стала 
мільйонером. але що з того? Багатий ще не значить щасливий. Це ж не синоніми...»

Данченко й Шекспіра любив, зокрема, за те, що той, за словами сергія воло-
димировича, «не таврує, не засуджує якісь соціальні, людські вади, не намагається 
їх викорінювати, аби рухатися кудись уперед». І додавав філософськи: «Можливо, 
він розумів усю безнадійність такої настанови...»

сергій володимирович Данченко помер 20 серпня 2001 року. Труна з його 
тілом була встановлена на франківській сцені, а над нею журилося зоряне небо 
з Чумацьким Шляхом з його геніальної вистави «Тев’є-Тевель»... Зірка Данченка 
самодостатня й незамінна. Не тому, що немає талановитих і мудрих режисерів, 
а тому, що його душу ніхто не замінить: з відходом сергія володимировича в укра-
їнському театрі стало менше теплоти душевної й чистоти сердечної.

У залі стояли й сиділи осиротілі артисти та шанувальники Данченкового та-
ланту. Протягом кількох годин тужно закляклий глядацький зал прощався з гені-
альним режисером.

На громадянській панахиді одні говорили про те, що зі смертю Cергія Данчен-
ка скінчилася ціла театральна ера, інші — що вона ще триває. Ці теоретичні дис-
кусії в той момент тільки розпочалися. але добре пам’ятаю висловлену тоді точ-
ку зору нового художнього керівника Театру ім. І. Франка Богдана ступки, який 
прий няв естафету в сергія володимировича: 

— Ера Данченка не закінчилася. Його театр живе й буде це доводити не в коридорах, 
гримерках, буфетах і за лаштунками, а своєю роботою на франківській сцені!

коли 19 березня 2012 року завдяки неймовірним зусиллям Богдана ступки 
відкрилася камерна сцена імені сергія Данченка, стало остаточно ясно, що новий 
художній керівник слів на вітер не кидає.

Щойно труну з тілом сергія володимировича винесли з його рідного театру, 
пішов рясний і теплий дощ. Між собою ми говорили про те, що це добрий знак — 
небо прощається з доброю людиною. в одній із статей, надрукованих невдовзі піс-
ля смерті Данченка, було написано: «У день, коли ховали сергія володимировича, 
після двомісячної виснажливої спеки пішов дощ. а поруч із театром несподівано 
вдруге зацвів каштан. Це певний знак, що природа також тужить через втрату 
неординарної людини». саме так і було.

Ключові риси Театру Данченка — Ступки

Театр Данченка — ступки зі своїм неповторним обличчям і стилем виріс із 
тих спектаклів, які Данченко поставив зі ступкою в головній ролі (витоки його 
слід шукати у Львові, проте сформувався він, безперечно, в києві). Данченко виріс 
визнаним режисером, а ступка відомим артистом — у Львові, проте великими 
Майстрами вони стали у києві. 
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ось перелік франківських вистав, які, на мій погляд, є духовним стрижнем Те-
атру Данченка — ступки: 

1979 рік: «Украдене щастя» Івана Франка (художник — Ярослав коштелянчук, 
композитор — Богдан Янівський, хормейстер — анатолій Грищишин, балетмей-
стер — Григорій Пригорницький); ступка — Микола Задорожний. 

1980 рік: «Дядя ваня» антона Чехова (художник — Данило Лідер, художник по 
костюмах — Наталка Рудюк, композитор — Леонід Грабовський); ступка — Іван 
войницький. 

1986 рік: «Енеїда» Івана котляревського (інсценізація сергія Данченка, Івана Дра-
ча, художник — анатолій Чечик, художник по костюмах — Михайло Глейзер, компо-
зитор — сергій Бідусенко, балетмейстер — Борис каменькович); ступка — автор. 

1989 рік: «Тев’є-Тевель» Григорiя Горiна за Шолом-алейхемом (художник — 
Данило Лідер, художник по костюмах — Михайло Глейзер, композитор — Ми-
хайло Глуз, балетмейстер — Борис каменькович); ступка — Тев’є-Тевель. 

1994 рік: «Росмерсгольм» Генріка Ібсена (художник — андрій александрович-
Дочевський, композитор — Юрій Шевченко); ступка — Росмер. 

1996 рік: «Мерлін, або спустошена країна» Танкреда Дорста (художник — ан-
дрій александрович-Дочевський, художник по костюмах — Наталка Рудюк, ком-
позитор — сергій Бідусенко, пластика Бориса каменьковича); ступка — Мерлін. 

1997 рік: «король Лір» вільяма Шекспіра (художник по костюмах — Тетяна 
соловйова, музичне оформлення сергія кляпньова); ступка — Лір. 

Усі ці вистави я бачив, як правило, кілька разів, і, звичайно, тепер маю змогу 
висловити про них власну точку зору. Разом з тим, як і раніше, широко залучаю 
оцінки найкращих українських театрознавців. але немає жодної змоги та й сенсу 
докладно розглядати всі вистави, яким присвячено чимало спеціальних публіка-
цій. Досить буде сказати про найвидатніші з них і назвати концептуальні, на мій 
погляд, риси Театру Данченка — ступки. виключення складає останній спектакль 
«король Лір», якого, в кращому разі, несправедливо замовчали, а точніше — обла-
яли в Україні. Йому присвячую окремий розділ. 

Дуже важливо пам’ятати, що пишу біографію Богдана ступки, а не теат-
рознавче дослідження, історію сучасного українського театру, історію Театру 
ім. І. Франка чи, навіть, аналіз усіх спектаклів і ролей знаменитих режисера й ар-
тиста. Тому не вважаю за можливе й потрібне занурюватись у всі мистецькі про-
блеми, докладно говорити про весь театральний процес, як і про інших артистів 
і режисерів, у тому числі видатних. Звичайно, без цього не обійтися, але я торкну-
ся цих питань, сюжетів і людей лише в тій мірі, в якій це необхідно для виразності 
й ясності моєї основної розповіді. 

окремо хочу застерегти читача, що не буду заторкувати внутрішні, домашні 
проблеми в колективі франківців і закулісні чвари, від яких не застрахований будь-
який театр. Насамперед тому, що Богдан ступка за своєю ментальністю ніколи не 
спричиняв їх виникненню. Так само не розкриватиму недостойні, огидні випади 
проти художнього керівника театру, організовані деякими його колегами в сере дині 
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десятих років. У березні 2005 року олег вергеліс назвав їх «майже цькуванням, май-
же інквізицією над великим митцем». але Богдан сильвестрович зла не тримає й не 
велів срамити його колишніх недоброзичливців: «Це нижче за мою гідність».

Тепер про все по чину. 
У книзі «Франківці» Ростислав коломієць дав узагальнюючу оцінку першим 

спектаклям режисера, поставленим у Театрі ім. І. Франка («Украдене щастя», «візит 
старої дами», «Дядя ваня»), назвавши їх високими підсумками «Театру Данченка» 
80-х років. Цими виставами симфонічного звучання франківська трупа, а з нею 
й  весь український театр, впевнено поверталися до європейського культурного 
простору. Франківців визнали й за кордоном. Показані в Москві, ці вистави змуси-
ли рахуватися з українським театром як з явищем світового рівня. в оцінці автори-
тетної російської, німецької, австрійської, польської, югославської критики фран-
ківська трупа постала у першому ряді світових національних сцен поряд із «комеді 
Франсез», шекспірівським «Меморіальним театром», віденським «Бургтеатром». 

Якщо вже бути зовсім точним, то названі три вистави — це творчий результат 
Данченкової роботи кінця 70-х (коли він прийшов до Театру ім. І. Франка) — по-
чатку 80-х років («візит старої дами» був поставлений у 1983 році). справді, гово-
рячи про ціле десятиліття, я ввів би до переліку Данченкових вистав ще «Енеїду» 
та, безумовно, «Тев’є-Тевеля», вистражданого режисером в атмосфері саме другої 
половини 80-х років (поставлений у 1989 році).

Тоді стане зрозуміліше, що поняття «Театр Данченка — ступки» — це не пусті 
балачки, а кристалізована у 80-х роках XX століття реальність. Бо ж успіх чоти-
рьох із п’яти ключових вистав десятиліття значною мірою був обумовлений гені-
альним втіленням ступкою Данченкових ідей. Нагадаю, що мова йде передусім 
про Миколу Задорожного, Івана войницького та Тев’є-Тевеля, тобто про ролі, що, 
безперечно, ввійшли до золотого фонду української театральної культури. Тим са-
мим сергій Данченко не лише врятував театр від творчого краху, але й підняв 
його на світові котурни. Ще раз звернімося до того ж коломійця:

«З приходом Данченка 1978-го до франківців сталося чудо, якому й досі ще 
не дано переконливого пояснення. Театр, який протягом попереднього десяти-
ліття, за словами театрального критика сергія васильєва, “переможно крокував 
до прірви”, тобто втягувався у процес художнього усереднення, перетворювався 
на музей, де експонати сценічної рутини подавалися як національні традиції, зу-
пинив саме Данченко».

отже, шлях «до прірви» був перепинений Данченком ще наприкінці 70-х — 
на самому початку 80-х років постановкою «Украденого щастя» й «Дяді вані». Має 
рацію режисер Дмитро Чирип’юк, який емоційно вигукнув: «коли Данченко при-
йшов до театру 1978 року, він підняв цей театр!» І ще одна дуже важлива оцінка — 
з вуст однокашника сергія Данченка й колеги, головного режисера Національного 
академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Михайла Рєзниковича:

«сьогодні можна сміливо сказати, і це не буде перебільшенням, що з іменем 
сергія володимировича Данченка пов’язана ціла епоха в житті Національного 
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академічного театру імені І. Франка. Десятки поставлених спектаклів, десятки від-
криттів нових акторських імен, залучення всієї структури театру в справді сучасну 
театральну естетику, тріумфи театру в Москві і в далекому зарубіжжі, Державна 
премія сРсР у роки, коли вона була вищою театральною нагородою союзу, без-
умовний авторитет трупи та її лідера в театральному просторі країни — все це 
безпосередньо пов’язано з іменем сергія Данченка. він стояв біля джерел цього 
нового злету франківців. він був батьком цього злету».

Едуард Митницький лапідарно висновував: «очоливши театр, в естетиці яко-
го вже помітно проглядалися обриси легкого жанру, він повернув йому серйозну 
драматургію, встановив рівень припустимого в її показі. в режисурі, у сценогра-
фії, у способі акторського існування відкриваються інші обрії, за якими вже видно 
чіткий силует сучасного театру».

У 90-х роках театральний тандем не перелітав, як на крилах, від вершини 
до вершини, однак, попри всі складності й невдачі творчих пошуків франківців, 
творчого збою не мав, про що свідчать сильні вистави — «Патетична соната» Ми-
коли куліша (ступка — автор); «Росмерсгольм» Генріка Ібсена (ступка — Рос-
мер); «Мерлін, або спустошена країна» Танкреда Дорста (ступка — Мерлін). Ха-
рактерно, що, приступаючи у 1997 році до постановки «короля Ліра», Данченко 
говорив: «Про цю п’єсу я думав давно, а Богдан мріяв про Ліра. Збіглися наші ба-
жання...» Збіглися настільки, що в «королі Лірі» співтворчість режисера й артиста 
досягла небаченої висоти; спектакль став справжньою «короною» Театру Данчен-
ка — ступки, про що поговоримо далі.

У Театрі Данченка — ступки творчою константою був багаторічний союз ве-
ликого режисера й великого артиста, який майже незмінно мав, так би мовити, 
подвійний ефект у творчості. Безглуздо було б когось переконувати, що це абсо-
лютно не применшувало роботу інших режисерів, художників, композиторів, ба-
летмейстерів, артистів, які разом з ними творили вистави. Так само як відома в на-
роді неофіційна назва — «Інститут Шалімова» — не знецінює, а звеличує роботу 
в ньому всіх наукових і медичних працівників. Не знаю, чи варто говорити й про 
те, що Театр Данченка — ступки не вичерпував собою всю творчість франків-
ців — і навіть творчість режисера Данченка й артиста ступки...

але саме художня спільність великого режисера з великим артистом ставала 
тією ртуттю, з якою франківці сплавлялися в одну амальгаму, породжуючи нові 
театральні шедеври.

серед концептуальних рис Театру Данченка — ступки можна назвати:
— духовно й естетично бездоганний репертуар;
— відчуття національної культури як цілого, вірність національним традиціям 

і засадам українського театру;
— високу духовність і поетичність на основі української ментальності;
— опору на кращі здобутки світової театральної культури;
— монополію режисера на концепцію спектаклю, творчу розкутість артиста 

у створенні образу;
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— світового рівня режисуру і гру головного героя;
— блискучий синтез усіх елементів сценічного мистецтва;
— вивіреність і ясність стильових виразів, очищених від усього випадкового, 

відсутність стильового екстремізму;
— гуманістичну інтонацію й домінанту всієї творчості; 
— філософське осмислення драматургічного матеріалу; 
— найглибше проникнення у психологію героїв і повне її розкриття;
— творчий ризик в ім’я розв’язання нових художніх проблем театру;
— художницьку сміливість в інтеграції різних театральних жанрів;
— тонке відчуття історичного часу і категоричне неприйняття політичної 

кон’юнктури.
Якщо ці ключові риси театру, культивовані Данченком, будуть збережені й збага-

чені, можна сміливо говорити про те, що ера Данченка в українському театрі триває.
важко переоцінити значення Театру Данченка — ступки для української 

культури останніх десятиліть. У часи ідеологізованого мистецтва творчість двох 
Майстрів та їхніх однодумців підтримувала й наснажувала тих, хто плекав у собі 
духовну свободу та прагнув її для всього суспільства. в умовах комерціалізації 
мистецтва саме вона багато в чому стала запорукою збереження наших духовних 
підвалин, української ментальності та й просто людяності. Тільки справді видатні 
постановки і неповторні ролі могли з аншлагом перейти з однієї епохи в іншу, 
з одного суспільного ладу в інший, з однієї держави в іншу. Таке трапилося впер-
ше в історії українського театру. Микола Задорожний з «Украденого щастя», Тев’є-
молочник із «Тев’є-Тевеля», автор з «Енеїди» — які різні герої і як схожі вони у го-
ловному, що визначає саму суть Театру Данченка — ступки! На совісності й по-
рядності, працелюбності й чесності, доброті й надійності таких людей тримався 
й тримається світ. вони вчать і нас іти по життю, не втрачаючи гідності й гумору 
в найтяжчих ситуаціях. Поруч з ними хочеться жити за святими Заповідями.

«Ми були єдиним цілим»

У березні 1997 року відзначалося 60-річчя сергія Данченка і в усіх ювілейних 
публікаціях про режисера в різних контекстах обов’язково згадувався ступка. 
З одного боку, зазначалося, що у Данченка «всі актори театру — самоцвіти, а Бог-
дан ступка — діамант на тридцять каратів, адже рівно тридцять років триває їх-
ній творчий союз». З іншого, наголошувалося, що «розквіт унікальної сценічної 
особистості ступки, поза сумнівом, невіддільний від утілення режисерських за-
думів Данченка». або сам режисер тепло говорив про артиста:

«Богдан, перегравши в багатьох моїх постановках, майже ніколи нічого не 
просить. артист він дивовижно пружкий і, звичайно ж, міг би грати дуже багато. 
Єдине, що він може сказати: “Зіграв би, якби...” І все. “Звичайно, хочеться Ліра зі-
грати, — сказав якось, — а то, дивись, і пізно буде”». 

Stupka-text.indd   178 15.10.2012   16:58:40



179

Частина 2. Київ — це Крона

І, безумовно, цитувалися висловлювання Богдана сильвестровича про свого 
вчителя й друга. Запали в душу ступчині слова про те, що «в мистецтві одне одно-
го ми ніколи не зрадили — ні він мене, ні я його». 

На тому й ґрунтувалася їхня видатна співтворчість. 
олена Гоголєва, яка понад шість десятиліть працювала у Малому театрі в Мо-

скві й стала театральною легендою, на схилі літ зізнавалася, що, «крім Марджано-
ва, за довгі роки не зустріла жодного режисера, який зміг би добратися до святая 
святих моєї душі, стати моїм провідником у творчості». Нагадаю, що реформатор 
грузинського театру костянтин (коте) Марджанішвілі (Марджанов) на початку 
1930-х років був запрошений до Малого театру для постановки шиллерівсько-
го «Дон карлоса». На одній із перших репетицій цього спектаклю він і помер 
у  1933  році. Тобто видатна актриса найвище поставила «заїжджого» режисера, 
який не встиг навіть завершити з нею роботу в одному-єдиному спектаклі! Тоді як 
після Марджанова вона ще понад півстоліття працювала з багатьма знаменити-
ми режисерами, але жоден з них... не добрався до святая святих акторської душі. 
Цей разючий приклад допомагає зрозуміти, яке величезне значення для творчості 
Богдана ступки мала зустріч із сергієм Данченком. «Провідник у творчості» — як 
влучно сказала Гоголєва! 

Богдан сильвестрович говорив мені:
— Мені пощастило набагато більше, ніж Олені Миколаївні. Мені доля усміхнулась: я зу-

стрів Данченка. Сергій Володимирович став моїм «провідником у творчості» впродовж 
усього мого театрального життя. Я грав у багатьох різних режисерів театру і кіно, але 
тільки Данченко справді побачив і розкрив мене, побачив і розкрив те, що я сам не бачив і не 
знав. І дуже терпляче все це плекав у мені... Інші режисери швидше користувалися знайде-
ним ним, ніж самі шукали й відкривали. Усі мої найкращі ролі пов’язані з його режисурою, все 
найкраще на театрі я зробив, дякуючи Данченку. Колись я відчував це на рівні підсвідомості, 
зараз я говорю це цілком свідомо...

Пагін режисерської думки розростається в акторові, і там, де перший вважає, уявляє, 
підказує, — інший відчуває, пробує сам і, врешті, частіше знаходить... Данченка я розумію з 
півслова. Це дуже глибока людина. По-моєму, це величезне щастя, коли актор зустрів свого 
режисера, а режисер — свого актора. Адже без повного взаєморозуміння й довіри не буде 
співтворчості, не прийде й успіх...

Уже працюючи над цією книгою, натрапив на інтерв’ю ступки, яке він дав 
«Українському театру» ще в 1977 році, тобто будучи актором Львівського театру 
ім. М. к. Заньковецької. вже там озвучені головні думки про їхню творчу співпрацю: 

— Актор має знайти свого режисера й навпаки. Така своєрідність творчості в театрі 
й кіно. Якщо наміри актора й режисера збігаються — треба працювати. А коли режисер 
тебе не бачить? Як тут бути? В мистецтві без любові не можна. Одружуватись із нелюби-
мою жінкою, вважаю, ні до чого...

У режисера й актора мають скластися такі творчі взаємини, щоб вони розуміли один 
одного з півслова. За умови, що кожен захоплений своєю справою, вірить в іншого й любить 
його. Тільки тоді, на мій погляд, взагалі можливий театр.
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Я знаю чимало по-справжньому талановитих акторів, яких шанують у трупі, до яких 
прислухаються. І от раптом вони починають вважати себе режисерами. Ідуть в режисуру, 
ставлять спектаклі, навіть очолюють театри. Але як були, так і лишаються просто та-
лановитими акторами. Людьми зовсім іншої професії. Їм треба було шукати свого режисера, 
й тоді разом із ним — як актори! — вони б могли творити театр... Але це так, до слова...

Вважаю, що я знайшов свого режисера в особі Сергія Володимировича Данченка. Було 
дуже багато мук, суперечок, розходжень, проте десятилітня співпраця над такими обра-
зами, як Вова («В дорозі»), Дон Жуан, Чешков, Річард ІІІ, Брянський та Микола Задорожний дає 
мені підстави і право сказати так...

Думаю, все починається з того, що актор вірить своєму режисерові. Якщо ні, якщо той 
йому каже, а актор приходить додому й думає — а! все це балачки... Це одне.

У мене інакше — я вірю режисерові. 
От приходжу додому, роблю щось із сином, скажімо, а мене весь час свердлить думка: 

про щось із режисером домовлялися, а в мене не вийшло. Як це зробити? Як це зробити? Як 
це зробити?

Бо акторська праця, то робота од вечора до рання і знову з ранку до вечора. Ти маєш 
тим жити. Отак шукаєш — і нарешті знаходиш! Воно неодмінно прийде, коли наполегливо 
шукати. І треба, щоб режисер до того мав терпіння. Данченко його має...

Без режисера, якому актор вірить, праця може бути марною. Коли режисер каже: «Цього 
не роби. Це ти вже граєш»... — я, довіряючи його смаку, відразу переглядаю свою роботу.

Зрештою, що то значить розуміти режисера з півслова?
Данченко говорить, я його мовчки слухаю. Потім він питає: «Ти мене розумієш?» Я довго 

дивлюся на нього, слухаю самого себе, а потім кажу: «Так!» А фантазія весь час працює: як я, 
актор, маю це виявити на сцені? Щоб було і правдиво, і точно, і переконливо. Щоб хвилюва-
ло. Справді, відбулося ж щось із людиною... І тоді кажу: «Так, розумію».

Я ніколи цього не стверджу, якщо збагну тільки головою, коли не перекладу його слів і 
думок на мову своєї дії. Якщо не знаю, як це робити так, як бачу — отже, не зрозумів. А якщо 
зрозумів — маю вийти на сцену й показати. Оце, я вважаю, робота сучасного актора. Не 
просто зрозуміти головою та відчути серцем, а зробити! То найголовніше! 

Пройде ще два десятиліття і ступка знову наголошуватиме:
— Данченко багато чому мене навчив. Учив потихеньку, потихеньку, що добре, що по-

гано, що глибоке, що наносне. Та закваска, основа, яка в мені є, це від нього, від Данченка. Всі 
мої кращі театральні роботи пов’язані з Данченком. Ми розуміємо один одного з напівсло-
ва. Багатьох дивує, що на репетиціях ми мало говоримо...

«Мій» режисер має одну чудову рису — високий мистецький смак і водночас уміння відбира-
ти. Цими якостями володіє не кожен художній керівник театру. А в Данченка це в крові. Йому, 
як і мені, більше до вподоби не суто постановочні, а психологічні вистави. Я люблю класику: 
там глибина. Нічого в ній не треба переінакшувати. Хоча сучасному акторові частенько під-
сувають новітню пігулку в барвистій обгортці. Для нього дуже складно: і гроші треба заробля-
ти, й розмінюватися на дріб’язки не хочеться. Данченко в такому разі по-біблейськи застері-
гає: «То все суєта... Суєта суєт... Всяка-то суєта...» І я думаю: якщо не грати Шекспіра, не грати 
Чехова, не грати Франка, Лесі Українки, Йонеско — можна втратити себе як особистість...
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Тандем, який існує у нас із Данченком уже багато років, — це творче щастя...
Мені дуже хотілося почути думку відомого театрознавця Бориса Поюровсько-

го про творчий тандем Данченка — ступки. ось що він мені сказав: 
«союз Богдана ступки з сергієм Данченком багато в чому щасливо визначив 

долі їх обох. Тому нікого не здивувала та обставина, що вони одночасно перейшли 
до київського театру імені Івана Франка, де ступка був зайнятий майже в усіх 
спектаклях Данченка: котляревський в “Енеїді”, Микола Задорожний, войниць-
кий, Тев’є, Лір...

Невже не може стати музою режисера не актриса, а актор, через якого йому 
легше реалізувати свій творчий задум? Невже не через андрія Миронова, Рамаза 
Чхиквадзе, отара Мегвинетухуцелі, Євгена Лебєдєва знаходили шлях до наших 
сердець валентин Плучек, Роберт стуруа, Гіга Лордкіпанідзе, Георгій Товстоногов?»

Цікаво міркував з цього приводу Михайло Рєзникович, який зауважив, що те-
атральні зірки першої величини виростають саме в союзі з режисером, «який до-
помагає артисту виразити себе». У цьому сенсі ступка — щаслива людина: «Його 
творче життя на одному диханні пролетіло в союзі з прекрасним режисером сер-
гієм Данченком. Практично всі свої головні ролі Богдан сильвестрович створив 
разом з сергієм володимировичем. Унікальний випадок у нашому житті. Такий 
союз допомагає не тільки артисту розкрити всі грані свого обдарування, але й ре-
жисеру виразити свій внутрішній світ у чужій душі».

Звичайно, Данченко став «провідником у творчості» не тільки для ступки. 
З його режисури виросли такі гранди українського театру, як Богдан козак, Федір 
стригун, валерій Івченко, Лариса кадирова, Тетяна Литвиненко, віталій Розсталь-
ний, степан олексенко... Навіть у Москві визнають, що «на спектаклях Данченка 
виросло не одне покоління акторів, які є сьогодні славою української сцени».

один із талановитих артистів-франківців, народний артист України олексій 
Богданович якось сказав про Данченка: «він мене запросив до театру. Тепер уже 
можу впевнено сказати, що він мене веде по творчому життю». сергій володими-
рович був «провідником у творчості» Богдана Бенюка, Любові Бо`гдан, анатолія Гна-
тюка, Ірини Дорошенко, Інни капінос, володимира коляди, Любові куб’юк, Поліни 
Лазової, василя Мазура, Людмили смородіни, остапа ступки, анатолія Хостікоєва, 
інших артистів. Як гарно сказав той же Рєзникович: «сергію Данченку необхідні 
талановиті співавтори. Без них йому важко виразити те, що він хоче сказати сві-
тові, країні, людям». а найпершим співавтором у режисера Данченка зав жди був 
артист ступка. «У театрі в Данченка тривав пошук завжди чогось нового, і на ві-
стрі цього пошуку завжди стояв Богдан ступка», — так сформулював Богдан Янів-
ський. Багаторічна співтворчість Данченка зі ступкою — неповторна, єдина...

Найбільш зриму за формою та найголовнішу за суттю рису Театру Данчен-
ка — ступки я вбачаю саме у творчому союзі цих двох корифеїв українського те-
атру. Мабуть, у світовій театральній практиці не було подібного феномена понад 
тридцятилітньої нерозлучної, солідарної, потужної співпраці режисера і артиста. 
Мабуть-таки, не було, коли брати до уваги рівновеликість двох Майстрів, їхню 
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конгеніальність, творчу незалежність кожного при однаковості ключових крите-
ріїв естетичної цінності спектаклю, творче взаєморозуміння і чисті людські сто-
сунки двох видатних митців і порядних людей впродовж усього життя, обопільну 
відстороненість від усілякої політичної метушні й кон’юнктури й однаково само-
віддану зануреність у театр, нарешті, може, й неусвідомлену до кінця неможли-
вість довго й серйозно працювати нарізно.

Було б абсолютно наївно думати, що двом Наполеонам у мистецтві — Данчен-
ку й ступці — завжди було легко в особистих стосунках, що їх завжди обминала 
та психологічна напруженість у взаєминах, що час від часу виникає між найближ-
чими людьми, родичами, закоханами, друзями і т. д. 

ступка говорив:
— Це не була ідеальна співпраця. Були конфлікти. Були спалахи й незгоди. Були взаємні 

шпильки на грані фолу. Часом розходилися, але завжди досягали спільної думки. Іноді здава-
лося, що ми вже ніколи не будемо не тільки спільно працювати, а навіть розмовляти. Але 
Данченко був мудріший. Він завжди починав говорити першим і знімав напруженість.

Згадаємо, як Михайло Чехов говорив про станіславського й Немировича-Дан-
ченка: «вони були такі потрібні, такі корисні одне одному, — і хай це залишиться 
між нами, — проте вони ненавиділи одне одного!» Звичайно, Чехов, який шіст-
надцять років близько знав засновників Московського Художнього театру, мав на 
увазі лише їхні суто людські взаємостосунки. але найголовніше, що вони «любили 
одне одного як художники!». Те ж саме можна сказати й про наших героїв.

Тут гріх не прислухатися до Михайла Рєзниковича, який писав, що подібний 
союз артиста й режисера вимагає мудрості, адже співпрацюють дві яскраві осо-
бистості. Хоч би як вони були споріднені, близькі один одному, у них різні харак-
тери, різні життєві смаки і вподобання, «а значить — в усьому, що пов’язане з їх-
нім взаємним притягуванням, необхідно знайти ту міру компромісу, взаємних по-
ступок, приборкання своїх пристрастей, без яких творчість на театрі неможлива».

Утім, слова словами, а насправді Данченко й ступка показали усьому світові 
видатні результати своєї справжньої чоловічої дружби й творчої співпраці. Життя 
багатше за словесні схеми й теорії...

Напевне, артист ступка міг би звернутися до режисера Данченка подібно до 
Михайла Чехова, який писав Євгенові вахтангову: «Ти незвичайна людина і роби 
свою незвичайну справу». Проте подiбна фраза у вустах ступки була б неточною, 
бо, постійно перебуваючи в самій серцевині Данченкової «незвичайної справи», 
артист органічно сприймав її як таку, яку можна робити лише спільно, удвох... 
Після прем’єри «короля Ліра» ступка згадав, як Михайло Чехов сказав одного 
разу своєму другові режисеру вахтангову з приводу постановки ним «весілля» Че-
хова: «Женя, це страшно, що ти зробив...»

— Мені теж хотілося сказати щось подібне Сергію Володимировичу стосовно «Короля 
Ліра», якби я не був активним учасником зробленого...

Творчий союз сергія Данченка і Богдана ступки, на мій погляд, більш вра-
жаючий, ніж легендарна співпраця Євгена вахтангова й Михайла Чехова, в яко-
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му Євген Багратіонович знайшов «свого актора». Перефразовуючи відомі рядки, 
можна сказати: «Ми говоримо Данченко, маємо на увазі — ступка; ми говоримо 
ступка, маємо на увазі — Данченко». 

Режисер і актори

Цей альянс явив собою щось значно більше й суттєвіше, ніж ілюстрація хрес-
томатійного постулату про те, що режисер має потонути в артистові, а той — 
вмерти в режисерові. Між іншим, якось у присутності Данченка по-школярськи 
повторив ці заяложені слова, а він делікатно посміхнувся й коротко зауважив, що 
не все так просто. сергій володимирович настільки вірив своїм акторам і настіль-
ки довіряв їм, що, скоріше, переселявся в кожного з них і жив у кожному...

Знамениті режисери по-різному будують свої стосунки з артистами. скажі-
мо, Юрій Любимов якось заявив: «артист — істота з мінімальною відповідальніс-
тю. Що від нього треба? вивчити текст, зіграти роль, намагатися грати краще... 
І все. він не може бути режисеру другом». Мені здається, що в теоретичному плані 
і в  м’якшому формулюванні сергій Данченко займав близьку позицію в оцінці 
співвідношення відповідальності режисера й артиста у спектаклі. «Я в принципі 
не розумію природу конфлікту головного режисера з акторами, — говорив він, — 
у нас же різні вагові категорії, нерівні умови: я керую театром, а актор грає на 
кону. У який спосіб ми можемо конфліктувати?» Тільки сказано це було зі щирою 
любов’ю до акторів. За великим рахунком він бачив і сприймав їх своїми друзями, 
якими треба опікуватися. Данченко вважав, що суперечки про провідну роль ак-
тора чи режисера на театрі є відбитком певного неблагополуччя у стосунках між 
представниками цих професій у деяких колективах.

Данченко не допускав такого неблагополуччя. він уособлював високу й щиру 
повагу до індивідуальності артиста. Його ніхто не звинувачував у диктаторстві 
чи зверхності над артистом, як це говорили й говорять про андрія Гончарова чи 
Юрія Любимова. один із відомих російських артистів якраз під час написання 
цієї книги заявив з екрана телевізора, що Гончаров серйозно притискав артистів 
у театрі і вони збиралися за його стінами, щоб відчути себе вільнішими. Люби-
мов під час репетиції, скажімо, вистави «Дім на набережній» Юрія Трифонова 
(1980) говорив дослівно: «Такої поганої репетиції я давно не памʼятаю. Це ма-
разм якийсь...» але ж яка видатна вистава тоді вийшла! Любимов, який пішов 
з Театру на Таганці й поставив 2012 року в Театрі ім. Євг. вахтангова виставу 
«Біси» за Федором Достоєвським, одразу був названий вахтангівцями «ввічли-
вим диктатором». Розповідали, що він контролює кожен крок акторів і не тер-
пить творчих вольностей. 

Утім, якось народна артистка України Юлія Ткаченко назвала і Данченка «під-
пільним диктатором». але ж з якою любов’ю це було сказано! «Данченко, — свідчила 
артистка, — обережно, іноді навіть непомітно спрямовує роботу актора. Я б сказа-
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ла, що він — підпільний диктатор. особисто мені така робота була цікавою, вона дає 
відчуття розкутості, свободи». отож диктатор, який дає артистові свободу!

Данченко справді монопольно володів власним задумом спектаклю, проте 
дріб’язкової опіки над артистами не визнавав, вважаючи, що вони самі мають 
осмислити й відчути свою роль.

Режисер говорив так:
«Я “бігаю” до артистів на сцену на перших репетиціях, коли акторів треба на-

правити й поставити. Згодом, роз’яснивши що й до чого, я не заважаю — хай 
працюють. відтак даю акторам можливість самим пройти ту чи іншу сцену, аби 
краще відчули матеріал... Мене подивовує, коли хтось захоплено розповідає про 
те, як режисер вправно допоміг акторові, котрий заплутався у пошуках правиль-
ного відчуття, віднайти належний малюнок образу. У цьому ж і полягає, зокрема, 
професія режисера! Як і кожний досвідчений режисер, я одразу бачу, де актор має 
рацію, а де ні, і, якщо потрібно, зупиняю, підказую, коригую.

Як на мене, взагалі хіба можна назвати театр Театром, якщо він ігнорує ак-
тора? Для мене це вже НЕ театр. З іншого боку, хіба можливий театр, де актори 
робитимуть все, що їм заманеться? По-моєму, якщо актори грають добре, то це 
велика заслуга режисера. а як же інакше?»

Народний артист України Богдан козак, згадуючи про львівський період робо-
ти Данченка, наголошує, що його довіра до актора сповнювала артистів енергією, 
викликáла бажання ще активніше працювати не тільки на репетиціях, але й поза 
ними. Як правило, Данченко зовні спокійно ходив центральним проходом глядної 
зали, тримаючи в руках брегет — масивний кишеньковий годинник: то підходив 
до оркестрової ями, немов зблизька хотів поглянути на те, що роблять актори, то 
віддалявся у глибину зали і дивився, охоплюючи сцену широким кутом зору. Ні-
коли не кричав ні на акторів, ні на технічних працівників, робив усе методично, 
спокійно, хоча в душі, можливо, у нього бушував «девʼятий вал». Терпеливо пояс-
нював завдання, уточнював його і чекав... актори на репетиціях зобов’язані були 
знайти рішення дії, правильний темпоритм і виразні пристосування власним ті-
лом, розкодовуючи текст діалогів. Запропонований ним метод робив їх упевнени-
ми у власних силах, будив творчу уяву і фантазію. відомо, що на кінознімальному 
майданчику такі видатні режисери як сергій Бондарчук, андрій Тарковський сво-
їм артистам не показували, як треба грати.

І ще одна вражаюча риса характеризувала Данченка: критику на поставлену 
виставу він в значній мірі брав на себе, а успіх поділяв нарівно з акторами. Той же 
Богдан козак розповідав історію, що сталася ще в 1966 році, коли режисер ставив 
п’єсу аркадія Школьника «Людина за бортом»:

«випадок, що трапився на художній раді під час обговорення генеральної ре-
петиції, був для мене визначальним у наших стосунках із сергієм володимирови-
чем. Члени художньої ради не тільки хвалили, але й гостро критикували, зокрема, 
перепало мені як виконавцеві головної ролі. Не такі, мовляв, радянські учні, як 
у виконанні Богдана козака, їхня поведінка, манери... Дали слово й постановнику 
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сергієві Данченку. він подякував присутнім за аналіз його роботи, а наприкінці 
сказав те, що памʼятаю і до сьогодні: “У мене претензій до роботи Богдана козака 
немає, він чітко виконував мої завдання, тож вина тут моя, а не його. Ми маємо ще 
кілька днів до прем’єри і врахуємо ваші зауваження”».

Такі випадки не забуваються, багато акторів таким і запам’ятали свого режи-
сера: «взаємоповага, довіра під час роботи між ним і акторами були завжди висо-
кими. Цінував дружбу і не терпів зради!» 

Богдан ступка говорить, що режисер не примушував актора витанцьовувати 
під його дудку кожний крок, але вимагав, щоб той обов’язково зрозумів його задум. 
Якщо це сталося, Данченко «відпускав» його у творчий пошук. він говорив: «Я цю 
роль не зроблю так, як ти. Якщо ти сам усвідомиш розумом і відчуєш серцем най-
головніше в ній, якщо вона дійсно стане твоєю, то й моя режисерська ідея дійде 
до глядача». Інакше кажучи, Данченко не повчав, а створював творчу атмосферу 
взаєморозуміння й научіння.

Народний артист України, незабутній степан олексенко згадував:
«Із Данченком мені було легко працювати. Його визначала дивовижна скру-

пульозність. Якщо він вибирав твір, то довго над ним працював, знав його прак-
тично напам’ять. коли розподіляв ролі, то на читці за столом він уже говорив про 
нюанси. Тому, коли ми виходили на репетицію, на сцені було легко. При цьому 
він дозволяв імпровізувати й цим домагався, щоб актор ставав співавтором, а не 
сліпим виконавцем диктату режисера».

За словами народної артистки України Ірини Дорошенко, Данченко давав ар-
тистам свободу й можливість самовираження. Проте, терпляче вислуховуючи на 
репетиції будь-які пропозиції, вмів відділити зерно від полови, ненав’язливо на-
правляючи акторів у те річище, яке вважав правильним.

Народна артистка України Людмила смородина свідчить:
«Ми з сергієм володимировичем разом прийшли до театру. в 1978 році він 

став художнім керівником, а я саме закінчила театральний інститут і була прийня-
та в трупу попереднім головним режисером сергієм сміяном. Тоді нас, молодих, 
прийшло п’ятеро: я, Ірина Дорошенко, Поліна Лазова і ще двоє хлопців. сергій 
володимирович сказав: “Нічого, сміян узяв, значить, нехай працюють. Тим біль-
ше я їх знаю”. виявилося, він бував на наших екзаменах...

Між іншим, спочатку дівчата насторожилися, бо новий начальник міг прийти 
не тільки з новою мітлою, а й з новим жіночим батальйоном. оскільки Данченко 
влив у трупу франківців переважно чоловічу гвардію, у дам зникла необхідність 
тривожитися...

Я тільки зараз розумію, що зробив для нас усіх сергій володимирович. він на-
магався нікого не виокремлювати. І хоча були актори, з якими він працював часті-
ше, зіркової хвороби ні в кого не допускав. Тільки-но режисер бачив, що хтось із нас 
уявив себе прем’єром, у наступній виставі давав ролі іншим. Нікому не дозволяв від-
чути себе метром. Намагався, щоб актор весь час доводив, весь час рухався, шукав, 
прагнув отримати визнання режисера. Данченко вмів робити це красиво, грамотно, 
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не ображаючи, не принижуючи актора. він дуже багато мені дав по життю, навчив 
обирати й потім відповідати за свій вибір, залишатися вірною собі. він вів корабель 
під назвою “Театр Франка”. Це і хор, і балет, і оркестр. І всі хотіли працювати! Йому 
вдавалося весь театр тримати в згоді й всіх забезпечувати цікавою роботою».

спогади про Данченка залишив художник андрій александрович-Дочевський:
«Для нього спектакль був дитиною, яку пустили поплавати. він спостерігав, 

але в трагічний момент обов’язково рятував. він ніколи не лаяв і дуже тактовно 
робив зауваження. Під час репетиції не зупиняв, а щось записував у блокнот. 
а в кінці кликав до себе актора й тихенько з ним розмовляв, указуючи на помилки 
або підказуючи, як працювати над роллю. Разом із тим він і не хвалив, а найвища 
його похвала була такою: “Ну, нормально!”»

Народний артист України олексій Богданович згадував, що Данченко прости-
ми словами знімав зайвий тягар з актора — тягар уявних проблем, побоювань, 
сумнівів. «Завжди дуже просто викладав свою думку і бачив “основну лінію”, ма-
буть, на сто років наперед, — свідчив актор. — Іноді, здавалося б, звичайна фраза, 
але він знав той момент, коли її сказати — не раніше, не пізніше, а тоді, коли вона 
необхідна як повітря. він — режисер-психолог».

Тут доречно додати слова александровича-Дочевського:
«він завжди допомагав, якщо приходила біда. Знав, чим живуть актори. Мож-

ливо, мав улюбленців, але ніколи цього не показував, бо в роботі найбільше ціну-
вав справу.

Данченко вимагав психологізму, але при цьому був формалістом. На гене-
ральних репетиціях завжди сидів із секундоміром. Його вухо було дуже чутливе 
до ритму. Як Лесь курбас казав: “Можна навчити темпу, а ритм можна тільки від-
чути”. У сергія володимировича було музичне чуття. У душі він був романтиком...»

Цікаві спогади про Данченка залишив і його колега-режисер, художній керів-
ник київського театру драми і комедії Едуард Митницький:

«Данченко поєднував у собі режисера й дипломата. Як режисер він точно від-
чував час, свою залежність від епохи. Його спектаклі відображали дух часу. сер-
гій володимирович був режисером всесвіту, а не провінції, позначеної контуром 
національного орнаменту. він сповідував режисуру як професію без кордонів. 
Не нав’язував своєї думки, даючи акторові можливість пошуку в різних варіан-
тах. Його дипломатія була зрежисована розумом, терпінням, смаком. він ніколи 
не метушився. Приймав визнання як належне. Знав, що, коли, кому належить — 
і працював...»

ставлення такого великого й неповторного режисера, як Данченко, до артис-
тів годі з кимось порівнювати. Проте згадується соломон Міхоелс, який говорив: 
«взагалі не можна вчити грати. Це безглуздя... актор може навчитися грати. І тре-
ба лише керувати цим процесом. ось головне». Міхоелс наполягав на тому, що 
«горб мислення» має нести не тільки режисер: «актор зобов’язаний мислити, ак-
тор зобов’язаний пізнавати». Згадується також Георгій Товстоногов, який ствер-
джував, що режисер має заразити, захопити артиста, зробити його співучасником 
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режисерського задуму настільки, щоб той вважав цей задум своїм. У такому разі 
жодна режисерська задача не може бути розв’язана без артиста.

Данченко чітко виокремлював роль акторів Національного театру в культур-
ному житті держави, нагадуючи, що саме в них нація має споглядати себе, собою 
милуватися і себе вдосконалювати. Розвиваючи цю думку, Данченко формулював 
принципи формування трупи Національного театру, що базуються на доборі ак-
торів, які за своєю природою, фаховою підготовкою і, власне, за школою вихован-
ня відповідали б рівню і завданням великого стилю драматургії та акторів, чию 
обдарованість слід було б увесь час розвивати. На думку Данченка, актор може 
зростати лише у великих і складних ролях.

Режисер вважав, що в Національному театрі немає місця амбіційності, тут 
усі мають усвідомлювати, що працюють на загальну ідею — Ідею Національного 
Мистецтва. 

Данченко стверджував, що український актор спроможний грати найскладні-
ші ролі всього світового репертуару. Інша річ — виховання акторів у театрі. коли 
мова заходить про акторські якості, про те, що актор може і чого він не може ро-
бити на сцені, треба передусім говорити про яскраву природну індивідуальність 
і зіграні великі ролі. «актора завше виховує драматургічний матеріал і режисер, 
з яким він працює», — вважав Данченко.

Прислухаємося до ступки, який говорив ще за життя Данченка:
— З Данченком ми шукали разом. Він ніколи не йшов від вигаданої зовнішньої форми, а ка-

зав: «Мені потрібно тут те-то... Ти повинен донести отаку думку». А вже моя робота, робота 
актора-професіонала, знайти — куди піти і де стати. Іду, куди потягне. І якщо працюєш се-
рйозно, якщо справді хвилюєшся, то від того «потягне» може народитися мізансцена, якої при 
холодному розумі нізащо не вигадаєш!.. А режисер стежив за тобою, вивчав лінію твоєї поведін-
ки, починав розвивати її й уточнювати. Коли врахувати, що на цю лінію наштовхнули актора 
режисерські завдання, — виходить, вистава народжена спільними зусиллями, спільною працею.

Якщо говорити про Данченка, то до всього іншого він прекрасно відчував правду люд-
ських стосунків, їхню психологію, мав чудовий смак і ніколи не давав тобі сфальшивити. 
Знаючи це, актори йому вірили... Щось знаходили — фіксували. До речі, він ніколи не говорив, 
що це добре, у нього такого слова не було. Я лише вгадував по його хвилюванню: хвилюєть-
ся, значить, вдалося.

Мабуть, не буває так, щоб всі артисти, без винятку, поважали, любили, бого-
творили свого режисера. Якось журналістка нагадала Данченкові, що актори в те-
атрі називають його батьком, а він відповів по-філософськи: «Так називають тоді, 
коли мають ролі, а коли не мають, то якось інакше — така наша доля...»

Проте мало хто з режисерів світового рівня був оточений таким справді доб-
рим і щирим людським ставленням, як сергій володимирович. він заслужив його 
не лише своїм талантом й професіоналізмом, але й високою порядністю, вну-
трішньою добротою, тихою совісністю, зворушливою незахищеністю. Про якого 
ще режисера артисти говорили так тепло, як народна артистка України Наталія 
Лотоцька про Данченка: «він з нами: і відчуваєш тиху ніжність до цього велико-
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го чоловіка з дитячою усмішкою...» Режисер Дмитро Чирип’юк якось зауважив: 
«Його можна сприймати чи не сприймати, можна обожнювати, але ніхто не може 
сказати, що він не талановитий або що він непрофесіонал. І не лише у творчості, 
а навіть у тому, як він уміє керувати театром».

Моя дружина Люба Бóгдан зробила відеозйомку 17 березня 2000 року, в день 
народження сергія володимировича. Після репетиції чи якихось зборів артисти ві-
тають режисера: вручили від усіх букет троянд, а потім кожен підходить до Данченка 
й цілує його. скільки в тому щирості, справжньої любові, абсолютної взаємоповаги!

У кадрі Данченку всього шістдесят три. він — надзвичайно красивий особли-
вою внутрішньою красою, усміхнений і щасливий. Хіба хтось міг подумати, що 
наступний день народження він зустріне в лікарні в надзвичайно тяжкому стані...

Його справді щиро любили. Й — бачить Бог — його люблять і зараз...

Данченко про керування театром

сергій володимирович розповідав:
«Мені довелося керувати театрами у різні, іноді доволі важкі часи — від кінця 

шістдесятих і по сьогодні, — фактично безперервно. Тобто починаючи з відлиги ... 
протягом застою, перебудови та в період становлення незалежної української дер-
жави. Дехто вважає мій досвід унікальним.

Художній керівник театру, або головний режисер, як називали його раніше, це 
теж професія. Хоча я вважаю головним для себе ставити спектаклі, але не меншо-
го вміння вимагають об’єднання колективу, подолання конфліктних ситуацій... Тут 
треба переконувати, шукати шляхи для злагоди: скільки людей, стільки й підходів. 
Хист керувати художнім колективом або є, або його нема. І тут нічого не вдієш...»

Що й казати, атмосфера в артистичному середовищі буває з різних причин 
складною, а то й нестерпною. Трапляється, що художній керівник не має реаль-
ного впливу на людей, зате має своїх любимчиків; утримує свій авторитет силою 
посади, а не таланту; дошкуляє всім дріб’язковою опікою або ж залишає все на-
призволяще; займається інтригами чи залежить від когось сильнішого за харак-
тером. Усе це — не про Данченка, бо він був природженим лідером театрального 
колективу. він говорив:

«Для керування трупою режисерові, щонайменше, потрібно три речі: інтуїція, 
здатність підпорядковувати власні амбіції інтересам театру і, врешті-решт, відвер-
тість, чесність. Якщо дружина головного режисера грає в усіх виставах, то — я на-
певно знаю — це викличе у колективі негативну реакцію. Режисер може на якийсь 
час “притиснути” трупу, але щирих стосунків там уже не буде. Необхідно залиша-
тися нормальною Людиною і ставитися до тих, хто тебе оточує, якомога чесніше, бо 
ж будь-яке лукавство обов’язково викличе напруженість, а відтак недовіру».

Данченко вважав, що в керуванні театром потрібні й принциповість, і посту-
пливість водночас. Значущі речі, вирішальні для художнього рівня вистави, звісно, 
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потребують від режисера твердості. До тонкого ж людського матеріалу, який не 
підлягає директивному підходові, безумовно, слід ставитися доволі гнучко.

Едуард Митницький цікаво схарактеризував головного режисера сергія Дан-
ченка:

«він абсолютно не схожий на режисера (в розумінні декору цієї професії), хіба 
що коли зодягне берет... Нікого не лає, принаймні вголос, не кидає образливих 
слів, заздрощі не спотворюють його обличчя, дивиться рівно й замислюється над 
тим, що йому кажуть; не вдає, а таки слухає, не поспішає погоджуватись, але й не 
самостверджується, заперечуючи кожну тезу співрозмовника.

Данченко доброзичливий. Розумний. Дуже непростий. За душею — світ три-
вожний і суперечливий. сумніви жити заважають, а думки спати не дають. Зов-
ні — він не метушливий, спокійний, наче відчужений від побуту, буденних турбот. 
Далеко не всі довкола розуміють Данченка. Не можуть. Інколи не хочуть. 

Залишитися мужчиною в театрі чоловіку не завжди під силу. Тепер там бал 
правлять частіше жінки. У Данченка чоловіча вдача. він надійний. Із ним працю-
вати — радість... До нього тягнуться люди. саме під час його роботи у франківців 
повернувся в їхню сім’ю могутній Лідер... У майже неймовірну ідею оновлення 
столичного театру поруч із Данченком упрягся й оглоблін: Данченко знайшов 
ключ до яскравої художньої особистості цього майстра...

Режисер уміє працювати з людьми. він вибагливий до людських слабостей, 
вміє обходити різкі ситуації, покладається на краще в людях, шукає опору в їхніх 
позитивних якостях. внутрішня міць дає йому змогу не звертати уваги на дрібні 
образи, вияви невихованості. Данченко оминає театральну метушню з її сплеска-
ми травмованих самолюбств, зачеплених амбіцій».

сам Данченко зізнавався:
«Трапляється, що ніде дітися, терпець уривається. Здебільшого, коли хтось не-

тямущий заважає вирішувати нагальні питання. Найчастіше, мабуть, зриваєшся, 
коли натрапляєш на ледарство, вередування, небажання грати другорядні ролі 
або масові сцени. Іноді актори “розслаблюються”, коли вистава уже в репертуарі. 
Тоді я збираю всіх і кажу, що я думаю про них і про те, що вони роблять... а через 
дріб’язок коники викидати — то просто не по-чоловічому».

Режисер Данченко знав собі ціну й досить жорстко ставився до думок багатьох 
своїх колег:

«Є всього кілька людей у театрі, точку зору яких я ладен усерйоз обміркову-
вати. Не можна ж догодити кожній думці: один-бо скаже, що борщу бракує солі, 
інший — меду, а то і взагалі доведеться уподібнитися гоголівській агафії Тихо-
нівні. втім, щоб переконатися у тому, що до людини варто прислухатися, їй треба 
доручити щось або перевірити її поради у справі. Шанс ствердити себе я завжди 
даю людині щонайменше тричі...»

Про роботу з артистами сергій володимирович якось сказав:
«Легко керувати, коли в колективі тільки два Наполеони, а якщо їх сімдесят чи 

сто? кожен актор — це оригінальна особистість. Ніхто не визнає себе за нездару, 
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і мало хто годен терпіти тихенько, без скандалів, та й у тих вряди-годи амбіції 
беруть гору. Інакше що то були б за актори! Чехов називав театр “шпиталем хво-
робливих самолюбств”, та, на жаль, у цьому шпиталі не лікують... Єдиний засіб — 
спромогтися бути чесним, і тоді режисер із трупою, може, й порозуміються».

сергій Данченко зумів створити справжню сім’ю франківців, про яку могли тіль-
ки мріяти чимало видатних режисерів. скажімо, анатолій смілянський так писав 
про керівника МХаТу олега Єфремова: «До останнього дня він жив надією перефор-
мувати трупу, створити нарешті театральну сім’ю... образ його ідеального театру за-
вис у пустоті... Дух будинку на Тверському був заряджений негативними флюїдами».

У колективі Данченка ці флюїди були позитивними. Режисерський і люд-
ський, організаторський і творчий подвиг Данченка, який витворив Театр-сім’ю, 
ще чекає на свого дослідника.

«Перший спектакль у новому театрі — принциповий»

Як відомо, свій творчий шлях у Театрі ім. І. Франка сергій Данченко почав 
з «Украденого щастя». Це був 1979 рік. За три роки до того цю Франкову п’єсу 
режисер уже поставив у Львові. Московський театрознавець кіра Пітоєва писала 
тоді з цього приводу: 

«Перенесення вистави з акторами іншої школи для міста з іншими театраль-
ними захопленнями на київську сцену аж ніяк не могло бути механічним. По-
чинаючи роботу в театрі саме з цієї п’єси, режисер ніби “поклявся на вірність” 
театрові, його традиціям, його історії, підкреслив, що зв’язав себе з ним усерйоз. 
Починаючи роботу в театрі з “Украденого щастя”, режисер брався за здійснення 
своєї програми, що ґрунтувалася на високій класиці (маємо всі підстави гадати 
так, вивчивши репертуар Львівського театру імені М. Заньковецької і плани київ-
ського театру імені І. Франка)».

Звернення до п’єси, що є не лише вершиною творчості Франка-драматурга, 
але й одним із кращих творів української драми взагалі, свідчило про те, що Дан-
ченко зводив свій театр на першокласному драматургічному фундаменті, не боя-
чись, до того ж, новаторствувати у постановці спектаклю, що став уже класичним.

Про постановку першої вистави у новому театрі сергій Данченко висловився так:
«Я переконаний, що режисер, тільки-но очоливши новий для себе колектив, 

у першій своїй постановці не повинен зважати на будь-які кон’юнктурні мірку-
вання. Це важко, бо часто саме в цей момент починається боротьба: поставиш 
одне — тебе підтримуватимуть, поставиш інше — матимеш клопіт. Я діяв завжди 
на свій розсуд. Головне — ствердити себе, продемонструвати акторам і глядачам 
свої справжні естетичні уподобання, напрям, у якому ти хочеш вести театр. Не 
примусити, а показати. У цій ситуації варто спиратися виключно на якісну, висо-
ку драматургію. Якщо ж братися за слабку, дай, Боже, самому врятуватися. У недо-
лугій п’єсі, хай якою вона буде соціально значущою, так чи інакше треба вигадува-
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ти, вдаватися до всіляких побічних хитрощів, аби тільки приховати неповноцін-
ність твору. Така подвійна робота не виправдовує себе. Досвід показав, що вистава 
однаково вийде неоковирною і хутко зникне з репертуару. 

Перший спектакль у новому театрі принциповий. Зупиняючи свій вибір на 
“Украденому щасті” Франка, я вважав, що саме ним розкрию свій погляд на шлях 
театру в цілому й мене зрозуміють».

То було продумане й... відважне рішення. Михайло Рєзникович навіть назвав його 
«сміливим до безрозсудства», тому що тоді, наприкінці сімдесятих, чимало театралів, 
не кажучи вже про критиків, пам’ятали в ролі Миколи Задорожного великого Бучму. 
Недарма цей спектакль упродовж кількох десятиліть був своєрідною емблемою теа-
тру, до якого тільки-но прийшли Данченко й ступка. втім, про це ми вже говорили...

Ростислав коломієць справедливо зазначав: «Дебютувавши “Украденим щас-
тям”, режисер недвозначно заявляв про свою відданість справжнім національним 
традиціям і про безпомилкове відділення їх від різного роду нашарувань і псевдо-
специфічних рис, якими, як старий корабель мушлями, був обліплений тодішній 
український театр. У любовному трикутнику Микола — анна — Михайло всі троє 
виступали на рівних — за віком, досвідом, інтелектом, вагомістю мотивацій учин-
ків, і важко було вирішити глядачам, у кого, власне, було вкрадене щастя...»

Уже згадана кіра Пітоєва писала про Миколу Задорожного у виконанні Бог-
дана ступки на сцені Театру ім. І. Франка: «Такі особистості завжди були і будуть. 
З них кпили, з них знущалися, їх боялися і перед ними схилялися. в усі часи, в усіх 
літературах вони мали побратимів, їх називали святими. Безсмертні образи цих 
дивних людей дарували нам Гоголь і Достоєвський. вони збурюють наші душі 
й сьогодні. с. Данченко та Б. ступка відкрили таку людину в українській драма-
тургії: Микола Задорожний».

Утім, були й інші оцінки. степан олексенко згадував про спектакль «Украде-
не щастя»: «коли він тільки з’явився, то не всім сподобався. Претензії до новацій 
висували тогочасні метри сцени та деякі критики. але час розставив все по своїх 
місцях». Едуард Митницький заявив: «в “Украденому щасті” Данченко й ступка 
надають хрестоматійному портретові Миколи Задорожного іконописних рис, 
зводячи забитого гуцульського селянина на п’єдестал мучеництва».

Нарешті давайте послухаємо розповідь самого ступки про франківську виставу:
— Багато важило у виставі Театру імені Івана Франка те, що Сергій Данченко по-

філософськи, із заглибленням у суть порушив проблему добра і зла. Я вдячний йому й за під-
тримку, й за розуміння. Для мене режисер багато важить ще й тому, що я завжди сумніваюся 
у своїх намірах. Така вже, напевно, вдача. Тільки намагаюся цього не виказувати, сховати його 
в собі. Здається: кожен дивиться, чекає, що я зроблю щось неймовірне, незнане, щось таке... 
А я виходжу на сцену — й не можу... Переживаю болісно. Ніколи не пробачаю собі формального 
виконання. Та, певно, сумнів — це так само поштовх. Він спонукає до руху думки, до творення.

Якось я вийшов в «Украденому щасті» і злякався: зник в мені Микола Задорожний. Я й так, 
і сяк — тільки хвилин за двадцять–тридцять зумів «спіймати» франківський персонаж. 
Що це було? Перевтома? Чи далося взнаки, що образ цей в мені вже чимало літ, зіграно сот-
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ні вистав, текст почав набирати автоматизму й, отже, вмирати в мені? Так чи так, а це 
був тривожний сигнал, що змусив шукати нових подразників, змусив замислитись і ще раз 
переглянути зроблене.

І тут у нагоді стали дві обставини — дипломна робота і зйомки телефільму «Украде-
не щастя» з режисером Юрієм Ткаченком, новими талановитими партнерами Григорієм 
Гладієм (Михайло) та Нелею Савченко (Анна), а отже, — з новими художніми вирішеннями.

Наче вдруге переживаю процес народження образу. Оживає в мені акторська пам’ять — 
пам’ять дотику, м’язів, відчуттів... Тіло згадує шорстку свіжість чистої домотканої сороч-
ки, яку подала Анна, в душі народжується раювання, стихає біль кривди, ніби чую, як пахне 
хлібом, як дихає теплом натоплена піч — у мені оживає мій Микола.

Тепер проживу й одну з найскладніших для мене сцен — коли Михайло виганяє Миколу 
з хати, щоб зостатися наодинці з його дружиною. Данченко поставив мого Миколу, як ка-
жуть оператори, «у фокус». Михайло стоїть до мене спиною, боком до рампи й запалює, 
затулившись руками, — він починає відчувати коли не сором, то, бодай, зніяковіння. Анна 
сидить за столом, спиною до глядачів, обличчям до мене, заклякла й німа. А Микола стоїть 
на сцені, посеред хати, обличчям до глядачів, смішний, незграбний, навантажений якимись 
лахами. Зараз він спитає кохану про головне...

Репліка «А ти?» — навіть у класичній виставі Гната Юри була майже прохідною і звер-
нена до жандарма. На що він і відповів: «Я також трохи відпочину й піду собі». Данченко ро-
бить із цієї сцени кульмінацію всієї вистави. Михайло відповідає на запитання «А ти?» — бо 
відвернувся й не бачить, що Микола звертається до дружини. Для Миколи це головне, ви-
рішальне питання — вибір Анни, її остаточне рішення. Як скаже — так і буде, так і повер-
неться доля, усе майбутнє життя.

Анна мовчить. Це її вибір. Зіграти таку мовчазну, але «промовисту» відповідь дуже важ-
ко, не кожному під силу. І Данченко, допомагаючи виконавцям ролі Анни, відвертає їх від залу. 
Отже, відповідь Анни доведеться відіграти мені. Добре, що не саму відповідь, а лише її від-
дзеркалення в моєму Миколі. Лише...

Вдивляюсь у відкрите мені обличчя Анни, якого не бачить глядач. Партнерки по-різному 
намагаються допомогти мені — хтось опускає вії, хтось благає очима прощення, хтось 
дивиться рішуче і впевнено. Не можу сказати, що мене завжди виручає саме ця реакція, а не 
інша. Це залежить від вистави, від прожитого перед нею дня, а то й кількох днів, від випад-
кової зустрічі...

Часом чіпляються поглядом за погляд, відштовхуючись від жіночих очей. Часом вони 
мені заважають, і тоді послужлива підсвідомість розмиває обличчя навпроти мене, 
і з того «розфокусу» випливають інші обличчя — тих дорогих чи глибоко шанованих мною 
людей, від кого довелося почути відмову чи докір або від кого боюся їх дістати. Найчастіше 
випливає одне обличчя... Та це вже надто особисте.

Наштовхнувшись на мовчазну відмову коханої, ніби відчуваю удар сокирою в груди, міцно 
затуляю їх жмутком речей і задкую до дверей, не відриваючи погляду від Анни. Спиною від-
чуваю стіну, тіло наштовхується на двері, прочиняє їх... і з кожним кроком я наче витягуюсь 
у якусь нитку, що пов’язує мене з Анною, нитка та сотається із самісінького серця і через очі 
лине до неї... Та грюкнули, зачинившись, двері, загубився її кінець. Я іду зі сцени, і ще кілька кроків 
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потрібно мені на те, щоб заспокоїлося роз’ятрене серце. Посміхнутися зможу не хутко, хоч 
і не належу до тих акторів, що тягнуть за собою занадто довгий шлейф зі сцени до вбиральні.

Такого самого, «відкритого», серця потребую у фіналі для «танцю смерті» з Михайлом. 
Наближаюся до нього спроквола, поступово, через сцену пияцтва із сусідами, де наростає 
в моєму Миколі гірке відчуття безсилля, неможливості заткнути плітками і «добрим по-
радникам» рота, купити їхнє невтручання, повернути украдене щастя. Це безсилля штов-
хає Миколу на останній, передсмертний сплеск енергії — бійку з Михайлом й удар сокирою.

А далі сцену придумав артист Театру імені Марії Заньковецької Володя Глухий, який мрі-
яв зіграти Миколу, приходив навіть допомагати мені одягатися, гримувати руки (пізніше, 
до речі, він і виконував цю роль).

Михайло, захитавшись від мого удару, падає не на долівку, а в обійми Миколи, повиснув-
ши на ньому важким мертвим тілом. Микола, підтримуючи його, одночасно намагається 
відірвати Михайла від себе, чіпляючись йому за сорочку на спині. Від жаху усвідомлення за-
подіяного, з безнадійного відчаю, що тепер все загинуло, від остаточної втрати сподівань 
на щастя Миколі широко розчахувались очі, підгиналися ноги. Михайло й Микола, кружля-
ючи, тупцювали на місці, Миколина голова над спиною Михайла справляла враження, що 
вмираючий дере на собі сорочку. Танець смерті єднає двох колишніх ворогів у страшному 
братерстві, в єдності долі, у трагічному примиренні й вічному двобої.

Микола Задорожний живе в мені. Виходячи в його одязі, в його трагічній долі на сцену, 
я часом чую, як у залі пробігає легкий сміх. Кажуть, його чув і Бучма у  своєму Миколі. Сер-
гій Данченко заспокоює — сміху небагато, але він свідчить про живе сприймання залу, про 
те, що мій Микола неодновимірний, що глядачі по-доброму співчувають йому. Чи не так? 
Не знаю, але своєю грою прагну вбити цей сміх до людини з іншого століття, наблизити 
Франкового героя до сьогодення...

свідчу, що ступці це вдалося! в цій ролі йому все вдалося!
Із розповіді Богдана сильвестровича про роль Миколи Задорожного мене 

найбільше вразив такий епізод: 
— Коли Наталія Ужвій, яка була зачарована в цій ролі Бучмою, побачила мого Миколу 

Задорожного, вона підійшла й сказала: «Ви граєте Ісуса Христа, князя Мишкіна...» Певно, що 
цим вона зовсім не прагнула висловити своє захоплення мною в ролі Задорожного, та на-
справді для мене не могло бути кращої похвали. Я став на коліна і поцілував їй плаття...

Невдовзі після прем’єри «Украденого щастя» на франківській сцені відбулася 
незвична для нинішнього часу подія — відразу після вистави (тоді грали Богдан 
ступка, віталій Розстальний, Лариса Хоролець) — її обговорили за участю артис-
тів і, так би мовити, підготовлених глядачів — співробітників Інституту літератури 
імені Т. Г. Шевченка аН УРсР. Мені хотілося б, щоб читач коротко познайомився 
з деякими тодішніми живими й свіжими думками, висловленими на обговоренні 
стосовно Богдана ступки.

отже, слухаємо. 
Микола Жулинський говорив, що, на його погляд, Богдан ступка виявив у ха-

рактері Миколи Задорожного свій чудовий талант, сперечаючись із класичним 
сценічним прочитанням образу Миколи найталановитішим амвросієм Бучмою:
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«Микола Задорожний у трактуванні Богдана ступки — дуже складний харак-
тер. У ньому поєдналися природна мудрість і простакувата довірливість, безпо-
середність світосприймання і здатність до обстоювання своїх переконань, добро-
та і злість, повага до чужої, нехай помилкової, спрямованої на зло думки й чесна, 
із глибокою шаною, любов до анни... 

З першої появи Миколи на сцені ступка талановито “нав’язує” нам стерео-
тип його сприймання — дивакуватого, чесного, навіть із деякою природною хит-
рістю селянина. ступка грає мудрого, “в собі” чоловіка, довірливого й лагідного. 
але ж далі у п’єсі ми почуємо про Миколу, що він тýман, віхоть, що з нього люди 
сміються... Богдан ступка, мабуть, мав на увазі ці характеристики Миколи й тому 
“закладав” їх у першій дії: дріботливими рухами, біганиною, тупцюванням, запо-
бігливим зазиранням у вічі анні... а може, актор бачив перспективу випростання 
Миколи й хотів розкрити діалектику розвитку характеру? Бачив і саме тому не 
мав давати простору в перших явах для комічного, навіть з елементами гротеску, 
трактування. Микола не тýман. І не віхоть... 

Приходить із холоду, з морозу — скулений, перемерзлий, мов собака, побитий 
війтом, а головне — ображений до глибини душі чоловік, вимочує від зашпорів 
скручені пальці, вивертає своє тіло з кожуха, з мукою знімає за допомогою анни 
зашкарублі чоботи... Поволі оживає в теплі. Наголошуємо: в теплі. Не просто 
хати, а в теплі родинного затишку, в теплі доброї, терплячої анни, у вірності якої 
він упевнений. Достаменніше, не думає про це, бо воно для нього таке ж звичне 
й непомітне, як ліс і гори, як увесь навколишній світ.

І раптом цей світ починає руйнуватися...
вочевидь, цілий шерег своєрідних народних характерів розгорнув сергій Дан-

ченко на сцені Театру імені Івана Франка. Драмою назвав наш геніальний каме-
няр “Украдене щастя”. До шекспірівських вершин трагедійної напруги пристрас-
тей і характерів підняли драму франківці». 

Микола сиваченко насамперед підкреслив, що йому пощастило побачити 
«Украдене щастя» ще 1943 року в Ташкенті. Грали амвросій Бучма, Наталя Ужвій 
і віктор Добровольський. Це було незабутнє враження! сиваченко зізнався, що, 
йдучи в театр, думав: який то буде Микола–ступка у порівнянні з Миколою–Буч-
мою? І на початку його переслідувало бажання зіставляти. Потім він пішов за без-
умовно талановитим виконавцем ролі. спостерігав за його рухами, адже людина 
психологічно виявляє себе не тільки у словах, а й у дії, поведінці. сиваченко наго-
лосив, що Богдан ступка саме за допомогою пластики багато зробив для розкриття 
образу Миколи. вже не кажучи про його мову, про очі, про голос. Усе це справжнє 
багатство. видно, що актор родом із західних областей, бачив там чимало цікавих 
моделей і вивчав їх. ступка розкрив багатство характеру Миколи із шекспірів-
ською силою — його довірливість і наївність, дитячість і доброту, розуміння того, 
що анна з ним нещаслива. він показав глибоке прагнення Миколи робити їй до-
бро, поступитися усім своїм. І, зрештою, у забитій людині крилися й відвага, й сила. 
Їх Франко відчував у народі й вірно наділив цими рисами вдачу Миколи.
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Григорій Штонь наголосив, що Богдан ступка, на відміну, скажімо, від амвросія 
Бучми, зіграв саме ущемлене Добро, а не добру недалекість. Його паузи (так, при-
наймні, вони в ньому відлунювали) народжувались із природного невміння мисли-
ти і сприймати світ і себе в ньому в інших духовних площинах. Натрапляючи на 
щось протилежне своєму єству, він зупинявся, щоб його осмислити. але іншим все 
одно не ставав. За законами того ж єства, яке інакше не було б мудрим. саме муд-
рим, а не просто розумним, на чому, до речі, «наполягає» й авторський текст.

Дія вакуленко звернув увагу на те, що Богдан сильвестрович — актор диво-
вижної пластичності й драматичного темпераменту — ніби навмисно уповільне-
но розгортав малюнок ролі, поступово, від сцени до сцени, розкривав із глибини 
характер свого героя, його життєві основи, його світоглядні позиції, його здорову, 
народну мораль. ступчин Задорожний, по-дитячому простий і довірливий, вічний 
трудівник, безправний і темний, силою обставин потрапляє у становище, що 
обернулося для нього драмою. одружившись з анною, яка кохалася з іншим, він 
мучиться не лише тому, що без вини звинувачений, кинутий до в’язниці, побитий 
і принижений, а й тому, що сам, сповідуючи порядність, справедливість, мораль-
ний закон, стає причиною лиха для дружини, яку любить, з якою знайшов щастя. 

Тихий і покірливий, затурканий, ошуканий Микола у виконанні ступки — то 
не лише давня трагедія народу, а й вияв його великої краси і благородства душі, його 
найкращих національних рис — доброти, людяності, працьовитості. велике горе, 
що випало йому, не ламає, не вбиває в ньому віри в життя, в його природні начала. 
обставини штовхають героя на вчинок, на який раніше він не був здатний. Та, під-
нявши сокиру на Михайла, він не гине сам як особистість, як людина, в якої досі все 
було в природній гармонії світоглядних переконань і вчинків, він створений жити по 
добру й по совісті, у згоді й відповідності з моральними законами й заповітами народу. 

Леонід коваленко доречно зауважив, що в головній партії ступки–Миколи до-
сягнуто тієї гармонії повного злиття мови з образом, коли зовсім не помічаєш гри 
не тільки в жестах, міміці, а й в артикуляції актора. Мова персонажа допомагає 
якнайповніше розкрити суть характеру.

Не можу ще раз не звернутися до кіри Пітоєвої, яка понад тридцять років тому, 
відразу після прем’єри в 1979-му «Украденого щастя» писала, що, призначаючи 
Богдана ступку на роль Миколи, Данченко, безперечно, «намацав» нову проблему, 
нове, вірогідніше тлумачення старої істини. З іншого боку, режисер відкрив для нас 
нового актора. ступка досі був відомий як актор гострих характеристик, досконалої 
пластики, яка тяжіє до зовнішньої виразності школи удавання (покази, зображен-
ня). Його ролі завжди «зроблені», вирішені, окреслені. Чарівність його часто назива-
ють негативною. За плечима актора весь час відчувалася велика праця. в роль Мико-
ли ступка вдихнув душу, гострий, викінчений малюнок. Його сльози — не техніка, 
а емоційний «викид». Його м’якість не вирахувана. Його нерівність — це вже та 
легкість майстерності, яку правилами й законами можна знехтувати.

«отож “Украдене щастя”. Початок життя нового спектаклю. Чим стане він для 
театрального колективу? Чи схвалить його місто? Чи поцінує його важливість? Чи 
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відчує гостре бажання розбудити роздуми про моральні проблеми? Чи змусить він 
глядача надіятися? 

Час покаже...»
Час показав!
Понад десять років спектакль з тріумфом йшов у театрі, а роль Миколи Задо-

рожного у виконанні Богдана ступки гідно прикрасила золотий фонд світового 
театрального мистецтва. Та з часом, як і будь-яка інша вистава, вона йшла все рід-
ше, а потім зовсім зникла з репертуару театру. востаннє уривок з неї було показа-
но 27 серпня 1996 року під час ювілейного концерту, присвяченого 140-й річниці 
з дня народження Івана Франка. Того дня спектакль йшов на франківській сцені 
у виконанні блискучого тріо: Богдана ступки (Микола), степана олексенка (Ми-
хайло) і Лариси Хоролець (анна).

Утім, навесні 1997 року Данченко якось зауважив, що Микола Задорожний — 
одна з кращих ролей ступки, і вік ще дозволяє артистові грати її...

«Мабуть, настає час оновлення естетики спектаклю. П’єсу не можна покласти 
на полицю, як фільм, а згодом взяти й знаходити в ній щось цікаве. спектакль живе 
в тісному контакті з глядачем. Перестали грати — тільки пам’ять залишилася...»

З того часу нічого не змінилося, й «Украдене щастя» знаходилося «на полиці», 
тим більше, що сергій володимирович хворів. аж раптом спектакль очолив но-
вий репертуар. Це сталося 11 вересня 1999 року, коли Данченко відкрив «Украде-
ним щастям» 80-й театральний сезон франківців. У цьому знаковому факті місти-
лося, принаймні, два виразні моменти — хороший і не дуже... Хороший полягав 
у тому, що Данченко зумів за короткий час вдихнути нове життя в «Украдене щас-
тя» і блискуче розпочати ним новий театральний сезон. Проте нікуди не дітися 
від того, що вимушене звернення до спектаклю, який давно зійшов зі сцени, було 
зумовлене відсутністю в театрі нових вистав українського драматичного реперту-
ару, справді гідних відкрити ювілейний сезон.

На жаль, свого часу Театр ім. І. Франка не обійшла так звана «гетьманіана», 
тобто нарощування в афіші національно-історичних творів, вельми слабких щодо 
історичної правди і з точки зору художності. в середині 90-х років Ростислав ко-
ломієць розумно й тонко попередив, що в українському театрі багато не набудуєш 
на ґрунті хибного поклоніння ідеалізованому минулому, метафізично порожній 
ідеї протиставлення українського державного благородства російському держав-
ному лицемірству, велемовних напучувань, які скривджена українська шляхта раз 
у раз дарує світові...

сергій Данченко один з не багатьох не метушився й не ставив «гетьманських 
п’єс», а навпаки своєю блискучо-феєричною «Енеїдою» вчасно й переконливо 
 закцентував увагу на справді національному в українському театрі. але на фран-
ківській сцені (вже після застороги коломійця), були-таки поставлені спектаклі 
з того кон’юнктурного «гетьманського» ряду: «Гетьман Дорошенко» та «Бояри-
ня». коли навесні 1998 року відбулася прем’єра чергового пересічного спектаклю 
«суєта» Івана карпенка-карого, стало ясно, що в національному театрі виникла 
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серйозна проблема нової постановки класиків української драматургії. ситуація 
докорінно змінювалася на гірше ще й у зв’язку з тим, що з репертуару випали «Лі-
сова пісня» Лесі Українки (режисер Дмитро Чирип’юк), «Зимовий вечір» Михай-
ла старицького, «Украдене щастя» Івана Франка, «Енеїда» Івана котляревського 
(режисер сергій Данченко). Передусім дві видатні вистави — «Украдене щастя» 
й «Енеїда» — тримали мистецьку планку надзвичайно високо, коли ж у репертуарі 
залишилися фактично лише вистави «сто тисяч», «Житейське море» і «суєта» Іва-
на карпенка-карого, «Бояриня» Лесі Українки, «Український водевіль» за Марком 
кропивницьким, які були поставлені на значно нижчому режисерському рівні, 
Національний театр опинився в скрутному становищі: перша сцена держави не 
мала жодного справді висококласного спектаклю з національної класики. 

саме тому, на мою думку, сергій Данченко й показав «Украдене щастя»  308-й 
раз, що стало тріумфальним початком ювілейного театрального сезону... На жаль, 
ситуація не змінилася і до наступного 81-го сезону, який відкрився 6 жовтня 
2000 року, знову-таки «Украденим щастям». Нарешті, ступка в 2001 році розпо-
чав новий сезон франківців — перший сезон без Данченка — також виставою 
«Украдене щастя». спектакль пройшов тоді 310-й раз...

Узагалі Данченко вважав, що старіння вистави є процесом незворотнім: «Хоч 
би як любили ми свою виставу, як берегли б її, вона морально старіє, бо вистава — 
це завжди життя, завжди живий відгук у глядному залі, а зробити так, щоб запла-
нований п’ять років тому цей відгук зберігся незмінним, — важко».

вистава «Украдене щастя» залишалася живою й отримувала глядацький від-
гук і двадцять років потому, але режисер знав, що говорив: «Ми часто схиляємося 
перед іменем спектаклю, зачаровані магією його колишнього успіху, хоч гучне ім’я 
давно вже не відповідає дійсності».

видатна Данченкова вистава зі ступкою в головній ролі відійшла в історію. 
але ж яка пам’ять залишилася! Інша справа — надія на те, про що сказав якось 
Богдан сильвестрович: «Я хотів би, щоб візитною карткою Театру ім. І. Франка 
залишався спектакль Івана Франка “Украдене щастя”, але в новій режисурі і з но-
вими акторами». 

Та це вже зовсім інша історія...

Данченко, Ступка і Чехов

сергій Данченко вважав, що найголовніше питання для Чехова — «навіщо?». 
Навіщо людина приходить у цей світ, навіщо живе у ньому... але це питання тур-
бує лише тоді, коли особистість співвідносить себе зі світом в цілому, а не з окре-
мими ситуаціями чи людьми. випадковості постійно супроводжують людину, 
втручаються в її життя проти її волі. Уникнути їх людина не вільна. Більше того, 
деякі її вчинки взагалі обумовлені виключно випадковостями. але головним зав-
жди залишається конфлікт з життям в цілому. Так моделював свої драми Шекспір. 
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З цього приводу Данченко зауважував: «Шекспір пропонує конкретну модель сві-
ту: подивіться, що може бути наслідком усіх тих обставин. І те, що я, як режисер, 
намагаюся зрозуміти або уже зрозумів, повинно бути цікавим людям...»

Так моделював свої п’єси Чехов.
сергій володимирович говорив:
«Загалом Чехов руйнує стереотипи сприйняття: тут усі хороші, там усі погані. 

Тож станьмо, як ці, та не будьмо, як ті... але обставини, які Чехов називав “пошлос-
тью существования”, виникають у житті кожного, незалежно від нашого бажання 
чи небажання, отож ми не завше видаємося такими, як нам хотілося б... Та одні 
люди чогось прагнуть, а іншим не потрібно анічогісінько, принаймні духовного. 
У цьому різниця. 

Чехов, як і Шекспір, не вичерпується якоюсь однією концепцією. він моделює 
світ. Якщо ж говорити про локальні завдання, то, приміром, у “Дяді вані” мені 
було цікаво».

саме Данченко повернув українській сцені чеховську драматургію, здійснив-
ши у 1980 році легендарну виставу «Дядя ваня» з сузір’ям акторських талантів — 
Богданом ступкою, валерієм Івченком, аркадієм Гашинським, Наталею Ужвій, 
Євгеном Пономаренком. 

«він точно вловив час чеховського “Дяді вані”, — писав Михайло Рєзнико-
вич. — Тоді, наприкінці 70-х років, Чехова в основному ставили агресивно, по-
модерністськи. Мені здається, Данченко поставив цей спектакль усупереч тодішнім 
театральним тенденціям. він повернув Чехову ліризм, душу, об’єм, без яких чехов-
ські персонажі задихаються, стають однозначними, плоскими. І здобув безумовну 
перемогу. саме в цьому спектаклі так могутньо прозвучали Богдан ступка і валерій 
Івченко, які створили пронизливі за душевним ліризмом і болем акторські роботи».

ступка розповідав:
— Чехова завжди ставити складно, а Сергій Володимирович першим сказав: «Ви усвідом-

те, що чеховські герої не жили ні в Москві, ні в Петербурзі. Вони жили на кордоні України та Росії... 
Грайте наче про себе...» Повторюся, він був дійсно мудрою людиною, що розшифрувала Чехова.

Багато часу потому Данченко говорив в одному з інтерв’ю:
«Ми дуже хвилювалися, бо прем’єру грали в Москві на сцені МХаТу. Тоді, 

в 1980 році, привезли три роботи: “Дикий ангел”, “Украдене щастя” і “Дядя ваня”. 
Прийняли на ура, Москва виступила, так би мовити, ініціатором висунення по-
становки на Державну премію — успіх величезний, багато аналітичних статей. 
Ми були першим національним театром, який отримав вищу державну нагороду 
за Чехова, за класику, а не до певної дати».

Богдан ступка також згадував:
— Офіційна прем’єра «Дяді Вані» пройшла в Москві. Мабуть, Сергій Володимирович хо-

тів заручитися «рукою Москви», аби в Києві його не розпинали. На московській прем’єрі був 
«весь квіт» — Марков, Максимова, Раєвський, Петренко. В одній з рецензій Вадим Гаєвський 
написав: «Київський спектакль — це справжній МХАТ».

Іншого разу Данченко з неприхованою гордістю згадував:
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«Пам’ятаю, як вибухнула Москва, коли ми, кияни, привезли до них прем’єрну 
виставу “Дядя ваня”. Уже одне те, що амбітні, розбещені театральними відкриття-
ми москвичі за власної ініціативи висунули нас на Державну премію сРсР, бага-
то чого важило. Як на мене, тоді отримати цю премію було складніше, ніж тепер 
українську, бо провідні театри ще чотирнадцяти республік, не кажучи про Москву 
та Ленінград, де завше буяло театральне життя, складали серйозну конкуренцію. 
але тоді отримав цю премію саме Театр Івана Франка».

І знову радо згадує той час Богдан сильвестрович:
— Це ж репертуар який був! Фурор у Москві здійнявся, вони не впізнали, просто не впіз-

нали театр! Данченко за два роки буквально змінив театр на краще.
Я тоді отримав Державну премію СРСР за роль Войницького. Це був справжній шок! 

З Верховної Ради Союзу писали в Міністерство культури України про те, що вони захоплені 
і спектаклем, і Войницьким зокрема. Дивувалися, що я й досі лише заслужений артист Укра-
їни. Мене міністерські чиновники запитували, хто з моїх знайомих організував до Верховної 
Ради СРСР такий лист. Та ніхто не організовував! Не було у мене там жодного знайомого! 
Але в 1980 році я таки став народним артистом України.

Данченко мудро ставився до тих нагород, дуже мудро. Він говорив: «Це аванс, це аванс!» 
Він знав собі ціну й не метушився. Він дбав про театр, зберіг і підніс його!

Далеко не всі знають, що наприкінці 80-х років Данченко поставив у «доро-
нінському» МХаТі чеховський «вишневий сад», прем’єра якого відбулася 9 груд-
ня 1988 ро ку. Ця вистава пройшла з аншлагами (!) 234 рази протягом майже 
чверті століття.

На початку нового століття Данченко говорив:
«Це було у 1988 році, а “вишневий сад” іде досі, і кажуть, що добре... Я не знаю, 

в якому стані вистава зараз, але особиста робота Дороніної на сцені була цікавою. 
Мене питали в Москві, як я взагалі з нею працюю? адже вона ніби так важко йде 
на контакт. Як на мене — це легенди. Якщо людина бачить, що режисер заці-
кавлений безпосередньо роботою, коли він усе здатен пояснити й розкласти “по 
поличках”, — протистояння виникає рідко. Якщо все ж таки виникає, то я про-
поную висловити свої міркування. а коли все з’ясовано й пояснено переконливо, 
значить, уже зроблено перший крок до взаємної праці. Це початок. вона й зараз 
запрошує мене ставити у МХаТі Чехова, зокрема “Чайку”, до сторіччя театру (ця 
річ ніби й була у репертуарі, але вважалася не дуже вдалою). але я не обіцяю, бо 
не впевнений у власному здоров’ї та не хочу її підвести. Треба певний час жити 
в іншому місті, в Москві. Тепер це непросто...»

Нагадаю, що час, у який Данченко взявся ставити «вишневий сад» у столиці, 
був дуже непростим для Москви театральної. Театральний критик олег вергеліс 
навіть пише про те, що московська театральна мафія, яка обслуговувала МХаТ 
олега Єфремова, відраджувала й шантажувала Данченка. «Та він прийшов і поста-
вив, тому що йшлося про великого Чехова і тому, що попросила видатна актриса 
Тетяна Дороніна. втім заявив, що в їх московські “ігри” не грає, а якщо комусь 
дуже хочеться “грати”, то свої профздібності треба доводити на сцені... Після такої 
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“фронди” московська мафія викреслила його зі списку “своїх”. але він усе одно 
залишився вірним і собі, і тим “своїм”, котрі ось за це його й любили. І люблять...»

Про виставу «вишневий сад», поставлену Данченком, збереглося чимало доб-
рих відзивів. скажімо, в листопаді 1994 року, коли пройшов ювілейний, 100-й 
спектакль, театрознавець Галина орєханова писала, що цей ювілей «вишневого 
саду» став символом моральної сили нескореності й торжества російського мис-
тецтва. Зал театру на Тверському бульварі був заповнений юними обличчями, що 
не могло не радувати й дивувати одночасно. Передчуття не зрадило: тільки-но зал 
занурився у пітьму й осяявся образом квітучого саду, з рядів притихлих на мить 
глядачів піднявся свист, шум, достойний естрадних тусовок. Що ж! Ми виховали 
людей, уже не здатних сприймати велике мистецтво. Таким був перший висно-
вок. але ось розпочалося театральне дійство, хвилина, друга... й зал затих, пере-
можений. Хтось скаже, що так не буває! але ми пережили це на спектаклі. На сце-
ні жив образ прекрасного. Театральний критик стверджувала, що цей спектакль 
в постановці народного артиста сРсР сергія Данченка став новим осягненням 
Чехова. На її думку, герої спектаклю — наче частинки дивовижної мозаїки: спро-
буй вийняти щось, і картина розсиплеться. вони утворювали єдиний орнамент, 
наче доповнюючи один одного характером, тоном, передавали думки автора від 
одного персонажа іншому, створюючи разом характер усього спектаклю. 

а ось як передає свої враження про «вишневий сад» у МХаТі олег вергеліс, 
який дивився спектакль через двадцять років після прем’єри — в 2008 році:

«Данченко прийшов до МХаТу періоду опали. Не здрейфив... І “прочитав” 
п’єсу, очевидно, як і вимагав того замовник, Тетяна василівна. Інтонаційно ви-
окремив важливу для артистки думку — “Бачить бог, я люблю батьківщину,  люблю 
ніжно, я не могла дивитися з вагона, все плакала...”.

саме сьогодні поставити “вишневий сад” про любов до батьківщини — не 
додумається жоден експериментальний демон! Життя в Данченковому спекта-
клі ллється ліниво, спокійно, “по-дачному”. Здається, вітер ледь колише фіранки 
у напіврозчиненому вікні. в різних кімнатах — різні добротні шпалери (декорації 
виконані наче за заповітами Дмитрієва). Лише невловимий сум розлитий у соняч-
ному повітрі яскравого, нарядного, добре обставленого дому-саду, й одна струна 
(Дороніна) натягнута... вона й обірветься в фіналі. 

І найкращий фінал “вишневого” — з усіх коли-небудь бачених мною — при-
думали Данченко — Дороніна... Фірс уже кинутий, забутий; чується стук сокири, 
сцена обволікається світлотінню вишневого листя-квітів. І, не дожидаючись фі-
нальних овацій, Раневська... повертається! в дім. На малу батьківщину. Так і не 
спроможна звідси поїхати. 

Наче безхитрісний, але могутній і щемливий — істинно чеховський — сценіч-
ний фінальний акцент».

Узагалі Данченко вважав, що Чехова, як і Ібсена, необхідно ставити на малій 
сцені: «Тисячна глядацька зала, — стверджував він, — створює не найкращі умови, 
коли мова йде про тонке психологічне нюансування...»
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Мені випало щастя бачити цей спектакль у травні 2011 року в тисячній залі. 
Дивовижно добротний, цілісний, точний, по-справжньому чеховський спектакль, 
що й до сьогодні не втратив ні ансамблевості, ні темпоритмічності, закладеної Че-
ховим у п’єсу, а Данченком — у постановку. в спектаклі є все, про що сумують 
справжні глядачі — істинна театральність і реалістична гра, епоха Чехова, віднов-
лена до найменших подробиць (аж до малюнку на шпалерах) у побуті й костюмах, 
її атмосфера, її дух. Тут життя розмірене, ніхто нікуди не поспішає (хіба що ви-
рубати сад), діалоги вивірені, слова, що виголошуються, наповнені змістом, герої 
говорять, здавалося б, про звичні речі, але як піднесено! І в центрі всього — Тетяна 
Дороніна. З її характерними інтонаціями, придихом, низькими обертонами голо-
су. вона — класична Раневська. Здається, що саме такою героїню своєї п’єси бачив 
антон Павлович. І той факт, що вона повертається в залишений дім, сьогодні зна-
чить не тільки те, що вона не може покинути батьківщину, але й те, що не може 
дозволити, аби нас покинув... справжній Чехов. 

Що не кажіть, а сучасні режисери так не ставлять. Не вміють чи не хочуть? Та 
всього потроху. Намагаючись осучаснити твір і зробити його доступним ниніш-
ньому глядачеві, більшість захоплюється пошуком зовнішніх форм, що не витри-
мують конкуренції з часом. Постійно кудись поспішаючи, компілюючи тексти, пе-
реставляючи, вирізуючи, додаючи, вони збільшують темп і ритм дії й втрачають при 
цьому... самого Чехова. Це стосується навіть видатних постановок. Того травнево-
го вечора канал «культура» транслював спектакль «вишневий сад» дуже відомого 
сучасного режисера. Прекрасна постановка! Талановита, динамічна, іскрометна, 
феєрична, з дивовижним акторським ансамблем, але така, що втратила... антона 
Павловича Чехова. Навіть його тексти в оправі режисерських вигадок і фантазій 
практично не впізнавані. Звичайно, безглуздо було б заперечувати можливість різ-
нобічних, сучасних трактувань чеховських спектаклів, тим більше що такі поста-
новки підкреслюють та укрупнюють рідкісні на сьогоднішній день вияви реаліс-
тичного театру, від якого чим далі, тим настійливіше намагаються відмовитися. 

Подивившись протягом одного вечора два діаметрально протилежних спектаклі, 
ще раз переконався в тому, що Чехов не потребує формального осучаснення. Його 
треба не «надбудовувати» режисерськими фантазіями, а заглиблюватися в його тек-
сти. один дуже показний момент. сцена, в якій Лопахін роздумує, що треба зробити 
з вишневим садом: «вот мой проект. Прошу внимания! ваше имение находится толь-
ко в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад 
и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то 
вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода». Ці слова сказані сто 
років тому! Чи не ці прагматичні підходи перемагають і сьогодні? Що відбувається 
навколо нас? куди зникають пам’ятники архітектури, старовинні сквери й парки, іс-
торичні будинки й неповторні вулиці? Так-так, люди не жаліють вулиць, районів ста-
рої забудови, своїх історичних надбань. Як не пожаліли, скажімо, свого часу старий 
арбат. Пам’ятаєте рядки андрія вознесенського: «сердце так же стонет, как от пору-
бленной рощи, от снесенных кварталов и оград. арбат — это наш вишневый сад»? 
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І на фоні такої повсюдної московської «театральної гонитви» живе своїм осо-
бливим і неспішним життям спектакль з дивною, особливою, тихою, живою ат-
мосферою. І не просто живе, а відзивається в серцях молоді. Так, приходять на 
Тетяну Дороніну, так, «вишневий сад» є в шкільній програмі з літератури. Яким 
є перший імпульс відвідання театру — не важливо. важливо, що молоді люди 
сприймають реалістичний, справжній Театр, створений костянтином станіс-
лавським і володимиром Немировичем-Данченком, і щиро співпереживають (!), 
здавалося б, таким несучасним героям. але життя свідчить, що сьогоднішніх одно-
денних героїв завтра забудуть, а класичні будуть продовжувати розбурхувати уми. 
Мхатівські герої — не вчорашній, а завтрашній день...

Утім, час повернутися до вистави «Дядя ваня», про яку офіційно повідомляли 
українські газети:

«Прем’єра франківців відбулась у Москві під час коротких гастролей-звіту, 
присвячених 60-річчю театру... Нова вистава радо зустрінута критиками і глядача-
ми столиці Батьківщини. Її позитивно оцінено газетою “Правда”». Що тоді могло 
бути вищим?! Хіба що Державна премія сРсР, яку вистава й отримала. Тут уже 
навіть недоброзичливцям рот заціпило.

Та заради справедливості зазначу, що й у києві були критики, які звернули 
увагу на видатну роботу сергія Данченка й Богдана ступки. скажімо, вже 27 бе-
резня 1980 року в газеті «вечірній київ» з’явилася рецензія Г. Павленко, в якій, 
зокрема, говорилося:

«войницький–Б. ступка з першої ж хвилини свого сценічного існування — 
пружина, що постійно вібрує, натягується і вибухає, боляче вдаряючи то одного, 
то іншого...

Як чудово дивиться, спостерігає, мислить герой Б. ступки. Лоб мислителя, зволо-
жений погляд провидця, вольові зморшки біля рота. Та ось він підвівся — яка гірка 
невідповідність, розчарування. Розгвинчена, непевна хода... Немічна людина, злість 
і неприйняття якої перетворюється на фарс, на постріли, що не зачеплять нікого. 
войницький намагається достукатись до людей та не вислуховує нікого до кінця...»

Утім, треба визнати, що в Україні спектакль «Дядя ваня» не був адекватно сприй-
нятий і оцінений. справжнє потрясіння духовно пронизлива Данченкова вистава 
викликала-таки у московських театрознавців і глибокий аналіз її було здійснено саме 
ними, в першу чергу вадимом Гаєвським, який особливо наголосив, що Данченко 
прекрасно доніс чеховську думку й, водночас, цілком самостійно інтерпретував усіх 
персонажів. У цьому контексті Гаєвський залишив і блискучий портрет режисера: 

«сергій Данченко — режисер того типу, який мало поширений і який дуже цін-
ний. в академічному театрі він прийшовся до двору, оскільки сам суворо й послі-
довно академічний. але це академізм без тіні старомодності, без тягаря й нудьги, без 
штампів техніки, а головне — без інерції думки. Гостро вдумливий режисер, Данчен-
ко у своїх інтерпретаціях не буває банальним. в екстравагантності його так само не 
звинуватиш, і в цьому одна із причин його зовсім не легких успіхів. У Данченка щас-
ливий хист — необразливої новизни, не викличної незалежності, спокійної і впевне-
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ної в собі сили. Проте він наділений і художнім, і простим людським тактом. скажі-
мо так: він розумний. Напоумлива сила його режисури велика. Її відчувають і глядачі, 
й актори. Розумне ставлення до життя, до мистецтва й до театрального ремесла — 
необхідна якість для постановки поетичних чеховський п’єс. І, переглядаючи “Дядю 
ваню” у постановці Театру імені Франка, слухаючи монологи й репліки дійових осіб, 
чуєш чеховський голос, голос розуму, звернений до людської душі». 

Богдан сильвестрович вважає, що саме Гаєвський здійснив найкращий аналіз 
Данченкової вистави і ролі дяді вані зокрема. Тому дозволю собі коротко позна-
йомити читача з цим аналізом. 

Гаєвський писав, що, перефразовуючи старе визначення «трагедії в піджаці», 
українську виставу можна назвати «трагедією в оксамитовій куртці». оксамитову 
куртку зодягає заголовний герой: Іван Петрович войницький у виконанні ступ-
ки — художня натура. в ньому вгадується шанувальник Чайковського, Шопена й 
мендельсонівських пісень без слів, і він більше схожий на музиканта, ніж на ке-
руючого маєтком. Мабуть, не випадково в осерді складної інтер’єрної композиції 
режисер поставив рояль: зовсім не для того, щоб вночі після грози на ньому заба-
глося грати олені андріївні. Ліворуч ділове бюро, праворуч, на цвяшку, кінський 
хомут, а посередині рояль із відкритими нотами на різьбленій підставці. Тож не 
лише олія і гречана каша заповнюють дозвілля войницького — музика в цьому 
домі невидимий володар. І, звісно ж, музика сформувала той душевний склад, 
який розкриває у войницькому Богдан ступка:

«Це справді незвичайний актор як за майстерністю і своєю манерою, так і за 
своїми темами. Гра ступки не схожа на вдавано сучасну гру без перевтілення, 
від себе, гру взагалі, коли втрачається будь-яка сценічна визначеність. Гру ступ-
ки можна назвати портретною. він актор-портретист, спостережливий, винахід-
ливий, із необмеженою фантазією, портретист дуже витонченого, а часом, коли 
це дозволяє драматургічний матеріал (в “Украденому щасті”, скажімо), вражаю-
че живописного стилю. він поет людського обличчя, і в “Дяді вані” обличчя його 
войницького прекрасне. він майстер погляду, що лине із глибини душі. але над 
усе він артист страждання, артист болю. віртуозна міміка ступки дає йому змогу 
як завгодно варіювати початковий мотив: він може зіграти страждання смішним, 
а може зіграти патетичним. У нього біль може бути гострим, тупим, нестерпним, 
незбагненним і гіркотна незбагненність — це та барва (здатна засліпити очі гля-
дачеві), якою він володіє з особливим мистецтвом. Експресивна сила його тужли-
вої (іноді навпіл зі сміхом) палітри велика, але найбільш експресивною, найбільш 
захоплюючою стає гра ступки під час його несподіваних кульмінацій. анітрохи 
не натураліст, але філософ у душі, актор надає стражданню якоїсь чудодійної і на-
віть демонічної влади. З муки народжується музика, народжується людський злет». 

У «Дяді вані», де ступка передавав мільйон терзань, тисячу мук (мука жити 
в домі, який тобі ненависний; мука терпіти нікчемність, яка до того ж обкрадає 
тебе; мука кохати без відповіді), такою кульмінацією стає втеча людини, захопле-
ної пострілом, — у сцені із третього акту. войницький вибігає звідкілясь із глиби-
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ни, і зупинити його неможливо. в музикальній душі дяді вані пробуджуються чор-
ні демони, пробуджуються на одну сліпучу мить. ступка грав спалах божевілля. Це 
дуже важливий момент, адже войницького–ступку не полишала ясність розуму, 
й у цьому його мука. він хотів напоумити або принаймні зрозуміти. Розум його 
багато чого не сприймав. але його не слухає оточення, його зневажає серєбряков, 
саме життя ставить його в жалюгідне становище, готує принизливі несподіванки. 
Загальне положення п’єси — приниження розуму — стає і його долею. він, мож-
ливо, переживає її гостріше, болісніше за інших. 

вічне питання — чому промахнувся войницький. Дивовижна гра ступки, здаєть-
ся, вперше допомагала відповісти на нього. в цьому — ще одне відкриття Майстра. 
Промах войницького, звісно ж, алегорія, але що вона означає? Фатальну невдачу? 
Приреченість на буденне існування? Те, що минула доба подібних вчинків? Не лише 
це. Тут присутній і більш прихований, і більш жорстокий мотив, пов’язаний із  однією 
з найголовніших тем «Дяді вані» й чеховської творчості взагалі — темою таланту. 

Гаєвський зробив такий цікавий і важливий висновок із гри ступки: «вой-
ницький у ступки — художня натура, але він без хисту. Не міг би він стати Шо-
пенгауером і Достоєвським. Тому — така логіка Чехова — він такий беззахисний 
перед ударами долі, такий зранений. Тому вульгарності серєбрякова, бездарності 
серєбряковських книжок і статей він може протиставити лише револьвер, та хіба 
можна вбити вульгарність із револьвера?»

Талант важив для Чехова найбільше, більше за щастя та красу. Талант — най-
вища коштовність у системі чеховських уявлень. вочевидь, Чехов вірив у те, що 
талант може захистити і врятувати... войницький у ступки був наділений зовніш-
ністю Треплєва, й у нього, за суттю, така ж доля. Його надія — олена. ступка грав 
любов, яка заволоділа свідомістю й волею чоловіка. він і сам не відав, на що роз-
раховував. ступчин герой знав лише те, що жодного дня не може прожити без 
олени. він благав її, переслідував словами й поглядами, повними сліз; здавалося, 
що простягав до неї руки. в цьому коханні артист грав дивну красу, а також... мало-
душність і втомлену безнадію. воно то звивалося вгору, то падало вниз... 

Михайло Рєзникович справедливо зауважив, що вистава сергія Данченка ста-
ла потужним закликом до співчуття — скромним за формою, але таким значу-
щим. Люди дійсно пили чай, але водночас руйнувались їхні серця й долі. Це була 
вистава про втрачені назавжди ілюзії — дяді вані, астрова, соні, олени андріївни. 
«квіти повторюються кожної весни, а радощі — ні», — чеховські слова могли б 
стати епіграфом до цього спектаклю. 

Загадковий Чебутикін

Майже двадцять років після «Дяді вані» ступка зіграв чеховського Чебутикіна 
в спектаклі «Три сестри», поставленому в 1999 році в Театрі ім. І. Франка режисером 
андрієм Жолдаком. Цю роль пропустити не можна, бо вона перебувала осторонь 
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у  творчій біографії Майстра. Згадався мені тоді іменитий анатолій Ефрос, який 
у радянські часи писав: «П’єси Чехова відчули на собі вплив, принаймні, цих трьох 
різних підходів — натуралістичного, поетичного і гротескового. Й виявилося, що 
в  кожному підході є можливість для виявлення чеховських почуттів і думок. але 
є ще, можливо, й четвертий підхід. Це коли в кожному спектаклі існують і натураль-
ність, і гротеск, і поезія. Не в механічному, звісно, сусідстві, а в неподільній єдності».

скоріше за все, Жолдак винайшов п’ятий підхід, що, здається, взагалі виклю-
чав можливість для виявлення чеховських почуттів та думок. Його спектакль, 
що повністю суперечив режисерському єству сергія Данченка, наробив, правда, 
багато галасу й отримав полярні відгуки. одна з найкращих аналітичних статей 
належала перу Ростислава коломійця та називалася «Зґвалтування у трьох актах, 
або Роздуми на уламках “Трьох сестер”». коломієць доречно писав, що в задумі 
Жолдака не побачив нічого новаторського, він був вищою мірою традиційним для 
європейського театру ХХ століття. класичні герої перемішувалися у часі й про-
сторі, з чого видобувався новий — актуалізований — зміст. Режисер жбурнув тен-
дітних трьох сестер у середину нашого століття. У першому акті дія відбувалася 
у 1943 році у фронтовому шпиталі, у третьому — у повоєнні роки десь на колимі. 
Як поведуть себе чеховські герої в трагічному досвіді майбутнього? відповідаючи на 
це непросте запитання, режисер зробив вершиніна енкаведешником, що звалився 
з Москви у фронтовий шпиталь, а трьох сестер — санітарками. У третьому акті 
вершинін став уже начальником концтабору, а сестри годували вошей на нарах. 

коломієць відзначав, що вся справа у другому, ключовому за Жолдаком, акті, що 
відбувався у чеховські часи і в чеховському просторі. За логікою Жолдака виходило, 
що з оцих чеховських інтелігентів, утопістів-романтиків, як, наприклад, вершинін 
(згадайте його філософствування про прекрасне життя, що настане за 200 років), 
і вилуплювалися фанатичні особісти з напівзадушеною совістю. Це за Жолдаком, 
в той час, як за Чеховим — «к трудолюбию прибавить образование, а к образова-
нию трудолюбие». Маячня та й годі! Можна сприймати чи не сприймати естетику 
Жолдака. в цьому спектаклі коломієць її сприймав, якщо йшлося про політичні пе-
реконання, ненависть громадянина Жолдака до сталінізму, до геноциду щодо укра-
їнського народу. Та критик справедливо не сприймав упевненість Жолдака в тому, 
що він у своїх аналізах та умовисновках спирався на Чехова. справді, у репліках 
чеховських героїв можна було віднайти натяки на те, що навмисно фетишизував 
режисер. Чехов, співчуваючи інтелігенції, був водночас і суворим до неї, дорікаю-
чи їй у багатьох гріхах. але дійти висновку, що саме такі, вершинінського типу, ін-
телігенти винні у залпі «аврори»? Й при цьому замкнути смислову параболу, що 
не тільки історична судома 1917-го деформувала долі й характери інтелігенції, але 
й вона, оця непристосована до життя інтелігенція, винна у сталінських страхіттях?

До цих роздумів театрознавця додам слова Гамлета про те, що всяка надмір-
ність перечить мистецтву театру: якщо тут переборщити, то невігласа це розве-
селить, але розумного засмутить. а принц Данський вважав, що судження навіть 
одного розумного має переважити думку решти глядачів... 
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І ще кілька штрихів історико-політичного й філософського характеру. андрій 
Жолдак, нічтоже сумняшеся, заявив про свій нібито політичний виклик радян-
ській системі. Та насправді йшла відверто запізніла й дешева показуха. На театрі 
дійсний виклик режимові кинув у 60-х роках Юрій Любимов, і тоді Театр на Та-
ганці став духовною опорою кількох поколінь людей, світлом у кінці комуністич-
ного тунелю, надією на нове, чесне мистецтво. Між іншим, Любимов, який ставив 
чимало прекрасних опер, говорив про роль режисера: «Головне не заважати авто-
ру. Як я можу заважати Моцарту?! За молодістю деякі режисери думають, що вони 
розумніші від класиків. Це — помилка недалеких і нахабнуватих молодиків».

Звичайно, кожен режисер має невід’ємне право на новаторство й формальні 
пошуки в міру його можливостей, таланту, смаку, інтелекту тощо. але згадується 
Роберт стуруа, котрий якось сказав, що прихильникам викрутасів у театрі краще 
не ставити спектаклі. До того ж, і кожен глядач має право висловити свою дум-
ку з приводу цього. На мій погляд — погляд професійного історика — трагедія 
 ГУЛаГу заслуговує значно моральнішого й поважнішого до себе ставлення, ніж 
бути декоративною канвою Жолдакових сценічних рішень. отже, не варто було 
на театрі кокетувати з ГУЛаГом. Навіть сучасному Тобілевичу...

Так само негоже, а головне марно, намагався Жолдак підгорнути під себе фі-
лософію Чехова — непорівнянні масштаби. вихід один — чеховську філософію 
просто треба осмислити, хоча б знати. Якось альфред Шнітке спалив певну час-
тину нот музики до вистави Театру на Таганці «Живаго»: «вони заважали тексту 
Пастернака». Жолдаку подібне недоступне. він заявив з телеекрану, що в «Трьох 
сестрах» «вийшов на інший філософський рівень». очевидячки. Проте це зовсім 
не чеховський рівень... Згадаймо, як Чебутикін–ступка між іншим сповіщає про 
розмову, що відбулася в клубі: «Говорять, Шекспір, вольтер... Я не читав, зовсім 
не читав, а на обличчі своєму показав, начебто читав. І інші теж, як я. Пошлість!» 
складалося враження, що режисер на сцені показував, начебто читав Чехова, 
а глядачі змушені були показувати на обличчі, начебто дивляться спектакль Че-
хова... Пошлість. 

У філософії є поняття міри, тобто межі, за якою починається нова якість. спек-
такль «Три сестри» на франківській сцені перебував за межею чеховської творчос-
ті, духовності й ментальності. 

Тоді виникає питання, чому в такій виставі погодився грати Богдан ступка? 
Передусім тому, що він був артистом, який хотів випробувати себе в екстремаль-
них театральних ситуаціях. Хоча дійсно деякі артисти опиралися настільки, що 
відмовилися від участі в спектаклі. Та в результаті франківці зробили все можливе 
й неможливе для того, щоб жолдаківська сценічна версія Чехова стала справді вра-
жаючим, непересічним, епатуючим спектаклем. артисти, на щастя, не нагадували 
ряджених в гімнастерки, галіфе, шинелі, роби, декольте, а органічно жили в тому 
часі й тих обставинах, які визначив режисер. Франківці ще раз засвідчили най-
вищий європейський рівень театральної культури в трупі Національного театру. 
в той же час менталітет саме цього театру і неабиякий талант кожного з артистів 
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сприяли тому, що чимало акторських робіт виявилися самоцінними навіть поза 
рамками режисерського задуму й стали автономними сценічними подіями. Гово-
рячи словами ступки, «режисеру не вдалося “підім’яти” під себе всіх артистів».

Насамперед це стосувалося самого ступки в ролі Чебутикіна. Не перебільшу, 
якщо скажу, що його герой взагалі не вкладався в прокрустове ложе жолдаківської 
інтерпретації Чехова й залишився нерозкодованим. він абсолютно відсторонився 
від поголовного пароксизму величального співу про великого сталіна й червоно-
знаковий фартух, у який зодягав його Жолдак, сприймався на ступчиному Чебу-
тикіні стороннім предметом. Ні придумана артистом незвичайна й малоприваб-
лива хода, ні демонстративна гаркавість не притлумлюють генотипної, глибинної 
інтелігентності ступчиного доктора Чебутикіна. смішно навіть припустити, що 
ступка не зрозумів задуму Жолдака, проте він — усвідомлено чи підсвідомо — не 
став органічним елементом режисерської концепції, виокремився, в чомусь навіть 
відсторонився... Захищав Чехова, якщо не на сцені, то в собі самому!

У цьому контексті пригадую, як після генеральної репетиції «Трьох сестер», 
24 лютого 1999 року, Богдан сильвестрович розповідав мені про своє бачення за-
вершального штриху до спектаклю. в той час, коли у фіналі на сцені починала ви-
танцьовувати шафа, з неї мав вийти ступка, проте не в образі Чебутикіна, а в гри-
мі... самого Чехова. На жаль, на прем’єрі трапилося так, що про вихід із шафи 
не попередили того, хто керував завісою: вона була закрита у той момент, коли 
ступчин інтелігент у пенсне з’явився перед глядачами, й вони нічого не зрозуміли. 

Зате в наступних спектаклях усе стало ясно. Несподіваною появою автора 
«Трьох сестер» ступка, здається, намагався врятувати спектакль, замкнувши смис-
лову параболу його так званих чеховських мотивів. коли ступчин Чехов строїв 
багатозначну міну перед глядачами, бувалі й освічені глядачі та критики розуміли, 
що тільки через цю гримасу зміг антон Павлович у фіналі спектаклю висловити 
своє справжнє ставлення до жолдаківської сценічної версії його «Трьох сестер».

Не потаю від читача, що у Богдана сильвестровича в той час був, так би мо-
вити, рожевий період стосунків із Жолдаком. У середині 90-х років артист зіграв 
жіночу роль у його антрепризі «Не боюся сірого вовка», поставленій за п’єсою Ед-
варда олбі «Хто боїться вірджинії вульф?». ступка підтримав Жолдака і будучи 
міністром, про що ми ще скажемо. втім, якраз наприкінці 90-х років, мабуть, і за-
родилося у Майстра розуміння того, що франківцям із Жолдаком не по дорозі.

Утім, викрутаси Жолдака з Чеховим жодним чином не зашкодили геніальному 
драматургові, так само, як жодне нове трактування за чотири століття не похит-
нуло Шекспіра. від театрального й духовного блюзнірства постраждав не Чехов, 
а глядачі та сам театр. а головний режисер франківців сергій Данченко висловив-
ся конкретно і відверто про спектакль Жолдака «Три сестри»:

«Режисер завжди буде осмислювати класику по-новому. але переробляти її, як 
це зробив Жолдак... Тоді, мені здається, треба шукати іншу п’єсу. Інакше я не бачу 
сенсу витрачувати стільки сил...»

Як писав Іван Франко, «пощо було вистрілювати стільки пороху на таку муху?». 
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Іншим разом і з іншого приводу сергій Данченко зізнався Михайлу Рєзни-
ковичу, що категорично не сприймає сучасного псевдоавангардизму, тужить за 
театром живих людей і не бачить Театру ім. І. Франка поза одкровеннями душі 
людської. «він говорив про це довго й палко, і я зрозумів, наскільки болить йому 
ця проблема, як гостро відчуває він цю пошесть, цю театральну саранчу, коли по 
сцені сновигають функції, перебиранці, ляльки, манекени замість людей, видаєть-
ся цей бездуховний кітч за нове слово, за одкровення...»

Згадую, як після «Трьох сестер» у поставновцi Жолдака дивився виставу у Ма-
лому театрі, поставлену його художнім керівником Юрієм соломіним. І відчуття 
було таке, ніби після «плутаного Жолдака» в джерельній воді викупався. З явним 
задоволенням я прочитав в одній із рецензій: «Зі спектаклю Малого виходили в хо-
рошому настрої і з радістю в серці. виявляється, можна ось так — без відкриттів 
і проривів.... Без пошлості та брехні...»

У цьому контексті нагадаю, що через десять років після «Трьох сестер» Жолдак 
«здивував» виставою за Барчиним «Жовтим князем» (Ленін love сталін love), про 
яку оксана Забужко писала вже в 2012 році: «Дивитися на те наскрізь фальшиве 
і, о Господи, яке ж верескливе “дійство з освоєння бюджету” було вже не нудно, 
а лиш нестерпно ніяково — як на стриптиз каліки або кривляння безумця, яко-
го не можеш спинити... Й досі не можу позбутися майже містичної (художники 
мене зрозуміють!) підозри, що то Барчині мертві 1933-го так жорстоко помстили-
ся Жолдакові — не лише за себе, а й за споневаженого Шекспіра також: і за Гам-
лета, і за Ромео з Джульєттою...» Додам: і за Чехова з трьома сестрами, вершиніним 
і Чебутикіним... 

Нарешті, в сюжеті про роль Чебутикіна наведу також пасаж із статті олега 
вергеліса до 75-річчя сергія Данченка: «Якби в чеховському розкладі йому запро-
понували на вибір якусь роль “по житті”, гадаю, вибрав би не астрова й не вой-
ницького, а швидше — Чебутикіна. “Нас нет, ничего нет на свете, мы не суще-
ствуем, а только кажется, что существуем... И все вспомнилось, и стало на душе 
криво, гадко, мерзко... пошел, запил...”»

Не знаю, не знаю, не впевнений... але звучить пронизливо...

«Енеїда» Сергія Данченка

Після «Дяді вані» Данченко поставив три спектаклі зі ступкою в головних ро-
лях: «Загибель ескадри» олександра корнійчука (1981, ступка — Гайдай); «вибір» 
Юрія Бондарева (1986, ступка — васильєв); «Злива» олексія коломійця (1985, 
ступка — Іван савич). вони були поставлені з людською душею, а не за звичною 
тоді ідеологічною схемою й стали помітними театральними подіями в першій по-
ловині 80-х років. але справді видатним спектаклем, у якому Данченко й ступ-
ка знову працювали разом, стала «Енеїда» Івана котляревського. самим вибором 
твору, що вважається «початком нової української літератури» (Франко), режисер 
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звернувся до кореневища народної духовності й культури, точно вказавши, з чого, 
власне, можна й треба починати подолання стереотипів української сцени.

Прирівнюючи слова Франка про «Енеїду» котляревського до Данченкової 
«Енеїди», можна сказати, що режисер вніс до неї чимало «сердечного тепла, тонко-
го гумору і живих барв своєї батьківщини». Багато було написано про незвичайні 
стиль і форму блискучого театрального шоу, про те, що «Данченко прагнув у цій 
виставі синтезувати епос, народжений на ґрунті народного світовідчуття, і естра-
ду, впевнено вкорінену у свідомості масового глядача». Чимало було критичних 
закидів, які можна звести до того, що філософія та психологізм «Енеїди» нібито 
розчиняються в музичних ритмах і хореодивертисментах, яскраво-пишних тан-
цях і блискуче змайстрованих бійках, іронічно-пекельних видовищах тощо. але 
ж Данченко не приховував, що поставив українську рок-оперу! композитор сер-
гій Бідусенко захоплено говорив: «а ви знаєте, що перша українська рок-опера 
з’явилася дякуючи сергію володимировичу? Я маю на увазі нашу спільну з Теа-
тром імені Франка роботу — виставу “Енеїда” за котляревським... То був захоплю-
ючий творчий процес, сповнений несподіванок і відкриттів. Данченко від при-
роди добре відчуває музику, точно знає, що треба. І що особливо мені імпонує — 
в усьому, що він робить, є філософічність». композитор розповідав, що завдання 
було надзвичайно складне: поєднати український бурлеск, італійські опери «buffo» 
і «seria» з різними стилями рок-музики. Плюс «пісні і танці народів світу», а на 
закуску — вагнерівська система лейтмотивів. Було відкрито дивовижний зв’язок 
«думи» з «блюзом», «коломийки» з «рок-н-ролом», «гопака» з «брейком»... Партиту-
ру композитор творив у тісному єднанні з режисером — хотіли досягти найбіль-
шої єдності в думках, щоб кожна нота працювала на результат!

На відміну від інших постановників, які часто покривали брата-лицедія «моло-
децьким триповерховим», Данченко практично ніколи не втрачав контроль над со-
бою. Навіть легке «підвищення тону» траплялось украй рідко. а «тиснути» або ква-
пити — взагалі не про нього. Найбільше, що міг собі дозволити — зателефонувати 
й запитати без напруги: «Ну як там наші справи?» До речі, Бідусенко упевнено гово-
рив, що з тридцяти режисерів, з якими йому довелося працювати, «лише поодинокі 
відчували музичну тканину вистави так тонко, як сергій володимирович». 

сам Данченко вважав музичність узагалі притаманною українському театру, 
але не тільки як безпосередній компонент вистави, а передусім як особливий 
спосіб існування у виставі, ознаку високого професіоналізму, певного душевно-
го стану, внутрішньої пластичності. «Про музичність можна говорити у такому ж 
розумінні, — підкреслював він, — як, скажімо, про поетичність прозаїка Чехова».

Театрознавець вікторія Шпаковська зауважила, що, ставлячи «Енеїду», Данчен-
ко випробовував нові можливості традиційного для української сцени синкретизму: 
сполучення драматичного слова, вокалу, хореографії. У постановці всі компоненти 
були органічно пов’язані й майстерно доповнювались один одним у гармонійній по-
ліфонічній нерозривності. вистава була пронизана ментальним гумором, що наче 
переливався з поеми Івана котляревського. сергій Бідусенко поєднав в опері-бур-
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леску національний колорит із ритмами й інтонаціями сучасної естрадної музики, 
задіявши інструментальний ансамбль, під супровід якого актори співали наживу 
з мікрофонами. Національному забарвленню постановки сприяли також сценогра-
фія анатолія Чечика, костюми Михала Гейзера і хореографічне (балетне!) вирішен-
ня Бориса каменьковича. в «Енеїді» було багато масових сцен, майстерних фехту-
вальних боїв у постановці володимира абазопула та віртуозних циркових номерів 
у постановці майстра спорту в. оцупка. однією з центральних сцен у виставі був 
розгорнутий епізод козацьких забав. Ростислав коломієць назвав їх віртуозним хо-
реографічним дивертисментом — масовим танком із шаблями: «Те, що впродовж 
кількох хвилин відбувається на сцені й фактично перебуває поза площиною сюже-
ту, конденсує у собі бойовий дух, завзяття, натхнення, любов до життя й зневагу до 
смерті, історичний оптимізм — ментальні риси українського народу...» Не можна 
не погодитися з коломійцем і в тому, що Данченкові вдалося синтезувати на сцені 
епос, народжений на ґрунті народного світовідчуття, з естрадою, вперто вкорінюва-
ною у свідомість масового глядача: «Тож основна місія вистави — культуртрегерська? 
Чому б і ні! Принаймні, анатолія Хостікоєва впізнавали за тих часів на київських ву-
лицях, передусім, як Енея, красеня-героя із знаменитої франківської вистави». 

З іншого боку, який ще спектакль подібного до «Енеїди» жанру мав таке по-
тужне філософське та психологічне навантаження? ступка в ролі котляревського 
відкрив сучасникам очі не тільки на лагідну й світлу душу, мужнє серце, безкорис-
ливість і ґречність натури предків, але й на високу, справді європейську культу-
ру кращих представників української духовності, гуманістичну й оптимістичну 
концепцію їхнього світобачення. До того ж він яскраво й переконливо передав, 
говорячи словами Франка, «бездоганно чисту, народну і багату мову, щиру любов 
до батьківщини...». Борис Поюровський писав, що ступка «настільки захопився 
роллю “від автора”, що став чи не головною дійовою особою опери-бурлеску “Ене-
їда” — повноправним представником століть минулих й нинішнього — розум-
ним, тонким, іронічним, що знає більше, ніж говорить...».

один із перших рецензентів «Енеїди» олександр Тарасенко відразу звернув увагу: 
«“Енеїда” франківців робить суттєвий внесок у “постановку оплесків”. коли 

для поклонів піднімають завісу, із глибини сцени на глядача широким фронтом 
виступає Енеєве товариство. виступає по-олімпійському легко, артистично ви-
граваючи шаблями. а затим бере в руки шаблю й Поет, гордо виказує неабияку 
майстерність спортсмена-олімпійця. Тільки тоді митець, та і взагалі кожен із нас, 
має право розповідати про народ, коли залюблений у все, що рідний народ лю-
бить. Цю думку вистави зал підтримує бурхливими оплесками».

свого часу «Енеїда» котляревського стала передумовою й основою всіх кра-
щих творів української літератури XIX століття. 

Так котляревський у щасливий час
вкраїнським словом розпочав співати,
І спів той виглядав на жарт не раз.
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Та був у нім завдаток сил багатий,
І огник, ним засвічений, не згас,
а розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.

Іван Франко

«Енеїда» Данченка також певним чином стала основою сучасного українсько-
го національного театру. То ж неправі були ті, котрі намагалися применшити все-
українське театральне значення цього багатогранного спектаклю, його духовний 
резонанс за межами нашої держави. Наприкінці 80-х років я був свідком того, 
як захоплено сприймали «Енеїду» в приміщенні нового московського МХаТу. Не 
театру вина в тому, що цю виставу так мало показували широкому світові. (Лише 
у 2002 році Богдан ступка таки добився того, щоб «Енеїду» показали у Греції, 
де вона пройшла з тріумфом.) Упродовж років вона була своєрідною емблемою 
франківців, відкриваючи чергові театральні сезони. Десятиріччя прем’єри у грудні 
1996 року відбулося з незмінним аншлагом! Правда, повз пильні очі справжніх 
шанувальників театру не пройшла певна заштампованість окремих сцен, особли-
во масових. сталося те неминуче, про що говорив сам Данченко: вистава старіла.

У лютому–березні 1997 року під керівництвом сергія володимировича «Енеї-
да» була доопрацьована й знову свіжо заблищала всіма барвами української гума-
ністичної ментальності. «обов’язковою умовою збереження якості вистави є в тій 
чи іншій формі контроль над нею, постійний нагляд за її художнім рівнем», — ці 
слова належать Данченкові. Пʼятого вересня 1997 року «Енеїда» відкрила 78-й те-
атральний сезон. У той день вона йшла 262-й раз. Була вона вельми доречною 
і в 1998 році, коли відзначалося 200-річчя з часу публікації поеми котляревського. 
Бо ж так і хочеться сказати словами остапа вишні, написаними з нагоди її пів-
торавікового ювілею: «Дивна річ — безсмертя! Не знаю, чим пояснити молодість 
творчості котляревського. Яка ясність! Така вже прозорість, що аж ахаєш! Було 
багато “Енеїд” — і в руській, і в німецькій, і у французькій літературі. І всі померли! 
а “Енеїда” котляревського живе, квітне...»

З виставою «Енеїда» у мене пов’язані цікаві спогади. скажімо, 21 березня 
1996  року, коли дивився її щонайменше вдесяте, Богдан сильвестрович підніс 
мені досить елегантний сюрприз. Нагадаю, що в першій дії ступка спускався в зал 
і звертався до публіки взагалі чи до когось із глядачів з уїдливими сентенціями ве-
ликого котляревського. Ростислав коломієць розповідав про це так: «ступка–кот-
ляревський зненацька і попервах абсолютно несподівано для глядачів долає сходи 
між сценою і залою і невимушено вступає в безпосередній контакт — зі мною, 
з вами, беручи собі у свідки цілу залу, а потім і звертаючись до когось конкретно, 
вільно й довільно міняючи адреси своїх — авторських — посилань».

Так ось, зійшовши того вечора у партер, ступка вмить угледів мою скромну 
персону, про що я, звичайно, навіть не здогадався. вкотре вже захоплений феє-
ричним дійством, я буквально похолов, коли стрункий і величний котляревський 
у вишуканому вбранні з розкішним білим бантом зупинився навпроти мене і, 

Stupka-text.indd   211 15.10.2012   16:58:42



212

Богдан Ступка. Біографія

встромивши палець у простір перед моїм обличчям та гіпнотизуючи мене всезна-
ючими смішливими очима, прорік не абищо, а те, що стосувалося саме необереж-
ної літературної братії, тобто й мене:

от так і наш брат попадеться,
Що пише, не остережеться,
Який же втерпить його хрін!

враження було настільки сильне, що після першої дії я зайшов до ступки 
у гримерну, чого під час спектаклю ніколи не робив. артист, вочевидь, зрозумів 
мій стан, але сказав коротко: «в тих словах є й для тебе сенс». Ще й який! На по-
чатку 90-х років особисто для мене тим «хріном» стали високі російські власті, бо 
ж наперекір їм я необережно видав у Москві кілька, смію запевнити, чесних книг 
із політичної проблематики, неугідних російським можновладцям, за що й діста-
лося від них... Бо який же втерпить правду хрін!

Шість років потому на згаданому спектаклі ступка знову звично спустився 
в зал — і так само несподівано зупинився переді мною, нахилився й жартівливо 
поцілував у лоба на словах:

всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
всім по заслузі, як котам.

Ще один незвичайний спогад. Якось після спектаклю зайшов у гримерку до 
ступки й помітив, що шлейки, які тримають штани автора, мають лише один за-
тискач, а другий вільно теліпається, підв’язаний якимось вузликом. На моє заува-
ження щодо цього артист спокійно відповів, що це теліпання триває вже кілька 
років. очевидно, делікатний ступка довгий час не наполягав на заміні копійчаних 
шлейок, але мені подумалося про те, що в театрі недопустимі такі, здавалося б, 
дрібниці. Працюючи на арбаті, я передивився весь репертуар Театру ім. Євг. вах-
тангова. Зокрема, завжди привертало увагу те, в яких оригінальних, художньо бага-
тих та документально точних костюмах виходять вахтангівці на сцену, як уміють 
цінувати кожну, навіть найменшу, деталь свого скрупульозного туалету. скажімо, 
спектакль Леоніда Зоріна «Царське полювання» про часи імператриці катерини 
вражав насамперед розкішними костюмами, які, здається, зійшли з тогочасних 
гравюр і виважені до тонкощів у своїй історичній правдивості. За таких обставин 
навряд чи у першого актора театру штани будуть триматися на вузлику...

втім, у квітні 2002 року, коли я відвідав 298-му виставу «Енеїди», ступка по-
хвастався, що йому пошили новий костюм для ролі автора, в якому він сьогодні 
вперше вийде на сцену: виявляється, у попередньому він грав від самої прем’єри, 
тобто 16 років!
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У червні 2002 року франківський спектакль перейшов рубіж трьохсотої ви-
стави. саме тоді ступка розповів мені про свій задум, який я вважав чудовим, про 
що писав у книзі «Майстер» (2005). він збирався замінити всіх артистів, які давно 
грають у виставі, на молоді, свіжі сили й тим самим дати нове життя Данченковій 
«Енеїді». Ця заміна відбудеться в ході спектаклю, на очах у глядачів!

кілька років потому Ростислав коломієць описав, як насправді це повинно 
було відбутися:

«Художній керівник пропонує колегам по сцені вихід. оголосити внутрішньо-
театральний конкурс на ролі котляревського й Енея. визначити, таким чином, 
найкращих молодих виконавців, відрепетирувати з ними, персонально відповіда-
ючи за якість виконання. а потім, на одному зi спектаклів, прямо на сцені, перед 
глядачами передати свої ролі молодим акторам. Ну, скажімо, так: зіграти перший 
акт ветеранським складом, а на початку другого, знайшовши для цього відповідне 
місце у виставі, здійснити театралізований акт передачі художньої естафети. 

Наче домовились. І ось, перед останньою виставою, зібравши акторів на 
сцені, художній керівник театру оголошує, мовляв, сьогодні граємо востаннє 
“старим”складом. Наче домовились. 

але відбувається неочікуване. Таке буває лише в театрі. Дізнавшись, що гра-
ють востаннє, той же Богдан ступка й Толя Хостікоєв, й усі інші артисти зібрали-
ся та заграли, дійсно, як востаннє, перевершуючи один одного. вистава, безумов-
но, мала неймовірний успіх. 

а за лаштунками — обурення. І такий спектакль списувати?! Шукати від до-
бра невідомо що?»

ступка чудувався, запитував і переконував: 
— Перепрошую, перепрошую, панство, так не буває! Кожного разу грати як востаннє? 

Маячня! Є невмолимий строк життя спектаклю та його природного згасання, і це вже не 
залежить ні від бажання виконавців, ні від волі художнього керівника.

Закінчилося тим, що з сезону 2004/05 року «Енеїда» взагалі зникла з реперту-
ару Театру ім. І. Франка. 

Видатний спектакль Данченка і Ступки

саме в той час коли почала підніматися хвиля сценічної «гетьманіани», Данченко 
поставив «Тев’є-Тевеля», який назавжди залишиться золотою сторінкою в історії укра-
їнського театру. Навіть у світовому репертуарі знайдеться небагато спектаклів такої 
пронизливої душевної теплоти, такої наснажливої віри в доцільність Божого світу 
й можливість подолання його негараздів і несправедливостей через людяність. «ви-
става волає до нашої доброти, до співчуття кожній людині — маленькій чи великій, 
бідній чи багатій, мудрій чи простодушній, — писав Ростислав коломієць. — Може, 
тому вона й полюбилася глядачам, що зігріває душу людини, закляклу на вітрах істо-
рії між неспокутуваними гріхами минулого й майбутнім, що жевріє на обрії».
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Має рацію відомий театрознавець сергій васильєв, який писав, що Данченко 
зумів оповісти історію радощів і поневірянь Тев’є з тією довершеною простотою 
і людяністю, що й визначають вершинні досягнення мистецтва. власне, для укра-
їнського театру Данченків «Тев’є-Тевель» був і залишається революційною подією, 
бо тут людина показана наодинці зі своїм буттям, показана вищою за будь-яку іде-
ологію, етнічну або соціальну інакшість. І водночас щомиті нерозривно з’єднаною 
з ближніми та далекими, сім’єю, сусідами, одноплемінниками, суспільством, люд-
ством, історією.

сергій Данченко буквально вклав душу в самого ступку, який взявся за роль 
Тев’є. Зокрема, режисер так розповідав про початок їхньої роботи:

«Тільки-но ступка вийшов на сцену на репетиції і заговорив, як мені стало ясно, 
що тут чимало взято з “Украденого щастя”. Я зупинив його: “Богдане, розумієш, про 
Миколу Задорожного кажуть: “Дитина ти...”, і тобі це там добре вдається. а Тев’є на-
зивають “ребе”, мудрецем, до нього йдуть за порадою, то інакша людина”. він одра-
зу зрозумів і вже наступного дня працював у потрібному напрямі. Це той випадок, 
коли спільну мову режисера й актора вже знайдено, і вистачає єдиного слова...»

сам ступка, говорячи зі мною про виставу, неодмінно згадував і Данила Ліде-
ра — видатного художника-сценографа: «він створив художній простір, у якому 
Тев’є почувався своїм...» серед критиків, які достойно відзначили роботу Лідера, 
назву Наталію Єрмакову:

«Лідер педантично контролював усі переміщення, добиваючись враження 
найбільшої глибини, щоб погляд не впирався в оксамитову заслону, а вбирався 
в безмежно видовжений простір. словом, влаштовували цю громадину із прові-
зорською точністю. І старалися недарма. в заворожливо бездонному просторі не-
виразно сяяло стооке небо. власне, більше, ніж небо — грандіозна картина всес-
віту. велична і трепетна. Просто захоплювало дух!»

Не випадково 1993 року Данило Лідер одержав Шевченківську премію за ви-
ставу «Тев’є-Тевель» разом із Богданом ступкою і Наталією Лотоцькою. До речі, 
Лідер оформив чимало франківських вистав, як і «Дядю ваню» сергія Данченка зі 
ступкою в головній ролі. 

У чому секрет приголомшливого тріумфу Майстра? сам Богдан сильвестро-
вич говорив про це так:

— До Тев’є-Тевеля я зіграв Миколу Задорожного в «Украденому щасті» та Войницького 
в «Дяді Вані». Що є спільного в цих двох персонажах, то це те, що вони мають Бога в серці. 
Я чекав на третю роль подібного плану, бо вірив, що Бог любить Трійцю. Так воно й сталося.

кожного вечора, виходячи на сцену, Богдан ступка до самого дна розкривав 
трагічну й зворушливу душу, здається, пересічного єврейського молочника, при-
мушуючи глядачів плакати й сміятися, страждати й співпереживати.

Із житейської філософії ступчиного Тев’є, пронизаної мудрістю та гумором, 
глядач виносив для себе чимало вельми важливого, між іншим, дуже схожого на 
біблійні заповіді. Недарма ж ребе Тев’є так добре знав святе Письмо і так часто 
й доречно черпав із тієї скарбниці. 
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Дивно, що в Україні так і не зняли фільм про легендарного Тев’є-молочника. 
адже спектакль побачили лише тисячі, щонайбільше десятки тисяч глядачів, а диво-
вижна історія невмирущого єврея у виконанні ступки заслуговувала на увагу міль-
йонів людей. відомий кінорежисер артур войтецький, щойно побачивши виставу 
Данченка, загорівся бажанням зняти такий фільм зі ступкою в заголовній ролі, на-
віть написав сценарій, але смерть режисера зупинила подальшу роботу. «Приго-
ломшливий спектакль, — говорив артур Йосипович. — Прекрасна робота сергія 
Данченка. Я вважаю, що “Тев’є-Тевель” Данченка набагато вищий від знаменитого 
спектаклю Марка Захарова...» від інших авторитетних людей я також чув, що ре-
жисура Данченка і гра ступки в «Тев’є-Тевелі» значно вищі від аналогічної видатної 
вистави Марка Захарова і прекрасного Тев’є у виконанні Євгена Леонова. Можу це 
підтвердити як глядач, що дивився обидва спектаклі в сукупності понад десять разів. 

Згадую дивовижне сценічне змагання, свідком якого з України був, очевидно, 
тільки я один. Навесні 1990 року в Москві в Театрі на Малій Бронній відзначалося 
100-річчя з дня народження соломона Міхоелса, який свого часу виконував роль 
Тев’є-молочника на сцені Московського державного єврейського театру. До учас-
ті в ювілейному концерті були запрошені франківці з однією зі сцен спектаклю 
«Тев’є-Тевель». З іншим уривком — із вистави «Поминальна молитва» — мали ви-
ступити ленкомівці. Проте сталося так, що обидва театри обрали одну і ту ж сцену 
з «Тев’є» — сватання м’ясника Лейзера, якого блискуче грав покійний віктор Цим-
баліст, до старшої дочки молочника Цейтл. Причому спочатку виходили москов-
ські актори, а відразу ж за ними — київські. казали, що Марк Захаров навмисне 
так улаштував, аби згладити враження від виступу франківців. Мабуть, так воно 
й було; принаймні Захаров як господар міг вибрати для концерту будь-яку сце-
ну, а гості змушені були показувати виключно те, що привезли. Глядачі завмерли, 
коли зрозуміли, що впродовж півгодини їм пропонують двічі дивитися аналогічні 
сцени з однієї й тієї ж п’єси, проте результат виявився таким, на який Захаров, 
звичайно, не очікував. Режисура Данченка була настільки талановитішою й яскра-
вішою, а Тев’є у виконанні ступки — настільки суттєвішим і переконливішим, 
що глядацький зал однозначно надав перевагу франківцям.

Михайло Швидкой говорив:
«Якщо порівняти ролі Тев’є у виконанні Євгена Леонова та Богдана ступки — 

це дві абсолютно різні художні традиції. Євген Павлович грав у традиціях русь-
кого психологічного театру, Богдан сильвестрович грав гротесково та святково, 
так, як притаманно українському театру. він несе музично-драматичний початок, 
що виражає душу українського народу. Його Тев’є — геніальний, великий. Його 
я ставлю над усіма іншими, тому що Богдан збагнув найглибший людський біль 
і зробив це так виразно, що робота стала, без перебільшення, явищем мистецтва».

критик Наталія Єрмакова зазначала, що в ленкомівській «Поминальній мо-
литві» Євген Леонов виходив на сцену у джинсовому костюмі й білих кросівках 
і, довірливо звертаючись до залу, починав спектакль з оповіді про власне життя. 
актор дивився на свого героя із сучасної висоти, якнайбільше ототожнюючи себе 
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з персонажем, а проблеми, про які йшлося на сцені, співвідносячи з дійсністю. 
У  Захарова «Поминальна молитва» розігрувалась як історія, наповнена щойно 
присутніми перегуками і злободенними жартами, подібно до монументального 
знімка, який закарбовує поточну мить. 

Зовсім інакше поставив «Тев’є-Тевеля» великий український режисер: 
«сергій Данченко створив спектакль про вічність — непорушний, як величез-

не чорне небо, що спустилося над сценою і дерев’яним дахом невеличкого будин-
ку Тев’є-молочаря. Герої “Тев’є-Тевеля” живуть на тлі всесвіту, над їхніми головами 
висить галактика з міріадами зірок, розсипаних так близько, що, здається, їх мож-
на зачерпнути пригоршнею, а малюсіньке сільце анатівка прихистилося в заломі 
Чумацького шляху».

Мені пощастило дивитися «Тев’є-Тевеля» в Москві 30 вересня 2002 року 
у приміщенні МХаТу імені Чехова. Ним франківці відкрили ІV Московський між-
народний фестиваль мистецтв імені соломона Міхоелса і мали величезний успіх. 
Богдан ступка ще раз підтвердив тоді свою неперевершеність у цій ролі на всьому 
пострадянському просторі.

Про гру ступки захоплено говорила на всю країну Лія ахеджакова:
«Для мене це просто потрясіння! Я давно вже не бачила такого самовіддано-

го захоплення роботою. Ця роль видатна тим, що ступка створював образ свого 
героя не через інтонації, нюанси характерності, а йшов шляхом Шагала, через 
пластику... І таким був переконливим, з такою любов’ю грав! видно було, що він 
обожнює свого героя, своїх дочок, свою народжену маленьку Голдочку...

З яким захватом він танцював, яка в нього божественна пластика... Я думаю, 
що Міхоелс розплакався б, побачивши такого Тев’є. Таке враження, що ступка 
все життя, всі шістдесят років ішов до того, аби того вечора вийти на сцену й 
перед дочками Міхоелса (вони були присутні в залі. — В. М.) зіграти цей діамант 
Шолом-алейхема...»

Згаданий уже сергій васильєв якось написав, що ступку «визнали кращим 
після геніального Міхоелса виконавцем Тев’є». На мою думку, слово «після» можна 
вживати лише в розумінні часу — після Міхоелса, який грав її кілька десятиліть 
тому. в усіх інших випадках геніального Міхоелса та геніального ступку в ролі 
Тев’є-Тевеля необхідно ставити поруч. 

На підтвердження пошлюся на думку вадима Гаєвського: 
«Роль розроблена так детально й осмислена так глибоко, що в коротких словах 

рецензії описати її неможливо. відзначимо дві фарби, дві притаманні риси — гор-
дість у поставі й гіркота в очах, що майже ніколи не полишає розумних очей. При-
голомшливого ефекту досягає актор у довгих паузах у драматичні хвилини, коли 
його герой не кричить, а мовчить, мовчки одягається, мовчазно слухає, мовчки очі-
кує, мовчазно дивиться. Мовчання — смерть для цього Тев’є, тому що майже вся 
насолода і майже вся цікавість життя для нього — в розмовах. У розмовах він не 
поступається ні перед ким: ні освіченому, ні заможному, ні всевладному, ні з автори-
тетом; у розмовах він з усіма рівний. І так само — на рівних — він веде свою голов-
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ну розмову — розмову з Богом. а в чисто художньому сенсі роль ступки — майже 
безкінечний діалог зi славетною роллю Міхоелса у шекспірівському “королі Лірі”».

Це — потрясаюче спостереження Гаєвського! Талановитий критик ніби про-
рокував ступці роль короля Ліра. Пам’ятаєте, як Ужвій побачила в ступчиному 
Миколі Задорожному князя Мишкіна чи навіть Ісуса Христа...

Про «Тев’є-Тевеля» багато й професійно писали. Тому цікаво навести вражен-
ня рядового глядача — Григорія ароновича Бикова, який дивився обидві версії — 
Захарова і Данченка — та під впливом спектаклю за участю ступки написав ар-
тистові ще на початку 90-х:

«Я вже не молода людина. Мені 66 років. Я народився, виріс і прожив усе жит-
тя в Україні. Разом зі своїм народом пережив лихоліття, брав участь у великій віт-
чизняній війні й таке інше. Я бачив багато людей, дуже схожих на Тев’є — укра-
їнців, євреїв, росіян... Цим людям притаманні щира душа та людська гідність. ось 
це, шановний Богдане сильвестровичу, вам вдалося показати набагато повніше, 
ніж артисту Леонову. У кожного своя вдача. коли я дивився спектакль, то не помі-
чав, що єврея Тев’є-Тевеля грає українець Богдан ступка. Навіть українська мова 
звучала так по-рідному, неначе мій батько говорив на ідиш. Я розумію так, що 
Шолом-алейхем створив свого Тев’є на українській землі, створив образ єврея, 
який своїм корінням зрісся з українським народом і є його невід’ємною части-
ною... ваш Тев’є-Тевель, здається мені, більш життєдайний, ніж той, що зіграний 
у московському театрі. скажу більше — гра всіх артистів точніше й правдивіше 
відображає життя єврейського населення в Україні. ви не скочуєтеся на зовнішню 
правдоподібність, копіювання, а даєте справжнє життя...

вся постановка вистави в Театрі ім. І. Франка вигідно відрізняється від москов-
ської вистави. Московські декорації, на жаль, не створюють враження української 
природи й відповідного настрою. У вашому театрі художники дуже добре й тала-
новито показали українське небо й Чумацький Шлях. ви показуєте, що дорога до 
добра є, але вона не проста й не легка...

Я не фахівець, це враження простої людини — єврея за національністю, але 
єврея українського походження. Довгий час ми були змушені приховувати наші 
почуття, нашу національну самосвідомість — це ті справжні цінності, за які треба 
боротися. велике вам і режисеру Данченку за це спасибі...»

У цьому дусі написані й вірші єврейського автора з щирим зверненням до 
ступки–Тев’є:

как украинец Украины, — 
вы самый главный в ней еврей,
Была б еврейская община
Без Тевье и без вас бедней...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Превосходен Тевье у Ульянова,
И Леонов тоже покорил,
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Только ступка создал того самого,
Что бессмертный Шолом сотворил...

То був дивовижний час, коли на франківській сцені водночас йшли три видат-
ні вистави сергія Данченка з Богданом ступкою у головних ролях — «Украдене 
щастя», «Енеїда» і «Тев’є-Тевель». У захваті від цього чуда 29 листопада 1996 року я 
опублікував у газеті «вечірній київ» статтю.

артист і його режисер

Невдовзі виповниться десять років прем’єрі «Енеїди» І. котляревського в Театрі 
ім. І. Франка. скільки ж разів Богдан ступка у ролі автора легко й просто спускав-
ся в зал, входячи в нього, за точним спостереженням Івана Драча, «як ніж у масло»... 
Щоб було зрозуміліше, нагадаю, що в першій дії розмаїтої, схожої на український 
гопак бурлеск-опери ступка–котляревський відправляє «моторного парубка» 
Енея в самісіньке пекло, а сам, походжаючи серед глядачів, дотепно й повчально 
розказує, що в ньому діється, хто і як спокутує тяжкі гріхи земні. Звертаючись без-
посередньо до залу з уїдливими сентенціями котляревського, актор має неймовір-
ний успіх... Понад 250 вистав! Фантастика! Може, глядача просто вабить святкова 
атмосфера яскравого феєричного дійства, мудра смішливість ступчиного автора? 
Проте й драматична історія Миколи Задорожного в «Украденому щасті» І. Франка 
не сходить зі сцени вже вісімнадцятий рік! Двадцять сьомого серпня — в 140-й 
день народження великого каменяра — Богдан ступка зіграв Миколу в 307-й раз.

Ще один вражаючий приклад. Прем’єра «Тев’є-Тевеля» за твором Шолом-
алейхема відбулася сім років тому (23 грудня 1989 року), проте незабаром відбу-
деться 200-та вистава! Якщо в оцінці мистецьких творів цифри що-небудь важать, 
то це саме такий випадок. Час подумати про книгу рекордів Гіннеса... коли ж зо-
всім всерйоз, то який театр на Заході може сподіватися на таке довге життя вистав, 
якому акторові пощастить стільки разів з’явитися перед глядачами в одній ролі?

У чому ж секрет такого тріумфального довголіття театральних творів? а скринь-
ка не була й замкнена. Передусім у тому, що всі названі вистави поставив сергій Дан-
ченко, котрий зумів огранити алмази багатьох талановитих франківців у діаманти 
неповторних спектаклів, які завдяки дисперсії в душах і свідомості глядачів напрочуд 
яскраво й довго «грають» всіма кольорами творчої райдуги. секрет ще й у тому, що 
головні ролі виконує в цих виставах видатний артист ХХ століття Богдан ступка. 
власне, саме поєднання талантів двох великих майстрів — артиста і режисера — 
є неповторним феноменом у світовій театральній практиці. Бо ж наприкінці цього 
року виповнюється 30 (!) літ їхньої творчої співпраці, що почалася з п’єси в. Розова 
«в дорозі» у Львівському театрі ім. М. Заньковецької. Це також варто книги рекордів...

Говорячи словами станіславського, між ними постійно відбувається невиди-
мий обмін душевним струмом... виходячи з такої обопільності, Данченко і ступ-
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ка створили разом 19 спектаклів (!), більшість з яких стали визначними подіями 
в культурному житті колишнього сРсР і незалежної України, а деякі сягнули сві-
тового рівня. З останніх достатньо назвати «Дядю ваню» а. Чехова (1980) та вже 
згадані «Украдене щастя» і «Тев’є-Тевеля»...

У чому полягає сенс і призначення Театру Данченка — ступки? Зануртеся 
в атмосферу названих спектаклів — і ви відчуєте відповідь, яку ніби розлито в са-
мому повітрі всієї співтворчості двох великих майстрів. Її важко висловити на сло-
вах, але якщо все-таки спробувати, то краще за все взяти їх з «Тев’є-молочника» 
Шолом-алейхема:

«Головне — Людина, тобто, щоб Людина була людиною... Людина повинна ві-
рити і сподіватись; кожний мусить вірити, по-перше, що є Бог на світі і поклас-
тись на всевишнього, що з часом життя, певно, буде краще...» Принаймні, в Театрі 
Данченка — ступки в це віриш майже як у храмі...

У 2002 році франківці показали «Тев’є-Тевеля» в сШа. ось як розповідав про 
це Богдан сильвестрович:

— Ми грали на сцені театру «Мілленіум» у Нью-Йорку, де півтори тисячі місць, грали 
другого і третього серпня. Аншлаги, ще й глядачі стояли. Дуже було відрадно, що другого 
серпня наші гастролі відкрила онука Шолом-Алейхема, американська письменниця Белл Ка-
уфман, якій тоді був дев’яносто один рік! Вона дивилася нашу виставу, що тривала три 
години двадцять хвилин. Спектакль ми почали пізно, десь близько дев’ятої. Грали без пере-
кладу. В залі були й євреї, й українці, й поляки, й естонці, й грузини, й американці, яким пе-
рекладали їхні сусіди... Так, вистава зібрала людей різних національностей, вони сиділи всі 
разом і відчували все одностайно. Нехай пробачать мені дипломати (що то значить сила 
мистецтва!), це була великої сили міжнародна місія й акція. Там, де може багато зробити 
мистецтво — чи фільм, чи театр, чи виставка живопису, чи музичний ансамбль — там 
жоден дипломат так не спрацює. Спектакль може миттєво об’єднати людей...

Наступного дня — у нас знову півтори тисячі глядачів, знову зал ущерть набитий. 
Леонардо й Валерій, господарі «Мілленіуму», сідали в сьомому, дев’ятому рядах, Леонардо 
одягав темні окуляри, щоб не побачили, що такий здоровий, сильний мужчина — і раптом... 
у нього сльози на очах. А Валерій, заступник директора цього театру, сідав десь у кінці... Це 
було дуже хвилююче. 

Після вистави ми з Белл Кауфман фотографувалися. Моїй партнерці Наталі Лотоць-
кій, яка грала Голду, гості цілували руки...

Дуже напружена поїздка! Два вечори поспіль і три тисячі людей! Після вистави у Нью-
Йорку зібрали декорації, сіли в автобус — тисяча триста кілометрів до Чикаго! Лише чет-
веро головних виконавців летіли літаком. Наступного дня прибули о п’ятій, поставили 
декорації, о сьомій годині почалася вистава. Театр на тисячу місць — Американська сцена 
Ісуса Христа (так вона називається), зал-амфітеатр... і те ж саме сприйняття! Від пер-
ших фраз, від першого монологу Тев’є! Спочатку глядачі насторожені, потім дедалі краще, 
краще, і я думаю — чи я в Києві, чи у Львові, чи у Харкові, чи в Одесі? І так було приємно, що 
вперше український театр у США працює в таких великих залах. Це не ансамблі, які я люблю 
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й поважаю, це не симфонічний оркестр, який я обожнюю. Це не ансамбль Вірського, де зоро-
вий ряд усе пояснює, а тут текст, слово... Як пробити цей зал? Пробили!..

Коли порахували усіх наших глядачів в Америці, то ми за три вечори знайшли 4 тисячі 
прихильників, друзів. Не часто таке трапляється. І ми пишаємося тим, що маємо стільки 
друзів за океаном...

Данченко: спогад про Товстоногова

У книзі «Франківці» Ростислав коломієць зазначав: «своєю об’єктивністю, про-
никливістю і художньою масштабністю кращі вистави Данченка можна зіставити із 
виставами Георгія Товстоногова. Йдеться не про зовнішню типологію, а про глибин-
ність натхнення, що народжує стиль. Можливо, вплинуло тяжіння: Данченко три 
роки “наїздами” стажувався у великому драматичному театрі, його полонив творчий 
неспокій колективу, котрий випускав тоді легендарну “Історію коня” за Л. Толстим...»

Щоправда, як мені говорив сам сергій володимирович, йому запам’ятався піз-
ніший час, — 1976-й рік, коли Георгій олександрович проводив репетиції «Дач-
ників» Максима Горького. впродовж цього року Товстоногов поставив один лише 
цей спектакль, а звичайно він робив дві–чотири прем’єри на рік... Тоді, в серед-
ині 70-х, Данченко стажувався також у таких метрів режисури, як Юрій Любимов 
і валентин Плучек, але найбільше — у Георгія Товстоногова. 

Товстоногов був на чверть століття старший за Данченка. коли в середині 60-х 
років молодий Данченко поставив свою дипломну виставу, за плечима у Товстоно-
гова вже було понад тридцять років режисерської роботи і близько дев’яноста (!) 
поставлених у Тбілісі й Ленінграді спектаклів, в тому числі «оптимістична траге-
дія» всеволода вишневського, «Ідіот» за Федором Достоєвським, «варвари» й «Мі-
щани» Максима Горького... від середини 60-х років і до знаменитої фантастичної 
«Історії коня» (1975) Товстоногов поставив ще майже сорок вистав. У такого май-
стра справді було чому повчитися! «Я вважаю його найкращим на той час теа-
тральним режисером», — говорив сергій володимирович. 

Данченко залишив спогади про Товстоногова, в яких, зокрема, читаємо: 
«З Георгієм Товстоноговим я бачився неодноразово, спілкувався на професій-

ні теми, бував на його репетиціях. За радянських часів широко практикувалися 
періодичні стажування, часто навіть головних режисерів театрів у провідних те-
атрах країни. Це може здатися дивним, адже люди, які обіймали ці посади, самі 
були спроможні вирішувати свої професійні проблеми, але це була передусім 
слушна нагода для головних режисерів зустрітися, обмінятися враженнями, мір-
куваннями. Нині, через фінансову скруту, це стало просто неможливим. але тоді 
такі зустрічі завжди приносили користь, були цікавими, адже режисери взагалі — 
люди достатньо розрізнені за характером своєї діяльності...

Товстоногов любив ці акції, що називається, обставляти. Поруч з ним неод-
мінно була завліт вДТ Діна Шварц, яка брала активну участь у створенні його 
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книг. вона весь час записувала за ним, потім обробляла текст... Це й правильно, 
оскільки для режисера сісти за письмовий стіл — значить надовго відкласти свою 
безпосередню роботу. він говорив, вона записувала, ми мали слухати. втім, багато 
з того, що він говорив, було вже відомо з його ж таки книг. Цікавіше було дивити-
ся репетиції, нові вистави, які не завжди маєш змогу побачити вчасно, обговорю-
вати побачене з колегами. взагалі Товстоногов полюбляв, щоб хвалили саме його 
роботи. коли ж я поставив у 1981 році “Загибель ескадри” (яку він ставив тричі: 
у 1952, 1960 та 1970 роках) і отримав Диплом І ступеня на всесоюзному огляді, 
він, приїхавши тоді з америки, був глибоко здивований: що ж у нашій виставі 
було такого, чого він не сказав? він таки ревнував трохи.

Під час одного з моїх стажувань він робив “Дачників” Максима Горького і пока-
зував нам дуже гарно зроблену першу дію. а другу — не показував, тільки говорив, 
що працює над нею. але ж нам було цікаво подивитися саме процес, а не закінчену 
роботу. Нас цікавив процес, із його нагальною потребою вирішувати технологічні 
проблеми... стажування закінчилося, а другу дію ми так і не побачили. Тоді ми з 
валерієм Раєвським — керівником білоруського театру — домовилися залишити-
ся на пару днів і подивитися-таки репетиції другої дії. Залишились... коли Товсто-
ногов побачив нас у залі, він був помітно незадоволений, але нічого не сказав. Ми 
ж бо — “стажери”. І виявилося, що друга дія якраз “не йде”. Тоді ж почався гучний 
скандал з олегом Борисовим. Зрозуміло, коли щось не виходить, то виникає на-
пруга... Таким чином ми побачили “кухню”... але мушу сказати, що відкриттів я для 
себе не зробив: кухня як кухня, — вочевидь, важливий тільки результат...»

Утім, Данченко не приховував, що «багато чому навчився у Товстоногова, не 
будучи його безпосереднім учнем».

Хоч би як там було, марно шукати безпосереднього видимого впливу Товсто-
ногова на такого самостійного й самобутнього режисера, як Данченко, який уже 
був постановником «камінного господаря» Лесі Українки, «Річарда III» вільяма 
Шекспіра, «Украденого щастя» Івана Франка в Театрі ім. М. Заньковецької.

Тож мова може йти саме про театрознавче зіставлення двох визначних і не-
повторних режисерів. Передусім, на мій погляд, обидва вони сповідували кілька 
ключових принципів у своїй роботі. Перший — повага до автора п’єси, яку вони 
ставили. Їхня режисура була втіленням п’єси, а не первісним актом творення, що 
стало нині модно. втім, у великих режисерів це не виключало, ба, навіть перед-
бачало творчий підхід до авторського замислу й тексту. Другий принцип — по-
вага до артиста. він — теж співавтор вистави. саме через нього режисер втілює 
свій задум, виражає суть, ідею, надзавдання й мелодію мови спектаклю. Третій 
принцип — центром і смислом театру, який вони створювали, була людина з її 
реальними проблемами, болями й радощами. Людина, а не держава з її ідеоло-
гією, визнавалася в їхньому театрі найвищою цінністю. Цей театр був справді 
гуманістичним. Нарешті, для Товстоногова і Данченка театр виступав самодос-
татньою величиною, початком і кінцем усіх їхніх устремлінь і бажань, метою та 
смислом буття.
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Можна й далі деталізувати схожість цих неповторностей. скажімо, Данчен-
ка завжди приваблювала «об’ємність товстоноговського мислення, неспішна 
об’єктивність у погляді на світ». сергій володимирович підкреслював, що Товсто-
ногов кожного разу ставив свої спектаклі по-різному, знаходячи абсолютно нові 
режисерські підходи до них. саме це було характерно й для творчості самого Дан-
ченка. Як і Товстоногов, сергій володимирович був абсолютно вільним від режи-
серського кокетства. Їхні творчі пошуки, фантазії завжди були підпорядковані фі-
лософській мудрості, високому інтелекту. Як і Товстоногов, Данченко любив Чехо-
ва. Звісно, всього цього не навчишся, як не навчишся бути талановитим. Цікаво, 
що Георгій Товстоногов подібно до володимира Немировича-Данченка вважав, 
що на театрі «необхідно шукати той мінімальний компроміс, який не скомпро-
метує вашої мети». Це стало особливо гостро відчуватися в умовах ринку, і сергій 
Данченко був не з тих, хто прикривався дефіцитом грошей, ніби щитом, від назрі-
лих проблем. він також говорив, що театр — це завжди компроміс, але важливо, 
щоб цей компроміс був якомога меншим. Звичайно, Товстоногову було незмірно 
легше, ніж Данченку. сергій володимирович у 90-х роках бачив вихід у тому, щоб 
зберігати надбане й водночас рухатись уперед. «Це два рівні однієї задачі, — ствер-
джував він. — І протиріччя тут немає. Театр — живий організм, і, тупцюючи на 
місці, нічого не збережеш». Рєзникович якось зауважив, що Данченко завжди тон-
ко відчував міру компромісу: «Надзвичайно обережно, м’яко, але наполегливо він 
проводить свою театральну політику. він володіє цим цілком».

Давайте вслухаємось у слова Данченка, в яких він сам зіставляв себе з Товсто-
ноговим: «Товстоногов якось сказав: “Я за добровільну диктатуру режисера у те-
атрі”. Я його цілком підтримую. адже без лідера немає театру. Це стосується не 
тільки головного режисера. Бо є й більш талановиті актори, є — менш. Природно, 
що талановитий мав би більше права грати головні, цікаві ролі. але це не озна-
чає, що інші актори театрові взагалі не потрібні. Треба залучати всіх, усім давати 
можливість розкрити себе». 

Здається, Данченко поділяв погляди Товстоногова. Проте логіка його режи-
серської політики вибудовувала свій, абсолютно не схожий на товстоноговський, 
підхід до режисера й актора. 

Данченко не затьмарював собою інших режисерів, які працювали в театрі, не 
був монархом, як Товстоногов, у ставленні до них. сергій Юрський, який двад-
цять років працював у вДТ, писав: «від самого початку він (Товстоногов. — В. М.) 
твердо знав і давав зрозуміти іншим, що... постановники, які діють самостійно, 
його театру не потрібні. він буде головним, він буде єдиним...» артист і режисер 
володимир Рецептер, який ставив спектакль під наглядом Товстоногова, згадував, 
що Георгій олександрович «усією силою свого обдарування забирав його власну 
волю. Частково, проте забирав». У театрі ж Данченка режисери працювали поруч, 
самореалізувалися і творчо зростали разом із ним.

За словами Богдана козака, сергій володимирович у Львові будував репер-
туарну політику театру так, що його особисті успіхи не відсували в тінь працю 
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колег-режисерів олекси Ріпка, володимира опанасенка, алли Бабенко, Богдана 
сусловського. кожен з них мав можливість розкрити свій хист. Зокрема, Ріпко, за 
плечима якого був уже довгий творчий шлях, немов відкрив друге дихання. Його 
«суєта», «Хазяїн» Івана карпенка-карого, «Марія Заньковецька» Івана Рябокляча 
довгі роки залишалися окрасою заньківчанського репертуару. 

«Не знаю, чи був ще на той час в Україні театр, де б так успішно співпрацю-
вало п’ять режисерів. сергій Данченко за роки свого керівництва створив такий 
високомистецький колектив, що навіть після переїзду режисера до києва, а опісля 
й групи акторів, заньківчани й далі успішно продовжувати працювати. він зумів 
злити воєдино різні акторські покоління і поєднати дві українські акторські шко-
ли — східну і галицьку». 

Про роботу з трупою Данченко говорив:
«Єдиний шлях до вироблення спільної мови з актором, як на мене, — активна 

робота над виставами, “школа на ходу” за станіславським. аби ця школа була від-
критою для всіх, вважаю, що варто вводити два склади виконавців, три і більше. 
Професійний актор, як і фахівець у будь-якій галузі, має постійно працювати, тоб-
то грати і грати, а режисер — ставити. Іншого не дано. саме таким чином будуєть-
ся робота Театру Івана Франка».

Інакше будувалася робота трупи, якою керував Товстоногов. Як відомо, він 
неохоче й рідко, особливо на ранньому періоді творчості, дозволяв дублювати 
навіть другорядні, незначні ролі. коли хворів артист, він, як правило, замінював 
спектакль, а не виконавця. Данченко, даючи можливість грати у виставі двом, а то 
й трьом акторським складам, розкривав їхній потенціал, активізував творчий про-
цес і постійно тримав у хорошій формі всю трупу.

З цього приводу розповім цікаву історію. коли готувалася вистава «За двома 
зайцями» Михайла старицького, актриса Любов Богдан була призначена на роль 
Насті — подружки головної героїні — й блискуче зіграла її. Разом із тим вона са-
мостійно працювала над роллю Проні Прокопівни й настійно просила Данченка 
ввести її в спектакль: «Мені вже сорок років, а я ще Проню Прокопівну не зігра-
ла!» І Данченко дозволив! він окремо працював з Любою і поставив її дебют на 
відповідальний для театру день — 3 липня 2000 року — це було закриття теа-
трального сезону. вистава пройшла з тріумфом, і після неї сергій володимирович 
сказав у присутності всієї трупи:

«сьогодні актриса нашого театру зіграла одну з головних ролей в одній із ви-
став. Це не просто, і це подія. Ми переконалися в тому, що це зроблено гарно, що 
це сприймається глядачем. сьогодні глядач, мені здається, дуже прихильно поди-
вився на те, що ми зробили. а зробили тому, що Люба дуже цього хотіла, що ми всі 
цього хотіли, тому що є великий потенціал в наших актрисах і акторах...

Дуже приємно і дуже гарно, коли талановита людина здобуває успіх своєю на-
полегливістю і своїм бажанням, адже інколи талановитому артистові не вистачає 
саме великого бажання працювати. Я хочу побажати всім акторам такої ж само-
реалізації, як реалізувала себе Люба...»
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Так успішно закінчилася історія із введенням третьої виконавиці ролі Проні 
Прокопівни у виставу «За двома зайцями». 

Данченко поважав артистів, які справді прагнули працювати: «взагалі людина, 
яка чогось прагне, існує взагалі інакше, ніж байдужа...» він говорив, що актор має не-
впинно трудитися. Тим більше що у великих театрах виходити на кін випадає кожно-
му акторові не так вже й часто, а він повинен зберігати форму. Без руху актора немає.

Звичайно, були вистави, де у Данченка на сцену завжди виходив лише один ар-
тист. Передусім це стосується Богдана ступки, який один грав Миколу Задорожно-
го, дядю ваню, автора в «Енеїді», Тев’є-Тевеля, Росмера, Мерліна, короля Ліра. 

сам Данченко міркував про це, як завжди, глибоко й просто: 
«Що тут говорити, ідеально працювати з одним складом. Товстоногов казав, 

що легше ввести когось у готову виставу, ніж готувати паралельно кілька складів. 
актори ж бо різні, і підходів вимагають різних. але у нас діє наказ міністерства, 
давно ще заведений, згідно з яким належить створювати два склади, щоб через 
хворобу актора (а хворіти зараз стали частіше: либонь, Чорнобиль дається взнаки) 
не доводилося переносити спектакль. Театр — те ж саме виробництво, і відмінити 
виставу — чималий клопіт...»

Узагалі важко порівнювати творчі методи роботи Товстоногова і Данченка, 
бо немає достатнього матеріалу для цього. Досить сказати, що у великому драма-
тичному театрі були записані й опубліковані (!) деякі репетиції товстоноговських 
спектаклів, зокрема «короля Генріха IV» вільяма Шекспіра, «Трьох сестер» і «Дяді 
вані» антона Чехова. сергій Юрський також фіксував думки вчителя і присвятив 
їм цілий розділ своєї книжки — «Репетирує Товстоногов». 

Нарешті у 2006–2007 роках у Петербурзі було видано два великих томи: «Ге-
оргий Товстоногов. собирательный портрет» і «Георгий Товстоногов репетирует 
и учит». У ньому, зокрема, були опубліковані записи репетицій «Історії коня» та 
«Тихого Дону».

Нагадаю, що через три роки після смерті олега Єфремова були видані записи 
його останніх репетицій у МХаТі. Данченка ж не записували навіть тоді, коли всі 
знали, що він тяжко хворий...

Нічого подібного в Театрі ім. І. Франка, на жаль, не робилося. До речі, режисер 
Дмитро Чирип’юк уже торкався цієї немаловажної теми. «коли я був у Москві на 
стажуванні, — говорив він, — звернув увагу, що за андрієм Гончаровим ходять 
двоє–троє людей і весь час записують, те ж саме — за Михайлом Туманішвілі, за 
Марком Захаровим. весь час — на сторожі, щоб записати, що він скаже. а у нас 
у цьому розумінні — тихо. абсолютно...»

власне, знаючи неабияку скромність Данченка, не важко здогадатися, що він 
не був прихильником таких методів фіксації режисерської думки. але ж як було б 
цікаво, скажімо, зіставити записи репетицій спектаклю «Дядя ваня» у Данченка 
і в Товстоногова, який поставив його через два роки після сергія володимировича! 

анатолій Ефрос якось висловився, що послухати станіславського для нас так 
само неможливо, як, скажімо, почути голос Баха; отож маємо задовольнятися тіль-
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ки розповідями про них. Можна зрозуміти тиху заздрість Ефроса, який, описуючи 
свою роботу в Токіо з японськими артистами, наголосив: «Мене і мого переклада-
ча на репетиції знімають на відеоплівку і ще ведуть докладний репетиційний що-
денник. Усе, що я говорю, бісерним почерком записує в зошит молодий чоловік».

Невимовно жаль, що дуже часто не фіксувалися на відеоплівку чи письмово ла-
підарні й точні, глибокі й цікаві висловлювання й роздуми сергія володимировича 
про мистецтво взагалі й театр зокрема. Досить познайомитися з його книгою «Бе-
сіди про театр», підготовленою оленою коваленко, щоб переконатися, наскільки 
вагомими й цінними є думки Данченка. І шкода, що в його рідному театрі не зна-
йшлося людей, які б суттєво доповнили самовіддану роботу мистецтвознавця.

сама коваленко писала з нагоди 70-річчя сергія Данченка (2007):
«Режисерська книжка — це традиція, яку порушувати немає сенсу, та й не 

можна. однак стосовно сергія Данченка вона ледве не була порушена — адже 
записана книга бесід з режисером практично в останні роки його життя. Існує її 
продовження, яке очікує на мецената та на свій вихід у світ. Якщо перша книжка 
присвячена питанням професійним: про театральну режисуру, про акторів, про 
велику драматургію, про керівництво театром, то продовження книжки містить 
діалоги про вічне: любов, внутрішню свободу, про владу, про нез’ясоване, про ба-
гато що інше, принципово важливе для великого режисера та необхідне для кож-
ного, хто позиціонує себе як людину мислячу: хто ми? звідки і куди прямуємо?»

Друга режисерська книга досі не побачила світ, адже олена коваленко, звісно, 
не може видати її сама. серед меценатів і державних чиновників не знайшлося 
людей, які здатні їй реально допомогти. 

За ініціативи Богдана ступки в Національному академічному театрі ім. I. Фран-
ка встановлена Премія ім. сергія Данченка, першим лауреатом якої став віталій 
Розстальний. ступка хотів, щоб вона набула статусу всеукраїнської театральної 
премії. Так і сталося. Девʼятнадцятого березня 2012 року на відкритті камерної 
сцени імені сергія Данченка ця премія була вручена володимиру Магару.

У Театрі ім. І. Франка раз на рік проходять Дні пам’яті Данченка, протягом 
яких показуються його вистави, видаються йому присвячені буклети, проводяться 
круглі столи. вже згадана олена коваленко писала: «Напевно, за теперішніх часів, 
це немало. а ось чи достатньо?»

Будівничий і людинознавець

Як уже згадувалося, у 1997 році, до 60-річчя сергія Данченка у пресі з’явилося 
чимало публікацій про режисера, щоправда, переважно поверхових і коментар-
них, серед яких варта уваги аналітична стаття Ростислава коломійця «Духовні 
вертикалі сергія Данченка». Зокрема, в ній зауважувалося, що з огляду більш як 
тридцятирічного творчого шляху режисера і сценобудівничого вимальовується 
образ борця за національно-культурну гідність, місія зв’язкового між різними теа-
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тральними часами, постать сценооновлювача. До того ж, усі ці творчості органіч-
но сполучені між собою.

Надзвичайно важливо те, що Данченко тонко розумів різницю між основопо-
ложними засадами національного театру, які за всіх умов мають лишатися недо-
торканними, і сценічною естетикою, стилістикою, арсеналом засобів акторської 
виразності — речами мінливими та плинними, які мають творчо оновлюватись. 
У цьому, на думку коломійця, принципове пояснення неепатажного характеру 
його вистав, їхнього довгого творчого життя.

Утім, Данченко міг епатувати глядачів, і щоб переконатися в цьому, досить 
було подивитися деякі сцени «Мерліна». Проте його епатаж ні на йоту не був 
самоціллю, він умотивований смислом самого спектаклю, логікою його концеп-
туального розвитку, надзавданням вистави. словом, міру не порушено. саме так 
міркує й ступка: «Епатувати в театрі треба обов’язково. в театрі має бути все, але 
в міру». Непомильне відчуття міри було ще однією видатною рисою режисера-
сценооновлювача сергія Данченка. 

серед ювілейних публікацій привернули увагу кілька глибоких і влучних фраз 
Михайла Рєзниковича: 

«Я ціную сергія Данченка за те, що він — будівничий театру. Це дуже важливо. 
він розуміє театр як певну художню систему і дбає про театр у цілому, а не про 
свої вистави. Ціную таку його надзвичайно важливу рису — потяг до духовних 
артистів. Це справжнє людинознавство. він не мислить спектаклю без духовного, 
талановитого артиста в центрі».

І ще на цю саму тему, кілька років потому:
«Данченко був будівничим театру в повному розумінні цього слова — при-

страсним, послідовним і терплячим. він заперечував своєю діяльністю такий звич-
ний для нашої епохи девіз Людовіка XV: “Після нас — хоч потоп”. адже будувати 
театр — це не тільки ставити вистави. Це насамперед виховувати трупу, попов-
нювати її, колекціонувати індивідуальності». 

Характерно, що з переходом до нових засад театральної справи в умовах ринку 
Данченко залишався в авангарді сценооновлення. в одному з московських видань 
було точно сказано, що «ім’я Данченка є синонімом художнього смаку й неорди-
нарності сценічних рішень». Здається, він був первісно готовий і до принципово 
нової ситуації, що склалася на театрі в 90-х роках минулого століття:

«Нині ми прийшли до фінансової цензури, — говорив сергій володимирович. — 
І справа тут не в перехідному періоді. Це норма для ринкової системи.  Існує чіткий 
поділ на вистави комерційні та художні. Ця проблема стосується всіх. І хоч як нам 
не подобається, але доводиться думати про неї. Бо так виникають небезпечні явища. 
комерційні вистави з гарними акторами, але... посередні за художнім рівнем».

Данченко вважав, що в умовах ринку та комерціалізації мистецтва взагалі й 
театру зокрема в Україні має бути принаймні один творчий колектив, наділений 
беззастережним, не обмеженим фінансовими кордонами правом на творчий ри-
зик, на розв’язання проблем, важливих для розвитку театральної культури.
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Неважко зрозуміти Майстра, який вимушений був щоразу співвідносити свої 
задуми не стільки з творчими можливостями колективу, скільки з обмеженими, 
точніше, жалюгідними фінансовими можливостями, буквально вишукувати гроші 
на художнє оформлення спектаклів, декорації, костюми, реквізит тощо. а як багато 
втрачає театр через брак грошей для зарубіжних гастролей! «Часто нас запрошують 
на гастролі й фестивалі, та коштів на дорогу нема де взяти, через що відмовляємо-
ся, — гірко признавався Данченко. — своїх робіт нікому не показуємо, і самі не 
маємо можливості вчитися в інших...» сергій володимирович не ремствував, мов-
ляв, усім стало складно жити. Проте хіба він не знав, що на «розкрутку» якої-небудь 
естрадної пересічності викидаються гроші, які й не снилися театрові, але котрий 
підтримує рівень усієї національної культури? справді, за державу прикро.

Та й за таких умов Данченко не відмовлявся від права на творчий ризик. він 
узагалі вважав, що «страх перед ризиком призводить до усереднення в мистецтві, 
й це головна “хвороба” театрального мистецтва в умовах ринку». Наталія Поно-
маренко вірно зауважила, що для художнього керівника Театру ім. І. Франка були 
характерні ризик у виборі п’єси, ризик у призначенні на роль, ризик у жанро-
вому вирішенні, художніх засобах виразності... вибір п’єс для постановки в теа-
трі міг здатися незбагненним. але насправді — він завжди точний, з абсолютним 
відчуттям часу минулого й майбутнього. Блискучим підтвердженням цього став 
приголомшливий «король Лір», який пов’язав на театрі різні епохи — історичні й 
сценічні. Данченко завжди був вірним сформульованій ним ще в молодості мак-
симі: «Митець на жодну мить не повинен забувати: те, що вчора було відкриттям, 
звичне сьогодні й стане архаїчним завтра. Зупинити мить у мистецтві, так само 
як і в житті, означає загинути». Така позиція вимагала постійної уваги до притоку 
в театр молодих сил. І Данченко від часів молодого ступки беріг у собі дар особли-
вого відчуття талановитої й перспективної молоді, в тому числі режисерської. Це 
точно підмітив ще у другій половині 80-х років Едуард Митницький: 

«Данченко мислить далекоглядно. Театр живе перспективою, майже смер-
тельно для нього пропустити схід сонця, а світанок зустрічає молодь. Режисер це 
розуміє. свої ідеї приносить наступне покоління. він ратує за сцену для експери-
менту — поле для пошуку своїх молодих колег. Щедро авансує молоду режисуру, 
не випускає з очей своїх студентів, розуміє і закликає інших чекати свого часу, не 
гніватись, не спокушатися легким успіхом, не бурчати, коротко кажучи, — набра-
тися терпіння. сходження буде не відразу, не цієї ж миті. Данченко вміє терпіти...»

Та головні зусилля режисера були зосереджені на плеканні молодих артистів. 
Народний артист України анатолій Хостікоєв розповідав:

«Молодим акторам сергій володимирович давав можливість реалізувати себе, 
довіряючи грати провідні ролі. Я в двадцять один рік прийшов працювати у Львів-
ський театр ім. М. к. Заньковецької (дебютував у ролі Черниша в “Прапоронос-
цях” Гончара). Працював один, без дублера, і коли через рік пішов служити в ар-
мію, то сергій володимирович не вводив нового виконавця, а взагалі зняв спек-
такль до мого повернення до театру». 
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Народна артистка України Поліна Лазова згадувала:
«коли я йшла у цей театр після інституту, мені казали: “куди ти йдеш, дитино, 

це кладовище молодих кадрів”. Я вважаю, що нам, молодим, які прийшли у 1978 
році, дуже пощастило, тому що саме того року доля подарувала театру сергія во-
лодимировича Данченка. З того року, з того сезону в театрі почалося нове життя. 
Усі побачили, як театр розквітнув, молоді артисти справді почали працювати, і за 
ці роки я не пам’ятаю, щоб молодь була без діла. вважаю, що за це треба вклони-
тися сергію володимировичу».

Досить було подивитися виставу Данченка «Приборкання норовливої» (1996), 
яка, до речі, й досі у репертуарі франківців, щоб зрозуміти, як він довіряв молоді. 
сергій володимирович говорив:

«Для мене принциповим було залучення у виставу молодих акторів. адже Пе-
труччо за текстом тридцять два роки. Та й дівчат в Італії того часу видавали заміж 
ще до вісімнадцяти. коли в цих ролях виступають актори більш старшого віку, 
змінюється тонус і загальне звучання вистави».

Народна артистка України Ірина Дорошенко свідчила, що з уведенням у ви-
стави молодих артистів сергій володимирович провадив іноді досить ризиковані 
експерименти, які, проте, давали добрі результати. Так, він подарував справжнє 
творче щастя аж сімом артисткам театру, довіривши їм ролі трьох дочок короля 
Ліра. Бо ж на таких ролях і виростають нові театральні зірки.

Щоправда, Данченко з жалем констатував: «Молоді актори не живуть театром, 
а просто працюють, й іноді здається, що вони не дуже хочуть грати». він згадував, 
що його батько володимир андрійович, будучи вже тяжко хворим, усе-таки всу-
переч долі ввечері виходив на сцену, підтримуваний знеболюючими препаратами. 
він був справжнім артистом! Зараз таких відданих справі людей майже немає...

Не можна не погодитися з коломійцем, який вважає, що від 80-х років Данчен-
ко не лише сповідував, а й першим особисто на сцені впроваджував художній плю-
ралізм, фактично повертаючись до призабутого від часів Леся курбаса закону сце-
нобудівництва, згідно з яким мистецька єдність забезпечується різноманітністю. 
в результаті кожна з нових вистав Данченка не була схожа на попередню, й у його 
Театрі органічно співіснували герої «Украденого щастя» і «крихітки Цахес», «Білої 
ворони» і «Росмерсгольму», «Енеїди» і «Мерліна», «Тев’є-Тевеля» і «короля Ліра».

скажімо, щодо «Білої ворони», то її постановку взагалі запропонувала народна 
артистка України, актриса театру Наталія сумська. вона розповідала багато років 
потому:

«сергій володимирович підтримав мою ініціативу. Я йому дуже вдячна, що по-
вірив і що у нас вийшла дуже гарна вистава. Знаєте, Данченко зажди тримав дис-
танцію між собою та акторами, і в той же час ми всі до нього, немов до магніту, 
тягнулися. Памʼятаю, як сергій володимирович сказав, що хоче поставити “Пігма-
ліона”, але дуже швидко, бо банк “Надра”, який на той час був спонсором нашого 
театру, дає гроші саме на цю п’єсу Бернарда Шоу. Тому він призначив на головні 
ролі досвідчених акторів: анатолія Хостікоєва, олексія Богдановича і мене. Так ви-
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йшло, що ця вистава стала останньою постановкою Данченка. Її дуже люблять гля-
дачі, і ми граємо Данченкову постановку вже понад десять років. а “кін IV” сергій 
володимирович не зміг поставити через хворобу і благословив анатолія Хостіко-
єва на режисерську роботу. Ми завжди цю виставу граємо як присвяту Майстру... 
коли помер сергій володимирович, театральний прапор франківців підняв його 
друг, товариш і актор-талісман Богдан сильвестрович ступка, який достойно несе 
його, продовжує справу Данченка і будує сучасний український театр».

Та годі й думати, що кожний ризик сергія володимировича не відчувався ним 
до дна, не був підкріплений творчою інтуїцією та величезним досвідом. а надто 
у Данченковій команді були співтворці найвищого класу, передусім ступка, з яки-
ми ризикувати не було страшно. втім, сергій Данченко увійшов в історію теа-
тральної культури не пристрастю до ризику, а видатними режисерськими здобут-
ками справді світового рівня. Не скажеш краще, ніж це зробив Іван Драч: «Дан-
ченко не тільки в контексті мистецтва України, а й у контексті світової культури 
належить до провідних режисерів... І те, що він робить в українській режисурі, 
конкурує з найкращими постановками на сценах світу». 

Мерлін, або Пошуки Грааля

Прем’єра вистави «Мерлін, або спустошена країна» за п’єсою німецького дра-
матурга Танкреда Дорста відбулася 27 лютого 1996 року. Розрахований на кілька 
вечорів сценічного показу, старий міф у жанрі трагіфарсу був спресований сергі-
єм Данченком до двох звичних для нашого глядача дій.

Режисер підготував надзвичайно складний спектакль за два місяці, приурочив-
ши його до приїзду в київ Танкреда Дорста. Мені здалося, що для деяких акторів 
цього часу було недостатньо, щоб проникнути у глибинну міфологічну суть їхніх 
героїв (принаймні на прем’єрі доволі поверхово була розкрита філософія образу 
знаменитого лицаря Ланселота). Не було й органічного акторського ансамблю, 
єдиної атмосфери спектаклю. Тож коли на прийомі на честь прем’єри пан Дорст 
заявив, що йому сподобалися всі без винятку сцени спектаклю, то в тому, на мій 
погляд, була чимала частка поблажливості. сказав про це Данченкові. він від-
повів, що ситуація має змінитися через кілька спектаклів: артисти заглибляться 
у свої ролі. І справді, вже з третьої вистави сценічне дійство стало значно глиб-
шим, масштабнішим і вражаючим; артисти швидко піднімалися до тієї творчої 
планки, яку високо тримав Данченко. Передусім це стосується олексія Богдано-
вича (король артур), Любові куб’юк (королева Гіневра), анатолія Хостікоєва (сер 
Модред). Тому захоплені відгуки на спектакль під час його показу в Німеччині, 
на батьківщині драматурга, були цілком умотивовані. один із німецьких крити-
ків писав: «Не скоро забудеш київського “Мерліна” в постановці сергія Данченка, 
який розгорнув трагедію в історичному річищі. враження, яке справляє вистава, 
дуже сильне, передусім тоді, коли сягає межі нестерпного».
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Утім, важко погодитися з твердженням Ростислава коломійця про те, що «ще 
жодна з данченківських вистав не викликала такого духовного, емоційного напру-
ження в залі, як “Мерлін”». Як глядач і прихильник Данченкової творчості, можу 
назвати півдесятка його вистав, що духовно й емоційно напружували глядача 
знач но більше. Не згоден і з тим, що «у “Мерліні” немає прозріння: світ летить 
у прірву і ніхто цього не помічає». 

Нагадаю, що син диявола і земної жінки, маг і віщун, Мерлін був учителем, 
наставником і радником артура. Так от, на мій погляд, може, вперше у світовій 
літературі та драматургії природжена роздвоєність Мерліна між добром і злом на-
була у ступки такої болючості й трагічності. Може, вперше міфічний герой так 
глибоко переживав усе те, що вчиняв король за його порадами, так сильно страж-
дав через те, що Грааль душі людської, здавалося б, цілком досяжний, знову й знову 
невловимо відсувався, як обрій, навіть від чесних і благородних лицарів. Трагіч-
на постать всемогутнього і водночас безсилого Мерліна зцементувала спектакль, 
стала його концептуальним стрижнем. Мерлін у виконанні ступки став незви-
чайним джерелом історичного оптимізму, вражаючою ілюстрацією до гетевської 
метафори вселенської суперечливості, яку Михайло Булгаков узяв епіграфом до 
«Майстра і Маргарити»: «Я — частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить 
добро». сама поява Мерліна на світ, замислена для зла (Мерлін має навчити людей 
не боятися робити зло, тоді як сам болісно шукає шлях до добра), стала великим 
програшем диявола: він знову й знову програвав у кожному доброму діянні Мер-
ліна. Інколи, коли Мерлін чинив зло, терези протистояння схилялися на користь 
диявола. втім, як говориться у книзі Еклезіястовiй, «немає людини праведної на 
землі, що робила б добро й не грішила».

Проростає твоє зерно,
Що вустами посіяв.
Ще по чарочці, сатано?
Наливай-но, Месіє!

Павло Гірник

Прозорливий сергій Данченко не випадково поставив наприкінці століття 
саме «Мерліна». Міфічний маг і віщун, окрім усього, може бути своєрідним сим-
волом... мистецтва, що, як і він, породжене дияволом. Проте так само як дияволізм 
не вичерпує суті Мерліна, справжнє мистецтво, навіть у найтяжчі часи, сприяє 
вічному людському пошуку безцінної чаші Грааля...

Знову ж таки не випадково — саме на перехресті століть і тисячоліть — звер-
нувся Данченко до шекспірівського «короля Ліра». сама атмосфера спектаклю 
пророче нагадувала про те, як далеко з часів Шекспіра зайшов процес духовного 
розпаду суспільства, накопичення в ньому людського зла. Разом зі ступкою‒Ліром 
Данченко прагнув застерегти всіх нас від повторення хоча б якоїсь частини хиб-
них ілюзій та гірких помилок, притаманних людству впродовж багатьох століть.
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Данченко був режисером духовно-філософського театру. він завжди тяжів до 
осмислення вічних проблем людського буття, сповідував цінності, що тримають 
суспільство на плаву, не дають йому кинутися у вир бездуховності. Режисер при-
знавався: «саме розуміння й сприйняття глядачами серйозних філософських тво-
рів для мене дорожче, ніж постійні аншлаги на розважальних дрібничках». 

Михайло Рєзникович писав про те, що «візит старої дами» Фрідріха Дюррен-
матта, поставлений Данченком, був «провидницьким спектаклем». Данченко від-
чував, що світ уже наближається до прірви відвертого цинізму. За суттю, разом 
з Данилом Лідером Данченко ще тоді створив картину, яку ми бачимо в наші дні: 
«Те, що жахає нас сьогодні, Данченко передрік понад десять років тому».

На початку другої половини 90-х років у творчості Данченка з’явилася нова, осо-
бливо тривожна нота, сказати б, апокаліптичного передчуття. вона тихо й тужливо 
прозвучала в перехідному спектаклі «Росмерсгольм» Генріка Ібсена (1994), нагадавши 
про духовний саморозпад особистості, яка вибирає шлях неправедної вседозволеності. 

На жаль, цю виставу давно зараховано до «нешедеврів» режисера. Так само дав-
но я з цим незгоден. Ще в 1996 році писав: «серед видатних удач режисера й ар-
тиста вважаю також незаслужено призабутий спектакль “Росмерсгольм” Г. Ібсена, 
в якому разюче передано віковічну людську впевненість у неможливості непра-
ведного шляху до справжнього щастя. Може, вистава так швидко зійшла зі сцени 
тому, що наш жорстокий час озброїв глядача зовсім іншим досвідом...»

Знаю, що цим спектаклем дорожив Данченко, і ступка й досі тепло згадує 
про нього.

Цікаві спогади залишив художник вистави андрій александрович-Дочевський:
«Для психологічної драми “Росмерсгольм” я придумав дуже аскетичну версію 

чи то замку, чи то парку, такий-от інтер’єр-екстер’єр. У просторі виникали визо-
лочені багети. вони рухалися, і з них у другій дії складався хрест, який нависав над 
долею Росмера й Ребекки. 

Усе мовби завмирало у відчутті вибуху, внутрішньої хвилі. Лише дві пристрасті, 
дві живі стихії панували довкруги — вогонь, що жеврів у каміні, та водограй на 
цвинтарі. але у драматурга присутній іще один персонаж — водоспад, який шу-
мить за вікном.

актори зупинялися за багетами і ставали образами давніх портретів; за ними 
виблискувала тлом мертва плівка, яку іноді світло перетворювало на потік. Із водя-
них струменів поставав привид загиблої дружини Росмера.

Богдан ступка був одягнений у сурдут, який він часом скидав і носив його як 
ментик, а завдяки акторській пластиці, це справляло неабияке враження на гляда-
ча. Дві інші виконавиці — Лариса кадирова й Лариса Хоролець — мали вбрання 
з особливої, підібраної мною тканини. 

Я прагнув показати дію в символічному дусі. Поступове нагнітання напруже-
ності передавалося режисером у наростанні ритміки. Надзвичайно виразно три-
мав себе ступка. він — актор думки, і його слова звучали в залі, наче нанизувалися 
на вістря. І коли на сцені залишалося двоє — Росмер і Ребекка, в них несподівано 
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визрівав намір спокутувати провину — кинутися у вир. Наприкінці вистави вода 
нищила все на своєму шляху — на друзки розліталися важкі визолочені багети, 
все охоплювали хвилі, які ринули через Росмерсгольм — будинок нещастя. 

Моя робота сподобалася Богданові сильвестровичу, а головне — я знав, що 
він прихильно ставився до пошуків, і тому розраховував на його підтримку...»

Данченко добре розумів, що його нагадування люди не почують і не зрозумі-
ють. він говорив: «сама ідея, закладена у п’єсі, близька багатьом: шукання змісту, 
сенсу життя... Я знав, що великого резонансу вистава не матиме. Так і вийшло...» 
Тим, хто вважав фінал п’єси трохи штучним, Данченко відповідав: «але ж він мета-
форичний: люди йдуть із життя, бо вони не знайшли себе в ньому, не можуть і не 
хочуть так жити». Я вважав і вважаю, що «Росмерсгольм» — дуже сильна вистава, 
і її варто відновити, принаймні на камерній сцені. 

Затим у Данченковому «Мерліні» і «королі Лірі» (1997) пролунало симфоніч-
ної сили пряме попередження всьому суспільству про небезпеку його самогубства 
в задушливій атмосфері моральної деградації та бездуховності. Прагнення глибо-
кого філософського прочитання цих масштабних спектаклів штовхає до біблійних 
пророцтв про те, що «все постало із пороху, і вернеться все знову до пороху...». Бо 
ж, як сказано у книзі пророка Ісаї: «І осквернилась земля під своїми мешканцями, 
бо переступили закони, постанову порушили, зломили вони заповіта відвічного...»

Хай не залишиться жодного сумніву — таким було глобальне бачення самого 
Данченка, а не його інтерпретаторів, у тому числі й мене. «Я не відкрию великої та-
ємниці, — заявив наприкінці минулого століття сергій володимирович, — якщо 
скажу — все йде до того, що подальше існування людства доволі проблематичне 
й час його існування зараз вичерпується... Принаймні у тих формах, у яких ми б 
хотіли його бачити».

Не пройшло й місяця після смерті сергія Данченка, як людство отримало 
страшне підтвердження цих пророцтв: небачений терористичний акт у Нью-
Йорку фактично знаменував собою початок нового століття, в якому, судячи з усьо-
го, людина — незалежно від її національності, кольору шкіри, релігійної приналеж-
ності — в жодному куточку світу не зможе почувати себе в безпеці. американський 
політолог Гантінгтон висунув тезу про те, що на відміну від XX століття, що було 
століттям зіткнення ідеологій, XXI століття стане століттям зіткнення цивіліза-
цій. визначилася прірва між християнським цивілізованим світом і тим світом, де 
вбивство чужака не є гріховним, аморальним, а навпаки — благом, обов’язком; між 
світом демократії, поваги до людини і світом насильства, для якого всі засоби ста-
ють у пригоді. Можна на цю тему дискутувати, але за суттю мова йде про фактичне 
розгортання третьої світової війни — з міжнародним тероризмом. Якщо цивіліза-
ція розпочне її з озиранням на свою цивілізованість, вона може програти. Якщо ж 
закриє очі на власну цивілізованість, то їй загрожує духовна деградація...

Замкнуте коло? 
Зрештою, повниться гріхом, вичерпує свою декларовану спроможність і той 

світ, який прийнято називати демократичним, цивілізованим... Досить сказати, 
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що й міжнародна антитерористична операція, розгорнута сШа після жахливого 
вересня 2001 року, стала прикриттям суто користолюбних цілей. Непримиренна 
боротьба сШа зі світовим тероризмом, ганебні війни в Югославії та Іраку, по-
дальші військові операції сШа стали за суттю битвою за розв’язання своїх про-
блем, за розширення зони власних інтересів, за набиття власних кишень.

Звичайно, Данченко не знав, що саме в рік його смерті земляни зіткнуться з аб-
солютно новим проявом тероризму, який фактично відкриє нову зловісну епоху 
в історії людства. взагалі кожна епоха починається раніше, ніж люди встигають зро-
зуміти, що вона настала. але таким обранцям долі, як Данченко, від Бога дароване 
найтонше й найточніше відчуття часу. сергій володимирович відчував апокаліп-
тичне згущення в атмосфері планети, говорячи словами Бердяєва, «злих сил».

Ні, Данченко не був фаталістом, який безвільно чекав «кінця світу». Навпа-
ки, він залишив нам упевненість, що у третьому тисячолітті людство збере всю 
свою потугу, аби не допустити власної загибелі, знайде шлях до свого духовного 
відродження. Данченко яскраво й сильно заявив про себе як режисер-мислитель, 
режисер-філософ світового масштабу, здатний діагностувати суспільні хвороби 
й указати людям на світло в кінці тунелю...

Концепція Національного театру

сергій Данченко розробив концепцію Національного театру, деякі важливі 
моменти якої, скажімо, стосовно артистів, ми вже заторкували. Режисер ґрунтов-
но доводив, що задум та призначення такого театру — бути Театром нації. Це 
суголосно Франковій максимі, що театр — «один із конечних, органічних проявів 
національного життя».

На думку режисера, це означає насамперед бути виразником того, що прита-
манне нації, що характерне для неї як цілого, що склалося історично. Цілого, яке 
постійно розвивається, змінюється, але зберігає себе як сутнісно неподільне явище. 

Данченко вважав, що в самій природі Національного театру закладено такі 
якості, як неперервність, цілісність національної культури. або інакше — відчут-
тя національної культури як цілого. Збереження національної культури як ціліс-
ної — це, напевно, одна з основних місій Національного театру. отже, цілком зро-
зуміло, чому свого часу кожна з європейських націй так прагнула до народження 
і становлення свого власного національного театру. Прикладів безліч. один із 
них — історія народження чеського національного театру наприкінці ХХ століт-
тя, національного у прямому значенні, тобто збудованого на гроші самих чехів. 

Данченко стверджував, що про характер та культуру того чи іншого народу, 
зокрема культуру театральну, можна безпомилково судити за станом мистецтва 
Національного театру. З часової дистанції особливо помітно, що у творчості саме 
цих театрів моральний тонус та духовні шукання нації відбиваються найбільш 
адекватно, найбільш зримо.
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Данченко наголошував:
«Мистецтво Національного театру — це мистецтво великого стилю. Так іс-

торично склалося, таким цей театр прагнула бачити нація. Мистецтво великого 
стилю — це вивіреність та ясність стильових виразів, очищення від усього не-
основного та випадкового. але це також відсутність стильового екстремізму, сти-
льових крайнощів, стильових вибухів.

Мистецтво Національного театру є мистецтвом, яке не дозволяє розчинити-
ся, розсіятися, роздрібнитися національному стилеві, мистецтвом, яке й поклика-
не зберігати національний стиль. Причому зберігати його живим, конкретним, 
співзвучним сьогоденню і завжди максимально змістовним та об’ємним.

Цим і пояснюється, що Національний театр не має права відкидати нічого 
з набутого культурою минулого, в тому числі й на сцені. Національний театр по-
винен, не випускаючи з поля зору культури минулого, постійно співвідносити 
з нею своє мистецтво, свою творчість.

Безумовно, час диктує своє відчуття стилю, викликає до життя його нові про-
яви. Мистецтво Національного театру, ясна річ, підпорядковане часові, ним живе 
й дихає. Проте, на відміну від інших театрів, у будь-яких змінах його стильових 
принципів завжди відчувається ненав’язана, органічна їхня природа. Передумови 
цих змін закладені в самих стильових принципах. Ці зміни є не чим іншим, як но-
вими виявами єдиного й потужного національного стилю, новим підтвердженням 
його життєздатності».

Як історія перечитує сама себе (без цього вона незрозуміла), так і мистецтво Наці-
онального театру перечитує себе (без цього воно також є незрозумілим). «І це зовсім 
не означає, — зауважував Данченко, — що таке мистецтво консервативне, замкнене. 
Перечитуючи себе, воно відкриває в собі все нові й нові розуміння, виявляє незнані, 
непередбачувані раніше можливості свого стилю, своїх принципів, своїх основ».

Часом така ситуація буває неправильно потрактованою, багатьма не осяг-
нутою. Національній сцені нерідко протиставляють сцени експериментальні, 
театри-студії. Причому протиставляють не на користь театрові Національному. 
Данченко був переконаний, що такі протиставлення некоректні, оскільки якість 
і характер експериментальності на сцені Національного театру і театру студійно-
го принципово відмінні.

Данченко говорив:
«в основі естетики студійного театру, як правило, закладено енергію запере-

чення естетики класичного театру, театру великого стилю. власне на цьому за-
переченні, на викликові мистецтву великого стилю й будується мистецтво студій-
ного театру. Театри такого роду взагалі не опікуються осягненням традиційних 
стильових систем, проникненням у них, — це не їхня мета, не їхнє завдання. Нав-
паки, їх цікавлять стильові злами, стильові деформації, експансія абсолютно но-
вих стильових виразів у стилістику традиційну, руйнування цієї стилістики».

На думку режисера, несправедливо твердити, що Національний театр пере-
буває у певній глухоті до того, що відбувається в театрах інших, у тих же студій-
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них або експериментальних. Якщо вдивлятися уважніше, не можна не помітити, 
що Національний театр постійно сприймає знайдене на інших сценах. Тільки 
сприймає не прямо, тобто не запозичуючи, а ніби зіставляючи, порівнюючи з не-
змінними й абсолютними національними стильовими істинами. І, до речі, саме на 
сцені Національного театру багато експериментальних ідей знаходять своє оста-
точне, завершене вираження, стають класичними. 

Щодо репертуару Національного театру, то він в жодному разі не має дефор-
мувати великого стилю цього театру, більше того, в ньому саме великий стиль по-
винен знаходити найповнішу реалізацію. 

Данченко наголошував, що в Національному театрі сучасні п’єси — рідкість. 
Звичайно, вони мають право з’являтися на його кону, але за умови, що здатні ви-
тримати змагання з класикою. в Європі є національні театри, які принципово не 
вдаються до постановок сучасної драматургії («комеді Франсез», наприклад), і від 
цього вони не стають театрами несучасними.

Режисер і мислитель нагадував, що ще зовсім недавно від Національного те-
атру вимагали, аби за будь-яких обставин репертуар був сучасним і фактично 
кожна щойно написана п’єса мала бути поставлена на першій сцені держави. Це 
виявилося оманою, яка обернулася негативними наслідками, зокрема репертуар-
ним брудом. Така невибагливість мстить за себе неминучою деформацією самого 
мистецтва Національного театру, компрометує його основи та принципи. втрата 
ясних художніх орієнтирів призводить до згасання національного стилю.

сергій Данченко вважав, що над цією темою можна було б розмірковувати 
досить довго. Зокрема, він згадував слова, звернені олександром Блоком у травні 
1919  року до трупи великого драматичного театру, про те, що перед артистами 
постає велика скарбниця старого класичного та романтичного мистецтва, і цьому 
мистецтву належить здійснити ще багато великих справ. Поет вважав, що треба 
пити з найкоштовнішого келиха мистецтва, намагатися наблизитись до тих вер-
шин, на які закликають найвеличніші зі старих майстрів. сучасна душа роз’ятрена 
страхітливою роздвоєністю життя, потребує цілісності, і вона більш, ніж будь-коли, 
відкрита сприйняттю високого... За словами поета, великий драматичний театр 
є театром високої драми, високої трагедії, високої комедії. в цьому театрі необхідно 
показувати народові кращі зразки європейської драми у її проявах не побутових, не 
історичних, а насамперед художніх: «Тут ми маємо служити насамперед мистецтву».

Данченко особливо наголошував, що вкрай важливо пам’ятати це, коли йдеть-
ся про Національний театр:

«Український театр і вся українська культура перебували під постійним тис-
ком, метою якого було повне знищення їх як духовного базису нації. важко було 
навіть сподіватися на офіційне створення такого культурного центру, як Націо-
нальний театр. Проте зусиллями високоталановитих і відданих своїй справі лю-
дей фактично такий театр існував. Творчі здобутки старицького, саксаганського, 
садовського, Заньковецької та багатьох інших, не кажучи про драматургію котля-
ревського, Шевченка, Франка, Лесі Українки, завжди є і будуть з нами. 
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З іншого боку, з огляду на умови виживання українського театру, маючи на 
увазі зв’язок між сьогоденням і минулим (між минулим і майбутнім), Українському 
національному театрові слід спиратися не тільки на театральний досвід нашої на-
ції, а й на розвиток світових національних культур». 

Як ми вже зазначали, живу основу концептуальних поглядів Данченка склада-
ли артисти, а їх художня місія обумовлювалася надзавданням театру, який будував 
режисер — бути театром нації. 

Данченко запевняв, що Національний театр повинен мати можливість опрацьо-
вувати найбільш неординарні, суперечливі концепції на власній Малій сцені. Бо не 
всі художні ідеї можуть бути одразу проголошені на тисячні глядацькі зали. Існує та-
кож драматургічний матеріал, який чистіше, ясніше звучить саме в камерних умовах. 
Нагадаємо, що сам Данченко волів ставити Чехова та Ібсена саме на Малій сцені.

На думку режисера, всі служби Національного театру, які беруть участь у тво-
ренні вистави, мають не лише відчувати його престиж, а й нести відповідальність 
за якість його роботи. Це складно втілити: колектив великий і має розгалужену 
структуру, — але критерії від того не можуть бути заниженими.

І нарешті, глядач. «Глядач — це теж професія», — говорив Данченко. Є люди, 
які володіють нею досконало. Інші тільки-но почали її опановувати, і тому їхні 
судження ще доволі поверхові. З чого ця професія складається? Зокрема, з вихо-
вання в собі вміння слухати й чути серйозну музику і хоча б трохи розумітися на 
малярстві. «Я завжди орієнтуюся на широку, сказати, демократичну публіку, — за-
значав режисер. — але попри цю загальну орієнтацію слід пам’ятати ще й про 
специфіку міста, де працює театр».

На думку Данченка, великий стиль Національного театру має поєднуватися 
з демократичністю. І демократичність ця має виявлятися в тому, щоб кожен від-
чував себе на виставах театру вільно та виносив після перегляду почуття радості 
й відкриття нового, небачено глибокого. сьогодні театр став досить елітарною 
установою, оскільки він менш доступний широкому загалові порівняно, скажі-
мо, з телебаченням. але саме театр базується на принципах соборності, і в цьому 
його унікальність. Данченко стверджував, що Національний театр уже сьогодні 
має стати певним художнім і разом з тим моральним, духовним камертоном нації.

Данченко — Ступка та критика

стан української театральної критики мене цікавить лише стосовно наших ге-
роїв. У цій книзі використано багато театрознавчих публікацій відомих і шанова-
них авторів, я збирав крихти цікавої інформації навіть у пересічних статтях. але не 
можу не сказати про критичне ставлення Данченка й ступки до критики в Україні. 

анатолій Ефрос якось написав дуже жорстко: «від критиків сьогодні не має 
користі. вони стали жити наче всередині свого власного клану. Там свої закони, 
завдання, взаємостосунки. Ми — тільки привід для їх бесіди один з одним. Нових 
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імен у критиці немає. відомі критики виглядають втомленими, все їм набридло. 
Того взаєморозуміння, яке колись, в усякому випадку, у мене, було з багатьма кри-
тиками, тепер немає. в цьому я звинувачую їх, а вони — мене». 

Пізніше сергій Данченко висловлювався в тому ж дусі. скажімо, за рік до смер-
ті — в серпні 2000 року — він говорив про українських театральних критиків:

«Ну добре, от зникли всі критики, їх немає. Як це відіб’ється на театрі? аб-
солютно ніяк... Розумієте, скажімо, в Німеччині театральний світ справді вірить 
деяким своїм критикам, серйозним критикам, але ж вони реально впливають на 
театральний процес. Глядачі йдуть в театр, довіряючи цим критикам. а у нас...»

І сергій володимирович безнадійно махнув рукою. 
Має рацію Михайло Рєзникович, який писав, що «мудрий олімпійський спокій 

сергія Данченка у ставленні до ескапад театральних рецензентів викликає лише 
повагу». він спокійно, навіть якось відсторонено реагував на такі екзерсиси пишу-
чої братії, смішні у своїй псевдозначущості. він наче ставив невидиму стінку поміж 
собою і ними і майже ніколи не коментував. Що переховував він за цією постійною, 
майже меланхолійною стриманістю? Біль? втому? Чи крицеву волю, аби не зірва-
тись, не стати на рівних, не почати абсолютно беззмістовну дискусію? Хто знає... 

відомо, що Товстоногов безжалісно покладав край будь-якому замахові на свій 
художній авторитет і владу, використовуючи всі доступні важелі й зв’язки. Думаю, 
що у глибині душі сергій володимирович тужив за справді глибокою й професій-
ною критикою, бо ж нерідко театральний критик — це людина, яка «роз’яснює» 
здивованому режисерові зміст його постановки, і бачить той критик те, що хоче 
бачити, а не те, що в нього перед очима. а так хотілося б мати справу з критикою, 
яка б тонко вникала у режисерський задум спектаклю, вчасно виявляла самобутні 
таланти, допомагала повністю розкрити творчий потенціал артистів.

Данченко говорив:
«Цього не вистачає в києві. Наші критики, як правило, хлопці поверхові. І не 

тільки поверхові... Це тусовка, а тусовка ніколи не здатна висунути крупного кри-
тика. Той, хто претендує на це, повинен відійти від неї, і лише тоді може стати 
чимось... Я в цих тусовках ніколи не беру участі, не ходжу на них... Я їх називаю 
гастритчиками... вони всі бутербродами закусують...»

До речі, ступка також дуже рідко буває на тусовках і вважає, що вони не ма-
ють жодного відношення до справжнього театрального життя. Запитав його: «Як 
ставитеся до театральних критиків?» «Із заздрістю», — відповів ступка. І тут-таки 
розповів бувальщину:

— У Дюма просять п’ять франків на похорон відомого критика. Письменник відповів: 
«Візьміть хоч десять і поховайте одразу двох критиків».

ось що цікаво. в оточенні сергія Данченка й Богдана ступки завжди були та-
лановиті люди, які здатні відразу після вистави зробити її блискучий концептуаль-
ний аналіз, але вони не вважалися театрознавцями і не публікували свої спосте-
реження й роздуми. Це гірка ситуація, про яку ще в ХІХ столітті написав Петро 
в’яземський: «Біда в тому, що мислячі люди не пишуть, а ті, які пишуть, не мислять».
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одного разу я нагадав ступці слова станіславського, який у своїх спогадах пи-
сав, що судить себе як актора не за відгуками преси та глядачів, а за власним від-
чуванням і розумінням. 

— У принципі Станіславський має рацію, — відповів артист. — Але хочеться все-таки 
дізнатися від преси, чи вона тебе зрозуміла, точніше, чи глядач тебе зрозумів. Бо ти для 
глядача працюєш... Хочеться послухати справжню критику...

серед театральних критиків, які викликають у нього повагу, ступка виділяє 
Бориса Поюровського, Юрія коваленка, сергія васильєва, олександра сакву, 
олега вергеліса. серед театрознавчих книг, що варті уваги, Богдан сильвестрович 
назвав «Флейту Гамлета» вадима Гаєвського. колись запитав ступку: «Яка для вас 
різниця між усною й письмовою рецензією чи оцінкою?» він відповів:

— Verba volant, scripta manent. Слова відлітають, написане залишається. 
особливо важливо, на мій погляд, знайомитися з негативною критикою най-

вищого ґатунку. Проте варто було Данченку поставити концептуально складного 
й філософськи глибокого «короля Ліра», як деякі рецензенти зайняли, говорячи 
словами віктора Гюго, позицію блохи у лев’ячій гриві: принижений лев змушений 
терпіти, що його кусає це маленьке нікчемне створіння, а блоха може гордо сказа-
ти: «в мені тече левова кров».

Михайло Рєзникович описав потрясаючий епізод:
«Тільки одного разу я почув гіркоту й біль у його (Данченка. — В. М.) словах — 

на зібранні в академії мистецтв, коли він говорив про успіх “короля Ліра” в Москві 
і про те, як безапеляційно різко і несправедливо оцінювали його виставу київські 
працівники театрально-критичного пера. с. Данченка важко було уїдати — все ж 
таки керівник провідного театру країни, а проте уїдали. Голослівно. Нахабно. На 
межі образ. І не тільки в періодиці, але й у професійних виданнях — в “Україн-
ському театрі” наприклад...»

складалося враження, що навіть професійні критики дивилися «короля 
Ліра», так би мовити, одним оком, абсолютно не проникаючи в його суть, або ж 
були свідомо упередженими. Інакше не поясниш того, що концептуально чітка 
й філософськи цілісна вистава голослівно розцінювалася як «у цілому розмито-
багатозначна» з «малопомітними основними орієнтирами наскрізної дії»... За-
мість сутнісного аналізу Данченкової прем’єри пропонувалися поверхові розу-
мування чи школярські напучування великого режисера щодо «темпоритмічної 
невибудуваності дійства» тощо. Інтелектуальна неадекватність огудників виста-
ви та її творців була гнітючою. Бо ж відсутність елементарного історико-філо-
софського й театрознавчого аналізу не заміниш претензійністю, менторством, 
декларативністю. Правда, Пушкін їдко говорив, що дурість засудження не так 
помітна, як дурна похвала. Тож мало хто звернув увагу на бліду й невиразну «роз-
носну» критику на адресу справді великого спектаклю. втім, не слід забувати, що 
деякі рецензенти намагалися оточити художній простір «короля Ліра» кільцем 
погребальних вогнищ, розпалених на заздрощах, посередності, нерозумінні, не-
вігластві...
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Безумовно, була й розумна, професійна критика: скажімо, стаття олексан-
дра сакви в журналі «Art Line» (1997, № 12). Через два з половиною роки після 
прем’єри з’явилася серйозна аналітична стаття Михайла Рєзниковича, до якої 
ми ще звернемося. Проте, на мій погляд, Данченків «король Лір», як свого часу 
й «Дядя ваня», не знайшов у києві адекватного визнання й глибокого аналізу.

Згадаймо ще одне зауваження Пушкіна про те, що там, де немає любові до 
мистецтва, немає і критики. Хіба найперший обов’язок критика не полягає в тому, 
щоб обов’язково самому зрозуміти режисерський задум спектаклю — передусім 
у тому випадку, коли варто піднятися, «вирости» до нього, перш ніж судити? воіс-
тину необхідно любити талант режисера, аби правильно й справедливо оцінити 
його роботу, а коли вже немає любові й адекватного професійного рівня, то краще 
й не братися за перо. сам Данченко неодноразово нарікав на те, що в нас немає 
статей і рецензій, присвячених не просто виставі, а «її життю, процесу її розвитку, 
розквіту або деградації». 

ступка називає представників ЗМІ «зміями». Звідки така нелюбов до журналіс-
тів? Богдан сильвестрович відповів, як відрізав:

— А тому що не професіонали. Практично ніхто не може проаналізувати спектакль. 
Більше того, майже ніколи не готуються до інтерв’ю. Пам’ятаю, якось до мене прийшла 
молода журналістка — майбутній театрознавець — після вистави «Не боюся сірого вов-
ка», поставленого Андрієм Жолдаком за п’єсою Олбі «Хто боїться Вірджинії Вульф?». Після 
кількох її дивних питань запитав уже я, чи бачила вона виставу. Виявилося, що ні! Про що 
тоді може йти мова? І таких більшість, на жаль.

На мою думку, найперша біда в тому, що нинішні театральні критики не мають 
фундаментальної гуманітарної підготовки. Факультети журналістики такої ґрунтов-
ної бази не давали й раніше, зараз — тим більше. З них частенько виходять профе-
сійні дилетанти, які начулися про все потроху, але геть-чисто не вміють аналізувати 
проблему з професійної, наукової точки зору. Буває, що не виручає й спеціальна 
театрознавча освіта — вона може бути неякісною, поверховою, крім того, крити-
ки мало працюють над своїм професійним удосконаленням, не вчаться у старших 
і в самого життя, мало читають, мало відвідують театри, музеї тощо. Як правило, саме 
такі люди компенсують своє невігластво гіпертрофованою зарозумілістю, свою не-
дорікуватість — примітивним напучуванням і дешевими світоглядними кліше.

На питання про те, чого чекає Богдан ступка — актор і художній керівник 
театру — від критиків, відповів:

— По-перше, аналізу вистави. Нехай і критичного, якщо є підстави. Нехай пишуть, що 
сподобалося, що — ні, і головне, пояснюють чому. І все. А ми читаємо так звані попурі або 
фельєтони. Що завгодно, тільки не професійний розбір побаченого. 

Іншим разом ступка говорив про сучасну театральну критику:
— Не всі рецензенти — дійсно рецензенти, не всі критики — справжні критики. Не всі 

вони насправді знаються на театральному мистецтві. Необхідно багато років прожити 
в театрі, аби пізнати його. До того ж, можна прожити люблячи театр, а можна — його 
ненавидячи. 
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Новоспечені критики останніх років взагалі вражені невіглаством та необ’єктивністю, 
нерідко пишуть рецензії «на замовлення». Здатні буквально знищити режисера, не рахуючись 
з моральними нормами. Саме так деякі писали про «Короля Ліра» Данченка. Вони вкоротили 
життя великому режисеру. Звісно, спектакль може подобатися або не подобатися, але ре-
цензент повинен бути одночасно доказовим і толерантним. І обов’язково — професійно під-
готовленим та знаючим, він сам по собі повинен бути значною особистістю. Інакше виникає 
питання: «А судді хто?»...

Фільм «Молитва за гетьмана Мазепу» може подобатися або не подобатися. Але не-
гарно, неетично говорити в інтерв’ю, як зробила одна відома в Україні людина: «Аби мене 
не вивернуло, я пішов з фільму». Так достойні люди не говорять і не пишуть. Взагалі так не 
живуть у суспільстві. Та й як можна оцінювати фільм, який навіть не додивився до кінця?

Хльостко, убивчо, а головне правдиво, написав про нинішніх українських кри-
тиків Михайло Рєзникович: 

«Мені здається, характерною особливістю нашого критичного театрального 
сьогодення в Україні можна сміливо назвати дилетантизм. Просто дивує, Що і Як 
пишуть про театр люди, в яких за плечами немає ні театрального досвіду, ні про-
фесії, ні театральної інтуїції, ні серця, ні розуму, а тільки якийсь хвацький “кок-
тейль” із розв’язності, невігластва й упередженості».

Утім, шкода від упереджених і блідих вітчизняних критиків не така вже й ве-
лика — просто тому, що ними практично ніхто не цікавиться. Як говорив Данчен-
ко: «Що написав, що не написав критик рецензію, абсолютно однаково, ніякого 
впливу вона не має...»

взагалі можна сказати, що вистави в Україні часто створюють майстри, а пи-
шуть про них часто-густо ремісники. Тож останнім хочеться порадити словами 
Тараса Шевченка: «Голубчики, пишіть для себе, та не дрюкуйте...»

Непоставлений Ібсен

сергій Данченко говорив:
«У Театрі Івана Франка Генріка Ібсена востаннє ставили 1928 року. відтоді 

збігло більше сімдесяти років. Тому, звернувшись сьогодні до нього, театр, як на 
мене, виконує свого роду культурологічну функцію: треба ж бо знайомити глядача 
з вартим його уваги матеріалом, який через певні обставини лишався занедбаний. 
Утім, “Росмерсгольм” з’явився на афіші театру майже випадково...

відверто кажучи, мене більше приваблював “Пер Гюнт”, я вже навіть розро-
бив певні концептуальні моменти. Мій інтерес до нього зберігається і по сьогодні. 
Тільки через об’єктивні обставини ми тоді не могли собі дозволити таку багато-
фігурну постановку. але театр уже був націлений на роботу з Ібсеном. І я взявся 
за “Росмерсгольм”, адже Ібсен завше цікавив мене як передчеховський драматург.

До певної міри афоризмом звучить іронічне чеховське зауваження щодо Ібсено-
вої драматургії: у нього, мовляв, зовсім немає вульгарності, “ну не можна ж так п’єси 
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писати”. Йдеться, мабуть, про те, що Ібсен надто вихолоджений і свідомо уникає 
побутових деталей і ситуацій, у яких саме і виявляються основні людські проблеми».

коли влітку 2000 року зустрічався з сергієм володимировичем, було ясно, що 
він внутрішньо повністю готовий до постановки «Пера Гюнта». але на зборах тру-
пи з приводу початку нового театрального сезону Данченко не став говорити про 
це. він оголосив про постановку нових п’єс, зокрема «Маркізи де сад» Юкіо Місі-
ми, а затим сказав: «Ну а далі там інші плани. Так далеко забігати не будемо, бо ви 
знаєте, що буває по-різному».

Про це є цікаві спогади у сергія Бідусенка: «З приводу майбутньої вистави ми 
з режисером зустрічалися двічі і сходилися на тому, щоб Пер Гюнт, неважливо, те-
нором чи басом, але заспівав. Захоплений таким “глибистим” матеріалом, я прос-
то палав бажанням розпочати роботу і навіть написав частину музики. Час  від 
часу нагадував про себе:

— сергію володимировичу, коли ж?..
— Не варто квапитися, — відповідав він, — адже у нас із вами ще багато часу».
Та виявилося, що часу залишилося мало...
ступка розповідав:
— Як відомо, останньому його задуму не випало щастя здійснитися — «Пера Гюнта» 

Генріка Ібсена він так і не встиг поставити... При тому, що була навіть експлікація по-
становки, і, здається, Данченко бачив у своїй уяві виставу повністю... Він, мабуть, хотів 
через Ібсена «повернутися на круги своя». У той, тоді ще у багато в чому безтурботний 
час, де туман був бузковим, алеї — темними, а єдина дочка — здорова... Я  до сих пір не 
розумію, де він знаходив духовні сили, аби приймати удари долі. Але в усьому, що він ро-
бив у театрі, була безнадійна надія на чудо. І в той же час повне розуміння: чуда вже не 
буде. Приходиш іноді до нього в кабінет, говориш: «А ось як би тут по-іншому зробити, 
було б, можливо, краще...» Він: «Мені би ваші турботи...» І така поволока на очах. І все по-
дальше — в його мовчанні. У ньому самому. Навіть коли він співав свою улюблену пісню 
«Сиреневый туман над нами проплывает... Кондуктор не спешит, кондуктор понима-
ет...» Він і логічний наголос ставив по-своєму: «Кондуктор понимает...» Розумів те, що, 
мабуть, іншим і розуміти не треба.

сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда...

Так починалася пісня, яку наспівували сергій володимирович і його друзі, 
коли хотіли зробити йому приємність...

кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 
Что с девушкою я прощаюсь навсегда...

Можливо, ця пісня була пов’язана з особливим, тільки йому відомим і дорогим 
спогадом про молоді роки...
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в якомусь інтерв’ю ступки на початку 2001 року врізалися у пам’ять слова: 
«Готувався до ролі Пера Гюнта, але поки що через хворобу сергія володимирови-
ча Данченка довелося роботу відкласти». 

Ростислав коломієць, який у рік смерті режисера видав книгу «сергій Данчен-
ко. Портрет режисера в інтер’єрі часу», писав у ній:

«Давно задумано ібсенівського “Пера Гюнта”. На замовлення франківців мною 
здійснено переклад п’єси. сценограф андрій александрович-Дочевський працює 
над макетом. Прослуховуються твори Гріга і Шнітке. Проведено попередні режи-
серські бесіди з Богданом і остапом ступками... він готувався до “Пера Гюнта”. 
ану перечитай мені, як воно точніше звучатиме: “собою бути” чи “самим собою”, 
“тішитися з себе” чи “вдовольнятися собою”? І назвемо виставу так: “Польоти і па-
діння Пера Гюнта”!..»

«Пера Гюнта» сергій володимирович поставити не встиг...
Зараз уже ніхто не зможе вичерпно відповісти на питання, чому саме «Пер 

Гюнт» так давно привернув увагу великого українського режисера. але не можна 
й говорити, що ми зовсім не знаємо, чому він вибрав Ібсена. великий норвезький 
драматург зацікавив Данченка насамперед, мабуть, «як передчеховський драма-
тург» (Чехова, як і Шекспіра, сергій володимирович поціновував вище від усіх). 
крім того, Ібсен приваблював його як майстер, який шукав у своїх п’єсах «зміст, 
сенс життя», розкривав «колізії жіночого і чоловічого світосприйняття», давав 
можливість «тонкого психологічного нюансування» характерів. станіславський 
говорив: «Ібсен. він манив нас своєю філософією. Ми хотіли навчитися виявляти 
ту силу розуму, силу логіки, яка така чарівна у Ібсена». Певно, це дуже схоже на те, 
що притягувало й Данченка. 

«Пер Гюнт» недарма мерехтів у філософському полі режисера. він абсолютно 
логічно йшов за «королем Ліром», якого так блискуче поставив Данченко. Пафос 
ібсенівської драми в тому, що людське існування, не наповнене смислом і позбав-
лене мети й покликання, — нікчемне. Мені здається, що це цілком збігалося з осо-
бистою життєвою позицією Данченка, який, нагадую, вважав: весь сенс існуван-
ня людини полягає в духовному самовдосконаленні. Людина, не здатна до цього, 
втрачає свою серцевину, ядро її особистості згниває, зотліває, від неї залишається, 
як від горіха, одна шкаралупа. Це — «Пер Гюнт» Ібсена. Це — Данченко.

Богдан ступка обіцяв, що задум Майстра буде здійснено і «Пер Гюнт» 
обов’язково ввійде до репертуару франківців. він стверджує це і сьогодні. ступ-
ка звертався з пропозицією про постановку цієї вистави до Петра Фоменка. Той 
загорівся. Потім якийсь час подумав і сказав: «але ж ця п’єса — підсумок усього 
життя...» сам був свідком того, як Богдан сильвестрович кілька разів говорив про 
втілення задуму Данченка з Римасом Тумінасом... 

Хай допоможе франківцям Бог у продовженні справи сергія Данченка.
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Передчуття Шекспіра 

У цій главі розповім окремо про видатний — останній! — спектакль Театру Дан-
ченка — ступки. Та спочатку познайомлю читача з деякими роздумами ступки 
й Данченка про Шекспіра. 

У середині 90-х років минулого століття мені пощастило часто говорити з Бог-
даном сильвестровичем про великого англійського драматурга. Перша наша бе-
сіда відбулася 19 травня 1996 року. в приміщенні франківців московські артисти 
показували якийсь одноманітно-нудний спектакль, і ми зі ступкою пішли з пер-
шої дії, тим паче, що по телебаченню в програмі «Територія а» якраз передавали 
інтервʼю з ним. На запитання тележурналіста про найбільш памʼятний спектакль 
артист, не задумуючись, назвав тоді «Річарда ІІІ» вільяма Шекспіра, поставле-
ного Данченком у Львові. Нагадаю, що на той час Богдан сильвестрович зіграв 
у   дев’ятнадцяти Данченкових спектаклях, в тому числі й тих, які стали класич-
ними, принесли йому всенародне визнання, звання, премії, нагороди. вже були 
створені ролі Миколи Задорожного, Івана войницького, Тевʼє-Тевеля... Та ступка 
зберіг у серці й назвав давній, але незабутній спектакль Театру ім. М. Заньковець-
кої (в тому травні минуло рівно 22 роки з  часу його постановки!). Мабуть, все-
таки, на рівні підсвідомості далася взнаки затаєна ностальгія за Шекспіром, якого 
він жодного разу більше не грав довгі-довгі роки...

У спектаклі Данченка, як і в самого Шекспіра, було багато персонажів, але 
лише одна, по-справжньому діюча, особа — сам Річард. Тридцятитрьохрічний 
ступка став уособленням страшної енергії, злої волі й цинічного розуму жорсто-
кого властолюбця, який підкоряв усе довкола. Його підступність не знала меж, 
його лицедійство не мало собі рівних. Недарма спектакль закарбувався у памʼяті 
глядачів надовго. Два десятиліття потому відомий російський шекспірознавець 
олексій Бартошевич признався: «Досі памʼятаю “Річарда ІІІ”, якого ставив Дан-
ченко ще у Львові...» Ті, хто бачив артиста в ролі Річарда, через багато років за-

Stupka-text.indd   243 15.10.2012   16:58:43



244

Богдан Ступка. Біографія

хоплено згадували вражаючу сцену з леді анною, яка зіткнулася з убивцею свого 
чоловіка біля його труни. анна зустрічала злочинця лайкою, а залишала з... його 
обручкою на своїй руці. Диявольське прикидання Річарда–ступки перемогло! 
Богдана сильвестровича порівнювали з англійським актором Лоуренсом олівʼє, 
який, кажуть, особливо блискуче грав цю сцену. в середині 30-х років минулого 
століття критики відзначали саме в цій сцені василя софронова в спектаклі вели-
кого драматичного театру. Продовжуючи кращі театральні традиції, ступка ство-
рив тоді незабутній образ, мабуть, найжахливішого в історії макіавелліста, хоча 
сама його гра була спрямована саме проти макіавеллізму. 

Лессінг свого часу зазначав, що «Річард — огидний злодій, але й у самому почутті 
відрази є свого роду насолода, особливо коли вона є наслідком споглядання витво-
ру образотворчого мистецтва». саме такі суперечливі почуття викликав у глядачів 
ступчин Річард. критик Тетяна Забозлаєва спостерегла тоді: «обличчя Річарда–
ступки — не злодія, це обличчя розумної людини. Можна сказати більше: його ні-
коли не полишає усмішка. але коли він посміхається, стає моторошно. він не тіль-
ки страшний, він розумний і вкрай цинічний. він — зловісно-привабливий». Мені 
здається, що саме молодий ступка здійснив заповітну мрію Міхоелса, розкривши 
сутність «одного з найцинічніших і суперечливих героїв світової драматургії». 

У своєму інтервʼю на телебаченні Богдан сильвестрович згадував, до речі, що 
Річарда було важко грати навіть у фізичному розумінні: за виставу він втрачав 
майже два кілограми ваги. водночас, артист відзначав, як розумно Шекспір роз-
поділив авторський час на сцені:

— Спочатку Річард з’являється хвилин, мабуть, на десять і має перерву; потім він зно-
ву виходить на сцену хвилин на двадцять–тридцять і знову має змогу відпочити за кулі-
сами; нарешті, наприкінці вистави Річард знаходиться перед глядачами хвилин сорок без 
перерви. Тим самим актор, відпочивши, має змогу «відпрацювати» фінальну сцену, не зби-
ваючи високого емоційно-психологічного градуса шекспірівської трагедії.

Ми вийшли в скверик біля театру, що завжди схиляє до філософських духо-
вних бесід та й завели розмову про Шекспіра. Я зауважив, що молодий ступка 
зіграв у п’єсі-хроніці, яку написав також молодий Шекспір, але, на превеликий 
жаль, на Річарді ІІІ й закінчилося ступчине театральне втілення образів шекспі-
рівських героїв. відчувалося, що зачепив болюче місце в акторській душі, тому від-
разу перевів розмову на інше, згадавши, що, за переказами, Шекспір був актором 
пересічним, а вершиною його кар’єри на цьому поприщі стала, здається, роль 
Привида в «Гамлеті». ступка відреагував несподівано. він розповів, що в 1956 році 
Гордон крег, якому вже було понад вісімдесят років, познайомився з Пітером Бру-
ком й захотів зіграти Привида в спектаклі, який Брук збирався повезти до Москви. 
Брук відмовився, і його можна зрозуміти: хто став би дивитися на Гамлета, навіть 
у виконанні скофілда, якби на сцені зʼявився, хай в одному епізоді, легендарний і 
геніальний старець... Усе-таки, дуже жаль, бо для крега Привид, як тонко зауважив 
вадим Гаєвський, — перше слово в шекспірівському словнику, хвилююча загадка 
шекспірівських п’єс і, можливо, ключова проблема грядущого театру.
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стосовно спостережень ступки з вистави «Річард ІІІ», то вони повністю співпа-
дали з враженнями акторів минулих століть та з аналізом вистав Шекспіра, проведе-
ним відомими мистецтвознавцями. скажімо, олександр анікст писав, що Шекспір 
уміло враховував фізичні можливості актора і впродовж п’єси створював для нього 
паузи, коли він не брав участі в дії і міг відпочити за кулісами. До речі, цю думку відо-
мий вчений висловив у дискусії з тими, хто ставив під сумнів авторство шекспірів-
ських п’єс. «Тільки драматург, який був одночасно актором, — вважав анікст, — міг 
враховувати всі деталі, необхідні для успішного виконання п’єси на сцені».

ступка відразу відгукнувся:
— Всі тридцять сім п’єс Шекспіра написав саме Шекспір! Важко сказати, яким насправді 

він був актором, але драматургом — геніальним! Хіба ж це не визнав увесь світ?! Його п’єси 
справді міг написати лише професіонал, який особисто, до дрібних деталей опанував театр і 
закони сцени. Його п’єси пристосовані саме для сцени, вони писалися для постановки, а не для 
прочитання. Нічого подібного не прийшло б у голову тодішнім аристократам від слова, які 
писали в кабінетах та обставинах, та в обстановці реального театрального процесу... 

вже потім я прочитав у відомого радянського шекспірознавця олександра 
анікста: 

«володіти смаком до такого роду п’єс, навчитися писати їх в університетах того 
часу було просто неможливо. Тодішня університетська наука з презирством ставила-
ся до народного театру і беззастережно засуджувала п’єси, що йшли на його сцені...»

Тоді як п’єси Шекспіра народилися саме на духовному фундаменті тогочас-
ного народного театру і буквально зрощені з його природою. ступка говорив, що 
поряд із Шекспіром мало кого можна поставити. Принаймні, на думку Богдана 
сильвестровича, він один так блискуче витримав історичні випробування чотир-
ма століттями...

Затим ступка несподівано заговорив про прекрасного перекладача трагедій 
Шекспіра Бориса Пастернака, який дивувався й обурювався з того, що простоту 
і правдивість біографії великого драматурга дехто намагався замінити плутаниною 
вигаданих таємниць, підтасовок та їх сумнівного розкриття чи викриття. «Зна-
єш, — говорив Богдан сильвестрович, — Пастернак висловив просту і приголом-
шливу думку: подібні нісенітниці породжує людська посередність, яка вважає, що 
Шекспір обов’язково повинен бути генієм у її вузькому й неправдивому розумінні».

Повторюсь: відчувалося, що в артистові з роками назбиралася туга за шекспі-
рівськими п’єсами.

Були у нас розмови і про виконавців ролі принца Данського, починаючи з ва-
силя качалова в спектаклі Гордона крега (1911), поставленому в Москві у Худож-
ньому театрі. Як згадував костянтин станіславський, для крега Гамлет був кра-
щим представником людства, великим очисником земної скверни, який збагнув 
таємниці нашого тлінного земного буття. Хоча відомий радянський театральний 
критик олексій Гвоздєв в середині 30-х років стверджував, що крег поставив 
лише «видиво Данського принца, який безвихідним песимізмом рветься до смер-
ті, як до вищої радості». 
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Було зрозумiло, що ступку більше за все цікавило прочитання ролі різними 
талановитими акторами, й тут він схилявся до її трактування Міхоелсом, який 
вважав, що «подвиг Гамлета... у мужньому розкритті страшної правди». Нагадаю, 
що «познайомив» ступку з Міхоелсом у Львові володимир Данченко, який зберіг 
своє захоплення королем Ліром, зіграним Міхоелсом у середині 30-х років, і пе-
редав його майбутньому акторові. серйозне знайомство ступки з єврейським ар-
тистом почалося в 60-х, коли в Москві у видавництві «Мистецтво» вийшла книга 
статей, бесід, промов Міхоелса і спогадів про нього. 

ступка знав про виконавців ролі Гамлета напрочуд багато, він говорив так 
упевнено й переконливо, ніби сам бачив спектаклі за їх участю, його характерис-
тики були влучними й точними. він вказував на разючу несхожість Гамлета Джона 
Гілгуда (1930), який уособлював розчарування сердитих інтелектуалів післявоєн-
ного «втраченого покоління», і героя Лоуренса олівʼє (1937), в якого, за тверджен-
ням критиків, «пристрасть правила інтелектом, сили характеру було більше, ніж 
сили розуму». в радянські часи Євген самойлов створив образ іншого Гамлета — 
світлого, романтичного, людяного, який сподобався Пітеру Бруку. кажуть, митці 
на тій виставі обмінялися краватками. Можливо, найбільш хвилюючим був Гам-
лет у виконанні Пола скофілда (1955), який чутливо жив тривожними роздумами 
свого покоління про себе і своїх близьких, був провісником «розсердженого» по-
коління. Принц Данський Давида Уорнора (1965) філософією життя зробив апа-
тію. Гамлет Петера стурмаре (1988), на думку вадима Гаєвського, був найбільш 
адаптованим до сучасного зла мізантропом кінця ХХ століття. Гамлет Михайла 
Чехова (1924) фатально й безоглядно йшов назустріч історичній долі, а Гамлет 
володимира висоцького (1971) вибирав, очевидно, не між класичним «чи бути, чи 
не бути», а між достойним і жалюгідним фіналом.

Згадували ми й українських Гамлетів, які майже одночасно зʼявилися у вико-
нанні Ярослава Геляса в Харківському театрі ім. Т. Шевченка (1956) та олександра 
Гая у Львівському театрі ім. М. Заньковецької (1957). обидва артисти грали пал-
ку, дійову бунтарську натуру. Геляс акцентував у своєму виконанні порив, енергію, 
рішучість до боротьби, навіть агресивність, войовничість, а Гай прагнув розкрити 
філософські глибини образу, його гуманістичну суть, показати внутрішній монолог 
зі своєю совістю, навіть підсвідомістю. На початку 80-х років оригінально поставив 
«Гамлета» на сцені Львівського театру юного глядача валентин козьменко-Делін-
де, в якого роль Гамлета виконувало чотири актори: Гамлет-романтик, поет (Євген 
Бжезінський); філософ, аналітик (Ярослав Федоришин); актор (олександр Дейцев); 
нарешті, Гамлет-драматург (сергій кустод). Утім, як говорив ступка, Роберт стуруа 
збирався поставити «Гамлета» з дванадцятьма виконавцями головної ролі. Щоправ-
да, задум не було здійснено, зате він поставив «Гамлета» з костянтином Райкіним.

Богдан сильвестрович говорив, що трагедію про принца Данського можна по-
рівняти із дзеркалом, в якому кожне покоління впізнає свої риси. він погоджувався 
з Міхоелсом у тому, що той, хто не знає й не розуміє Гамлета, той не може знати 
й розуміти Шекспіра. У Гамлеті драматургом розкрито багато авторських спосте-
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режень. «Безперечно, — писав Міхоелс, — Гамлет є розкриттям потаємного смислу 
шекспірівської творчості. У ньому автор оголює своє власне ставлення до мистецтва 
й до боротьби. Погодьтеся — це твір у чомусь очевидно автобіографічний».

Говорячи про Гамлета, ступка міг несподівано прочитати рядки Бориса 
олійника:

Вийшов Гамлет з древнього туману
Тихо і повільно, як журба, 
Чорним знаком вічного питання
Перед ним схилилася верба.

Богдан сильвестрович говорив, що це вражаюче — Гамлет і верба...
Ці розмови зі ступкою розворушили мої давні роздуми з приводу того, що 

в репертуарі франківців на той час не було жодної вистави великого англійського 
драматурга, тоді як саме Франко започаткував українське шекспірознавство. Так 
і зʼявилася 4 вересня 1996 року у «вечірньому києві» стаття «Чи поставить Дан-
ченко “Гамлета”?», в якій я нагадував, що театр не ставив Шекспіра вже 16 років, 
а «Гамлета» в його репертуарі взагалі ніколи не було. Та виступив з ідеєю постанов-
ки цього «найгеніальнішого твору Шекспіра» (Франко). 

Чи постаВить данЧенко «гамлета»?

Парадоксально, проте факт: в репертуарі Національного академічного театру 
ім. Івана Франка вже 16 років не зʼявилася жодна (!) пʼєса Шекспіра і ніколи (!) не 
було «Гамлета». Нагадаю таке. саме Франко започаткував українське шекспіро-
знавство, написавши більше десятка праць про видатного драматурга і видавши 
ряд його творів. Фундатор і корифей українського театру Михайло старицький 
навіть після царської заборони (1876) давати вистави українською мовою все ж 
переклав саме «Гамлета», музичне оформлення до спектаклю написав Микола Ли-
сенко. Тарас Шевченко всюди возив з собою «божественного Шекспіра», Панте-
леймон куліш здійснив переклад тринадцяти п’єс англійського драматурга, Мар-
ко кропивницький переклав «отелло», Панас Мирний працював над «королем 
Ліром»... За переклади шекспірівських п’єс бралися Максим Рильський, Микола 
Бажан, Борис Тен, василь Мисик, Іван Драч. Лесь курбас, ще тільки виношуючи 
плани створення нового українського театру, писав: «Хочемо по-українськи грати 
Шекспіра...» Заснувавши влітку 1920 року київський драматичний театр (кий-
драмте), курбас почав його творче життя «Гайдамаками» Шевченка та «Макбе-
том» Шекспіра. власне, й засновник Театру ім. І. Франка Гнат Юра прекрасно 
поставив у 1927 році Шекспірову п’єсу «сон літньої ночі».

Було б несправедливо твердити, що франківці розірвали з цими традиціями: 
за 76 років існування театр все ж таки показав п’ять п’єс Шекспіра. Та й зараз сер-
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гій Данченко готує прем’єру «Приборкання норовливої», продовжуючи давню лі-
нію звернення театру до шекспірівських комедій, — раніше були поставлені «сон 
літньої ночі» (1927 і 1980), «Дванадцята ніч» (1949), «Багато галасу з нічого» (1964). 
а все ж прикро, що впродовж багатьох років шекспірівські герої зʼявляються на 
франківській сцені лише... з приїздом Тбіліського театру ім. Шота Руставелі, як це 
було взимку нинішнього року... То, може, нарешті настав час осмислити в театрі 
хоча б одну з великих трагедій Шекспіра: були ж поставлені в ньому «король Лір» 
(1959) та «Макбет» (1978). Щодо «Гамлета», то можна згадати вистави сорокарічної 
давності у Харківському театрі ім. Т. Г. Шевченка (режисер Б. Норд) і Львівському 
театрі ім. М. Заньковецької (режисер Б. Тягно). Упевнений, що робота франківців 
над багатосмисловим «Гамлетом», зітканим з духовного досвіду людства, відкрила 
б їм неабиякі можливості не тільки для чесного діалогу з минулим і новітнього 
прочитання вічних проблем, але й для самопізнання і збагачення власне театраль-
ного колективу. Історія показала, що весь різнопластовий трагізм і полісемантизм 
«вистави сумління» розгортається, розкривається, переакцентовується з плином 
часу. Недарма Пітер Холл якось сказав, що «Гамлета» необхідно переглядати кож-
ні десять років. Принаймні, кожне нове покоління неминуче звертається до не-
збагненного й загадкового твору Шекспіра, тим більше, що в «Гамлеті», як влучно 
зауважив Дмитро Затонський, усі ситуації, всі колізії, всі характери — відкриті, 
немовби в чеканні наповнення, конкретного розвʼязання, відповідного до місця, 
часу, світовідчуття інтерпретатора.

У ролі Гамлета бачу Богдана ступку. Бо хто ж глибше розкриє сутність прин-
ца Данського сьогодні — на зламі двох тисячоліть, коли дійсно «звихнувся час»... 
Заперечують, правда, що він набагато старший від Гамлета. Тому нагадаю, що на 
початку п’єси Гамлет зʼявляється юним віттенберзьким студентом, у знаменитій 
розмові з гробокопом йому близько тридцяти років, а в кінці п’єси — під час по-
єдинку з Лаертом — він уже задишкуватий чоловік, якому королева весь час пори-
вається витерти спітніле обличчя. Тож, якщо Гамлет у Шекспіра добряче набрав 
роки протягом кількох місяців дії всієї трагедії, то він не міг не постаріти й пому-
дрішати за 400 років існування.

Чи знаю я режисера, який міг би сьогодні підняти «Гамлета» на франківській 
сцені? Безумовно, це — сергій Данченко. Лише він здатний стати в один ряд з 
режисерами, які в цьому столітті по-різному блискуче ставили «Гамлета» — Гордо-
ном крегом, Пітером Бруком, Юрієм Любимовим, Інгмаром Бергманом... а втім, 
це лише роздуми, а вирішувати, звичайно, самому Майстрові...

Богдан сильвестрович також вважав, що така постановка була б під силу саме 
сергію Данченку. Проте розважливо ставився до моїх нагадувань про життєві дра-
ми всеволода Мейєрхольда й Євгена вахтангова, які прагнули поставити «Гамле-
та», та, на превеликий жаль, не зробили цього. ступка зауважував, що Мейєрхольд 
впродовж усього життя марив саме «Гамлетом» і його нереалізований задум носив 
драматичний характер, а у Данченка інші творчі плани, до речі, й у Шекспіра його 
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приваблюють інші п’єси... Дійсно, на початку жовтня 1996 року Данченко поставив 
шекспірівську комедію «Приборкання норовливої», в якій ступка не брав участі. 

скільки разів я жалкував уголос з приводу того, що Богдану сильвестровичу 
не пощастило зіграти саме роль Гамлета! він відмовчувався або відповідав мені 
печальними словами олени Гоголєвої: «У кожного актора чи актриси є ролі, про 
які вони мріють все життя, та, на жаль, так і не отримують можливості їх втіли-
ти». в ті часи я все-таки наполягав на тому, що можливість стати Гамлетом ще 
не втрачена. ступка спочатку вперто посилався на свій завеликий для молодого 
принца Данського вік. У відповідь я навіть згадав про знаменитого Ернесто Рос-
сі, який востаннє зіграв, до речі, в Росії, шекспірівського Ромео у... 63-річному 
віці! старий, товстий і лисий Россі–Ромео! ступка стиха посміхнувся і мʼяко 
зауважив: видатні артисти на схилі літ мають право на свій ризик і свої примхи, 
та все ж не треба забувати, що вперше Россі все-таки став Ромео, коли йому було 
близько тридцяти.

Потім він розповів, що сорокарічний Россі у ролі Гамлета дуже сподобався Га-
рібальді, який сказав артистові: «ваш Гамлет здатен потрясти кожного. Я бачив 
не абстрактного принца Данського, а живу людину. ви мене вразили! Дивіться, 
у мене від хвилювання до цього часу тремтять руки... Через вчорашній спектакль 
я всю ніч не стулив очей. Якщо ви так само вразливі, то неважко уявити, як мало 
ви спите». Россі відповів іронічно: «Генерал, акторське життя складається з чужих 
почуттів, думок, пристрастей...» ступка трохи помовчав і додав від себе: «Правду 
кажучи, ці думки й почуття таки частенько не дають спати...»

Мені здається, що я був особливо переконливим, коли нагадав артистові про 
статтю соломона Міхоелса «Незіграні шекспірівські ролі», в якій він у 56-річно-
му віці назвав серед «поки що незіграних» не тільки Річарда ІІІ, отелло, але й... 
Гамлета. До того ж, Міхоелс збирався поставити цю трагедію як режисер, хоча ця 
мрія також не здійснилася... відомий російський артист Євген самойлов зіграв 
Гамлета, коли йому вже перевалило за п’ятдесят... Знаєте, мені все-таки вдалося 
переконати Богдана сильвестровича у своїй правоті...

Я навіть опублікував у 1996 році на цю тему статтю в «киевских ведомостях» 
(наводжу російською мовою, як вона була надрукована):

БУдет ли стУпка «гамлетом»?

«Никак нет! — встрепенутся в ответ театральные чиновники. — он уже вдвое 
старше Гамлета. Поезд, как говорится, ушел». ой ли? вспомним, как в гениаль-
ном стихотворении «Гамлет» Бориса Пастернака тот говорит о себе: «Я один, все 
тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти». сие касается отнюдь 
не молодого человека. Театральная жизнь Гамлета длится почти четыреста лет, 
это не могло не повлиять на возраст самого принца Датского, вбирающего в себя 
все новые переживания, заботы, раздумья столетий и соединяющего распавшую-
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ся связь времен. Тем более, что на исходе ХХ века хотелось бы вглядеться в лицо 
Гамлета, богатого не только молодым умом, но и зрелой мудростью...

Итак, выдающийся актер современности Богдан ступка сыграл в театре свыше 
60 ролей. Был в его репертуаре и Шекспир — более двадцати лет назад актер ис-
полнил во Львовском театре им. М. Заньковецкой роль Ричарда ІІІ. Но мне жаль, 
что театральная судьба, в которой актер самолично мало что выбирает, не выбрала 
его на роль Гамлета. Почему жаль? объясняю. Маэстро, способные добавить не-
что новое к облику шекспировского принца, крайне редко встречаются даже на 
необъятных постсоветских просторах. ступка к ним относится. Театральная дер-
жава Украина могла бы наконец иметь своего Гамлета. По-моему, это не менее 
важно, чем обладать своим «Гетманом Дорошенко», звучание которого вряд ли мо-
жет быть услышано за пределами Украины. Правда, в украинском театре Гамлета 
играли. Насколько я знаю, во Львове и Харькове в этой роли выступали владимир 
Блаватский, Ярослав Геляс, александр Гай. Но помнят об этом, наверное, немно-
гие. Из всех театральных и кинематографических Гамлетов, пожалуй, нам наиболее 
памятны и известны Иннокентий смоктуновский и владимир высоцкий.

На перекрестке двух тысячелетий назрело новое видение Гамлета. к сожа-
лению, наш век принадлежал историческим личностям, которым были чужды 
разъедающие душу и волю гамлетовские внутренние сомнения. в результате 
в конце столетия мы имеем то, что имеем. Я далек от убеждения, что сценическое 
действо способно хоть как-то непосредственно повлиять на реальное бытие, из-
менить сложившуюся ситуацию. Но недаром же Питер Брук считает, что предна-
значение театра — вселять в людей надежду. Значит, ее можно и должно подарить 
хотя бы немногим людям. У ступки это получится. Театр ступки — это театр 
сомневающегося разума. Богдан сильвестрович обречен на успех в роли Гамлета, 
ведь актер поистине мощного таланта сможет, наконец, раскрыть во всей полно-
те свою растерзанную сомнениями душу. кстати, сомнение в том, что и как он 
делает, имманентно генной природе ступки. все это делает его еще непонятым 
печальником нашего времени.

однако природный гамлетизм актера наполнен не безмолвием, но целеустрем-
ленной решимостью. важно и то, что ступка слишком неповторим, чтобы стать 
учеником многочисленных, в том числе именитых, предшественников в роли Гамле-
та. Но он, безусловно, способен быть блистательным преемником лучших мировых 
традиций великой шекспировской трагедии... Помните, как начинается «Гамлет» 
Пастернака? «Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку...»

Господи, да это же написано «для ступки»!
По поводу того, хотел ли бы он сыграть роль Гамлета, Богдан сильвестро-

вич, увы, не сразу, но после долгих философских бесед ответил мне двустрочием 
из упомянутого стихотворения Пастернака: «Я люблю твой замысел упрямый. 
И играть согласен эту роль...»

Хочу, чтобы меня услышал, пока действительно не поздно, многомудрый сер-
гей Данченко.
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Як відомо, Гамлета зіграти ступці так і не судилося... 
Розмовляючи з актором, я знову й знову жалкував, як багато втратила теа-

тральна Україна, поминувши можливість мати в його особі свого неповторного 
Гамлета... Проте я й зараз упевнений, що шекспірівський «Гамлет» обовʼязково 
має нарешті бути в репертуарі франківців. У театрі є принаймні два–три артисти, 
які здатні зіграти роль принца Данського. Постановка відіграла б серйозну роль 
у створенні нової концепції театрального світобачення, адекватної ХХІ століттю.

Утім тоді, в середині 90-х років, я не замикався лише на ролі Гамлета. На підтвер-
дження наведу рядки зі згаданої статті «Чи поставить Данченко “Гамлета”?» (1996): 

«Мені хочеться пофантазувати у звʼязку з тим, що зовсім недавно в Лондоні 
відновлено у первісному вигляді знаменитий театр “Глобус”, співвласником якого 
був сам Шекспір і в якому були поставлені майже всі його п’єси. влітку наступ-
ного року тут пройде фестиваль шекспірівських спектаклів. от якби франківці 
взяли в ньому участь! Хай не з “Гамлетом”, то, скажімо, з “королем Ліром”».

отже, якщо не «Гамлет», то «король Лір»!
Тоді ж шекспірівський король часто був обʼєктом наших розмов. скажімо, го-

ворили про те, що, на думку Льва Толстого, «Шекспир не может быть признаваем 
не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем», 
а всі його твори були нікчемними, вульгарними й аморальними. Щоб довести це, 
Лев Миколайович написав у 1904 році велику (понад 50 сторінок тексту) статтю 
«о Шекспире и о драме». всі недоліки, притаманні, на його погляд, комедіям і тра-
гедіям Шекспіра, знаменитий письменник показував на прикладі «короля Ліра», 
якого назвав поганим, неохайно написаним твором, що «не может вызвать ничего, 
кроме отвращения и скуки». Інколи нищівна критика Толстого може здатися пе-
реконливою, переважно там, де йдеться про психологічну невірогідність багатьох 
вчинків Ліра, передусім, його відмову від влади та передачу королівства дочкам. 

справді, чимало театрознавців вважають, що Шекспір-психолог іноді «бував 
і навдивовижу поверховим, відверто недбалим у мотивуваннях». Як приклад на-
водять того самого Ліра (зауважуючи, що тут Толстому ніяк не відмовиш у слуш-
ності), який при всій своїй деспотичній самовпевненості, при всій обмеженості 
типово «королівського» уявлення про життя і людей не міг бути таким дурним, 
щоб не передбачити наслідків, які випливають із поділу держави, щоб не зрозумі-
ти справжнього смислу відповіді корделії (Дмитро Затонський). 

Як відомо, ще раніше від Толстого на «неправдоподібність» лірівського поділу 
королівства вказав Франко, зауваживши, що «се не реальні відносини; такий посту-
пок компрометує його здоровий розум навіть в очах обдарованих доньок...». Більше 
того, Франко писав: «Шекспір переборщив навіть несуразності свого взірця, щоб 
осягнути свою мету. Лір у хроніці не віддає дочкам всього царства, тільки віддає дві 
значні часті; решту вони вже потім відбирають силою. Шекспірів Лір віддає все від-
разу, без обчислень, без застанови...» Проте Франко, на відміну від Толстого, не заци-
клювався на «несуразностях», допущених Шекспіром. «Так що з того?» — доречно 
запитував він. І сам же відповідав, що «зрозумівши свою тему, Шекспір переводить 

Stupka-text.indd   251 15.10.2012   16:58:44



252

Богдан Ступка. Біографія

її з незрівнянним майстерством», а з цілої низки «несуразностей» великий драма-
тург видобув найчистіші, найглибші тони людського серця, здійснив «страшну ві-
вісекцію королівського маєстрату» і «дав нам не фамілійну трагедію в королівських 
костюмах, а трагедію самого королівства на фамілійнім тлі». 

Мудріше від Толстого розібрав Франко і ситуацію з доньками. «скаже хто: не-
можливо, щоб Лір не знав наперед вдачі своїх дочок, — писав Іван Якович. — Не-
вже неможливо? але ж деспоти ніколи не знають того або тих, що обертаються 
довкола них». Лір досі був зайнятий контролюванням, полюванням, аудієнція-
ми, — куди йому було до дочок! він усвідомлював і любив тільки себе самого, свою 
величність і значущість: ні в кому іншому він не бачив і не знав людини. Навіть 
докоряючи своїм дочкам за їх невдячність, Лір мав на увазі лише одне: «вони ма-
ють шанувати батька за те, що він віддав їм усе своє королівство...» Ге, якби він 
змалечку віддав їм усе своє серце, то, може, й не було би сеї трагедії! Та Лір навпаки 
збільшив її, вручивши дітям необмежену владу, яка «тільки розвила, розвернула 
в  їх серцях усі погані зароди та інстинкти, що досі душилися в них під тиском 
царської та батьківської поваги». 

Трактуючи вчинок Ліра, слід пам’ятати й позицію Миколи Добролюбова, який 
вважав, що це зовсім не примха феодала: король відмовився від влади, повний гор-
дого усвідомлення, що він сам, сам по собі великий, а не дякуючи владі, яку має. 
взагалі, звикнувши до прочитання поведінки Ліра, зокрема такими корифеями, як 
Франко, ми часто забуваємо про зовсім інші трактування, в тому числі талановито 
втілені свого часу на театральній сцені. скажімо, в ХІХ столітті видатний вико-
навець ролі Ліра Ернесто Россі вважав, що поспішне, скороспіле рішення короля 
означало «лише те, що розум Ліра з віком потьмарився, тіло втомилося, проте не 
згасло марнолюбство, що виявлялося в егоїзмі». На думку Россі, відмовившись від 
державних турбот, Лір навпаки зміг би ще більше віддаватися самовсолоджен-
ню — їсти, пити, полювати й правити людьми з його почту. Тобто великий актор 
не знаходив нічого дивного у ключовому вчинку короля, який інші вважали не-
вмотивованим і неправдоподібним.

Уразив Толстой Шекспіра й тим, що в «королі Лірі» та інших його творах усі 
дійові особи говорять не живою, а вигаданою, неприродною мовою, якою не могли 
говорити не тільки зображені герої, але ніколи, ніде й ніякі справжні люди. Шек-
спірознавець олександр анікст писав з цього приводу, що сказане Толстим в огуду 
складає чи не найбільше достоїнство Шекспіра як художника. Бо ж він створював 
образи своїх героїв, як поет, і мислив, як поет. За словами Гегеля, персонажі Шекспі-
ра й говорять, як поети. Поезія — природна форма для драми Шекспіра і поетична 
мова була в злагоді з думкою, хоча Шекспір іноді дійсно керувався, говорячи слова-
ми Толстого, більше співзвуччям, ніж смислом. а як же інакше? На те вона й поезія. 
Тож, поезія стерпить і не такі гіперболи, над якими потішався Толстой.

великий письменник вишукав і обнародував усі найменші, на його погляд, не-
доречності п’єси «король Лір». Наприклад, він насміхався з того, що в останній 
дії Лір виходить на сцену з мертвою корделією, «несмотря на то, что ему больше 
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восьмидесяти лет и он больной». (До речі, ступка в «королі Лірі», поставленому 
Данченком, тягнув тіло мертвої корделії по підлозі на якійсь одежині.) або з того, 
що Лір, не встигнувши поскаржитися на поганий зір, відразу впізнає кента, якого 
не впізнавав увесь час...

Як же, на думку Толстого, сталося, що Шекспір все-таки був уславлений в усьо-
му світі? Головною внутрішньою причиною слави драматурга Толстой вважав те, 
що його твори відповідали «арелигийному и безнравственному настроению лю-
дей высшего сословия нашего мира». саме вони, будучи в суспільстві «диктато-
рами філософського мислення й естетичних законів», стали винуватцями слави 
Шекспіра: «объяснение этой удивительной славы есть только одно: слава эта есть 
одно из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались и подверга-
ются люди». Тим більше, що з розвитком преси ці епідемії стали особливо разючи-
ми, небезпечними й тривалими.

До всіх цих інвектив Толстого ступка ставився дуже спокійно. Передусім, він 
нагадав мені те місце зі статті Міхоелса «Моя робота над “королем Ліром” Шек-
спіра», де видатний режисер писав: «Толстой, який вважав, що Шекспір бездар-
ний, що в  “королі Лірі” бушують видумані, бутафорські пристрасті, що відмова 
Ліра від корони й поділ королівства нічим не мотивовані, сам, досягнувши віку 
Ліра, пішов з дому, від багатства й удоволення, сів у вагон третього класу, спробу-
вав назавжди порвати зі своїм минулим. Так життя насміялося над толстовським 
засудженням Шекспіра...»

Перекажу ще деякі думки ступки з цього приводу:
— Не будемо забувати, що великі світу цього — теж люди зі своїми смаками й переконан-

нями. Франко вважав Толстого генієм, проте «Війну й мир» назвав «твором невдалим» й скеп-
тично ставився до «дидактично-доктринерської» філософії письменника, що проявилася, зо-
крема, в оцінці творчості Шекспіра. Що ж до Толстого, то він якраз не заперечував творчості 
Шекспіра завжди і всюди, скажімо, Лев Миколайович ставив його вище драматургів кінця ХІХ – 
початку ХХ століття.

До речі, можна навести чимало випадків взаємного невизнання між геніальними й та-
лановитими митцями. Напевно, пальма першості належить тут тому ж Толстому, який, 
відстоюючи повчальне, проповідницьке мистецтво, не сприймав творчість десятків за-
гальновизнаних авторитетів: Софокла, Еврипіда, Есхіла, Данте, Рафаеля, Мікеланджело, 
Баха, Бетховена, Вагнера, Ліста, Гете, Некрасова, Ібсена, Метерлінка, Верлена і т. д. і т. п. 
Відомо, що суперечливо ставився письменник навіть до генія Пушкіна. Але хто сьогодні 
сприйме всерйоз розумування Толстого про те, що заслуга Пушкіна тільки в тому, що він 
писав вірші про любов, часто дуже непристойні... Хто сьогодні пам’ятає, що великий худож-
ник Мане не сприймав геніальний живопис Сезанна...

Або подивися у Чехова, який пише Суворіну із Сум: «Удивляюсь себе: за что я до сих пор 
считал Гончарова первоклассным писателем? Его “Обломов” совсем неважная штука... 
Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов».

Може, хочеш приклади, так би мовити, з іншої опери? Прошу. Марлен Дитріх знева-
жала Елізабет Тейлор, а та, в свою чергу, не любила Софі Лорен...
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слухаючи ступку, запитав: «Чи є такі ж великі приклади доброзичливого, 
 захопленого ставлення до своїх колег по мистецтву, по перу?»

він, абсолютно не задумуючись, назвав Тараса Шевченка, який захоплювався 
поезією Михайла Лермонтова, до речі, свого однолітка.

Про нього Шевченко писав:

Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читая, оживаєм,
І чуєм Бога в небесах.

відомо, що Шевченко неодноразово згадував російського поета в своєму щоден-
нику (в липні 1857 року): «Наш великий Лермонтов». або: «Ночь, лунная, тихая вол-
шебная ночь. как прекрасно верно гармонировала эта очаровательная пустынная 
картина с очаровательными стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал 
несколько раз как лучшую молитву создателю этой невыразимой гармонии...»

Мені залишалося сказати лише те, чого всезнаючий ступка не знав: очевидець 
згадував, що в день смерті Шевченка томик Лермонтова лежав у нього на столі. Та 
ще нагадати слова Максима Рильського: «Можливо, в усіх слов’янських літературах 
не було більших співців гніву, обурення, співців зневаги, як Лермонтов і Шевченко». 

Та повернемося до суджень про Шекспіра. ступка говорив:
— Щодо Шекспіра, то про нього значно професійніше Толстого судив Борис Пастернак, 

адже він переклав чимало п’єс англійського драматурга, в тому числі великі трагедії «Гам-
лет», «Отелло», «Макбет» і «Король Лір». Борис Леонідович справедливо вважав, що лише 
в процесі перекладу шекспірівських творів його геній відкривається з тією відчутністю, яка 
недоступна досліднику чи біографу. Пам’ятаючи про те, як сильно Шекспір дратував Воль-
тера і Толстого, Пастернак абсолютно спокійно констатував, що у знайдених ними та 
іншими критиками драматурга «слабостях проявляє себе його сила».

Всупереч Толстому, Пастернак підкреслював не тільки багатство шекспірівської мови, 
але й її динамічність, глибину і народну стихійність... У «Замітках про Шекспіра» Пастернак 
тонко підмітив справжнє залучення «поточного життя» до п’єс Шекспіра. На думку поета, 
це було можливо лише завдяки радості, яка отримується автором від життя в самому 
його потоці. «Корнель і Расін, — зауважував Пастернак, — були багатші від Шекспіра, жили 
легше, їли солодше, одержували відзнаки від короля Людовіка, проте не знали цієї радості, 
тому що вона, ця радість, — зовсім не складається з суми справжніх чи фіктивних благ. 
Радість — це вищий дар, радість — вираження свободи і переддвір’я безсмертя».

Багато разів у наших розмовах ми згадували зі ступкою геніальний вірш Бо-
риса Пастернака «Гамлет». На мій погляд, у світовій поезії знайдеться небагато 
творів такої поетичної сили, філософської значущості, смислової невичерпності 
й таємничої загадковості. 

краще всього нагадати його читачеві в оригіналі:
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Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

особливо часто ми говорили з приводу асоціації Гамлет–Христос, яка зустріча-
ється, наприклад, у олександра Блока, костянтина станіславського й у того ж Бо-
риса Пастернака. У Біблії Христос говорить про себе: «Хто ж приймає Мене — не 
Мене він приймає, а Того, хто послав Мене!» Так само Пастернак в одній зі статей 
писав: «Гамлет йде творити волю того, хто його послав». У Євангелії від св. Марка 
Христос молив і благав у Гефсиманському саду: «авва отче, — Тобі все можливе: 
пронеси мимо Мене цю чашу!» У вірші Пастернака: «Если только можно, авва 
отче, / Чашу эту мимо пронеси». 

Проте між Ісусом і Гамлетом — величезна різниця. Ісус — боголюдина, він, 
власне, й вибирати не може, бо розуміє, що посланий для того, аби до кінця випи-
ти спокутну чашу: «отче Мій, як ця чаша не може минути Мене, щоб не пити її, — 
нехай станеться воля Твоя!» До того ж він, знаючи про грядуще розпʼяття, знає 
й про грядуще воскресіння. він упевнений, що, говорячи словами Пастернака, до 
нього на суд ще попливуть століття з темноти.

Гамлет — смертна людина, він, на відміну від Ісуса, вільний у своєму виборі, 
але також на відміну від нього, не знає, чи його вчинок і жертва матимуть спокуту-
вання, не знає, що «приснитись... може у смертельнім сні...».

Гамлет може скоритися «ударам навісної долі», й гірка чаша його мине. Проте 
принц вибирає протест проти «безладного світу», поскільки в цьому «більше гід-
ності», в цьому його людська точка опори. саме цю опору, цю вірність своїй совісті 
й людській сутності ніхто не в змозі в нього відібрати. «Трагедія — участь людини, 
вільної, смертної, яка нічого не знає про “смертельні сили”, — писав олексій Бар-
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тошевич. — Христос несвободний, всевідаючий, безсмертний, і він не може бути 
героєм трагедії. Участь Бога не трагедія, а містерія». З цим можна й не погодитися, 
бо ж Христос, як син Людський, пережив і момент суто людської трагедії, при-
йнявши зраду, знущання й мученицьку смерть. Інша справа, що його трагедія не-
змірно вища й просвітлена воскресінням.

Читаючи Пастернака, говорили й про інше. скажімо, ступка пам’ятав і наго-
лошував, що «Гамлет» відкриває знаменитий цикл «віршів Юрія Живаго», докла-
дений до роману «Доктор Живаго», за який Пастернак був удостоєний у 1958 році 
Нобелівської премії. Перший вірш циклу духовно й містично зв’язаний з останнім 
його віршем «Гефсиманський сад». Пастернак однозначно зв’язує Гамлета, прин-
ца Данського, і Христа, сина Людського, наголошує їх нероздільність. але це — 
контрастний звʼязок і несумісна нероздільність. Послухаємо, як звучить моління 
Христа про чашу в «Гефсиманському саду»:

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
в поту кровавом он молил отца.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но книга жизни подошла к странице,
которая дороже всех святынь.
сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. аминь.

Христове прикликання на те й прикликання, щоб його виконати. Христова 
чаша на те й чаша, щоб її випити.

Якщо Гамлет Пастернака виходить на підмостки й, дивлячись у темряву гля-
дацького залу, виголошує театральний монолог, то Христос опиняється в неосяж-
ному космічному просторі й, дивлячись в таємничу темряву самої Історії, немину-
че підкоряється волі всевишнього. Те, що в словах Гамлета сприймається як мета-
фора, у Христа звучить абсолютно всерйоз. У вірші роздвоєний між Богом і лю-
диною Гамлет, подібно до Христа, сприймає Божий замисел, навіть любить його 
й згоден виконати високе призначення: водночас він хоче, користуючись закона-
ми поезії й театру, що властиве тільки людині, пропустити спектакль й зіграти 
в іншому, наступному... Христос у пастернаківському вірші «Гефсиманський сад», 
як і в Біб лії, нічого пропустити й відкласти не може: «отче, — каже він в Євангелії 
від св. Луки, — ...Твоя нехай станеться воля!»
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На думку Пастернака, «Шекспір був батьком і вчителем реалізму», попередни-
ком німецького романтизму й символізму Гете, нарешті, провісником одухотворе-
ного театру Ібсена й Чехова.

То хіба міг Данченко — режисер не тільки «Річарда ІІІ», а й «Дяді вані», «Рос-
мерсгольму» — розминутися в наш час із Шекспіром?

Данченко про Шекспіра

«вольтер назвав стиль Шекспіра варварським. вісконті (італійський режисер 
кіно й театру. — В. М.) вважав, що Шекспір більше на часі, аніж Чехов. Товстоно-
гов був переконаний, що без сценічного “удавання” за Шекспіра годі й братися. 
Мені ближчі роздуми Брука... Думаю, кожен режисер, який із серйозними намі-
рами звертається до Шекспіра, прочитавши чимало шекспірознавчої літератури, 
вибирає для себе певні концептуальні орієнтири. Для мене за такий орієнтир за-
вше слугував Ян котт (польський есеїст, театральний і літературний критик, істо-
рик літератури, перекладач. — В. М.), дослідник, якого поціновував і Брук.

одна з коттових думок, яку я вважаю засадничою, полягає в тому, що Шек-
спір звучить потужно, якщо у сучасній драматургії відлунюють співзвучні йому 
мотиви. скажімо, багато дослідників вважають, що фарс — нині один із найпер-
спективніших жанрів: згадаймо, приміром, Беккета (драматург, романіст, один із 
засновників “театру абсурду”. — В. М.) чи Дюрренматта, або епічний театр Брехта. 
З цим важко не погодитись.

Лев Толстой не сприймав Шекспіра, і це зрозуміло, бо Шекспір таки не ре-
аліст. Його театр — це поетичний театр високого ґатунку, вільний від причино-
во-наслідкового зв’язку, який завше потрібен для довершено реалістичного відо-
браження перебігу подій. але це цілісний театр, бо зазвичай глядачі навіть не по-
мічають, що нерідко у його п’єсах не узгоджено час або окремі сюжетні лінії. Це 
проходить повз увагу, оскільки у п’єсах Шекспіра діє інша логіка — логіка поезії, 
котру слід відчувати, аби знайти вдале сценічне вирішення.

Першою моєю виставою за Шекспіром був “Річард III”. Уже тоді я переконався, 
що знайдене на репетиціях дуже легко і майже непомітно втрачається у процесі 
життя вистави “на глядачі”. актори зрештою з’їжджають-таки на звичніші технічні 
прийоми. Це головна складність у роботі над Шекспіром — комедія то, чи траге-
дія — опанування техніки подання текстів. Найважливіше в акторській техніці при 
постановці Шекспірових п’єс — володіння словом, його ритмом і змістом. 

Річ у тім, що у Шекспіра наголос падає на цілу фразу, на весь поетичний вияв 
стану, а не на якесь слово чи рядок. Ці нюанси інтонаційного трактування по-
требують дещо іншого підходу, до якого ми не звикли і над яким доводиться-таки 
багато працювати...

Інша проблема — поєднання в одному уривку поезії та прози. Здається, Шек-
спір говорить прозою про те, що не вимагає поетичного узагальнення, і рапто-
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ві переходи від прози до віршів мають бути відчутні як акторам, так і глядачам. 
У  цьому полягає додаткова складність... Звісно, Шекспір сьогодні потребує ско-
рочень — сприйняття світу стало динамічнішим. але саме тут чигає небезпека, 
бо йдеться передусім про поезію. а поезія існує за власними законами. Тому не 
можна рухатися тільки за фабулою, вилучаючи все, що нібито гальмує розвиток 
дії. У тексті закладено певний поетичний образ, і, беручись до постановки Шек-
спіра, саме над цією метафоричністю доводиться доволі наполегливо працювати.

окрема тема — переклади Шекспіра. Якщо “Ліра” я ставив, використовуючи 
тексти Максима Рильського, а “Річарда III” — Бориса Тена, то у “Приборканні 
норовливої” на франківській сцені я поєднав переклад Івана кочерги, який було 
зроблено у 1953 році, з перекладом Юрія Лісняка, бо щось мені здавалося вдалі-
шим в одному, а щось — в іншому. Здається, поєднання виявилося-таки цілком 
доречним...

Щодо твердження, буцімто для Шекспіра природніший не стільки театр пе-
ревтілення, cкільки удавання, то я б не дуже на це покладався. І хоча станіслав-
ський колись писав, що Шекспіра треба на дев’яносто з чимось відсотків читати 
красиво і тільки в решту вкладати почуття, думаю, то радше афоризм. Шекспірів-
ський театр передусім вимагає певної акторської техніки. Найкращі актори нею 
володіють, але загалу вона не дуже-то відома, бо з Шекспіром ми маємо справу не 
так і часто. Напруга пристрастей у цьому театрі потребує великої віддачі, і фізич-
ної теж. У виставі Театру Івана Франка Ліра грає Богдан ступка, хоча він значно 
молодший за свого героя. Ритм вистави має бути надзвичайно напруженим. До 
речі, коли Шекспір показував свої п’єси у “Глобусі” (звісно, без купюр), вистави 
тривали дві з половиною години, а то й менше. адже публіка у театрі стояла. а ми, 
бува, і Чехова по п’ять годин граємо. Думаю, це вже зловживання увагою глядача.

“король Лір” містить у собі параболу, перекинуту через усі часи... саме це при-
мусило мене у франківській виставі прагнути максимально відкритого кону, звіль-
неного від декорацій. Таким чином виникла необхідна філософія простору. крім 
того, цей простір надає неабиякі можливості для сценічної умовності. Переміни 
картин позначаються лише натяками, легкими зрушеннями елементів сценогра-
фії, як символ зміни, а не зміна в повному розумінні слова. Порожньої сцени по-
требувала й необхідність розіграти повною мірою моменти пантоміми, які в та-
кому чистому вигляді у Шекспіра більше ніде не зустрічаються. Передусім ідеться 
про сцену, коли Едгар веде засліпленого Глостера на гору. Чому для мене це було 
так важливо? саме у цих сценах я вбачав прояви одного з активних прийомів 
фарсового театру, співзвучних естетиці модерну, скажімо, тому ж таки беккетів-
ському “Годо”. Ці естетичні збіги наближають шекспірівські твори до сьогодення.

Звичайно, сцена бурі — одна з найскладніших. І для мене вона теж стрижнева. 
Це сцена переродження, коли людина божеволіє і водночас їй відкривається істи-
на. ось парадокс: аби побачити все у справжньому світлі, треба збожеволіти. Ця 
сцена надзвичайно важлива, бо нею закінчується так званий театр Блазнів, функ-
ції якого вичерпалися: Лір пройшов школу життя і навіть заговорив блазнюючи».
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Тут доречно нагадати читачеві слова Михайла Рєзниковича: «На спектаклі 
Данченка я вперше зрозумів усе значення БУРІ у Шекспіра... У спектаклі фран-
ківців БУРЯ, що відбувається у свідомості Ліра, перевертає його душу, передусім 
душу, а не тільки тіло... БУРЯ робить Ліра трагічним героєм. він щось таке почи-
нає розуміти про світ, про людей, про себе, що робить його людиною особливою, 
ніби він прийшов до пам’яті після клінічної смерті... він зрозумів щось високе про 
життя, про дітей, про безкорисливість і жорстокість, про одиноцтво людини — 
він став мудрим Ліром...» 

Знову слухаємо сергія Данченка:
«отже, якщо справді є театр Жерців і театр Блазнів, то спочатку Лір належить 

до першого, а Блазень — до другого, але наприкінці вони таки міняються роля-
ми. Я назвав це для себе ідеєю тотальної рівності. У тому сенсі, що людина гідна 
шани вже тому, що є частиною космосу, всесвіту. а зовсім не тому, що посідає 
певне місце у суспільстві і є частиною якоїсь жорсткої, а насправді досить хист-
кої ієрархії... Мені дуже до вподоби бруківське рішення сцени бурі, коли на очах 
у публіки з колосників спускалися листи жерсті і з них тут же видобувався звук. 
Це відкритий і дуже точний театральний прийом із тих, якими полюбляю корис-
туватись  і  я. У  нашій виставі ставку було зроблено на фактуру іржавого заліза. 
світ зношений. Розхитування містка на задньому плані, звуки брязкоту заліза об 
залізо якраз і творили звукову партитуру в сцені бурі. Були накладені й інші звуки, 
зокрема вітру, але принциповим був саме цей брязкіт. а от після бурі на сцені від-
кривається чистий простір і вся друга половина вистави йде на його тлі.

Мене перепитують, чому я не уникнув прямої цитати з відомої кінохроніки 
кінця великої вітчизняної війни, коли під час військового параду до мавзолею ки-
дали стяги переможених, бо у виставі переспів цієї мізансцени дійсно є. На що 
я відповідаю так: нічого не міняється в Історії. На жаль...»

Заборгували перед Ліром

З «королем Ліром» в Україні познайомилися на початку ХІХ століття в росій-
ських перекладах. Цікаво, що в 1843 році Тарас Шевченко створив ілюстрацію до 
«короля Ліра» у техніці гальванокаустики (травлення малюнка на металі), пока-
завши старця, просвітленого в божевіллі, разом з Блазнем під час знаменитої бурі. 
У Шевченка душевне сум’яття Ліра ніби зливається з розбурханою природою; 
його довге волосся й величезна борода, розвіваючись на вітрі, повторюють малю-
нок морської хвилі, що розбивається об камʼянистий берег; здається, що й блис-
кавка на небосхилі вирвалася з очей Ліра; правою рукою король обіймає Блазня...

У 90-х роках Панас Мирний робив спроби перекласти «короля Ліра», уривки 
з твору також переклав Іван Франко, проте перший повний український переклад 
здійснив Пантелеймон куліш — десь на початку 1880-х років. Як відомо, Франко 
зредагував і видав у 1899–1902 роках з власними передмовами ряд творів Шекспі-
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ра у перекладах Пантелеймона куліша та Юрія Федьковича, в тому числі й книгу 
«Шекспір Уїльям. король Лір» (1902, Львів).

Якщо говорити про сценічне втілення, то в 30-х роках ХІХ століття «король 
Лір» iшов на харківській сцені, а в 1875 році в Єлисаветграді Іван Тобілевич (май-
бутній відомий драматург карпенко-карий) здійснив у створеному ним ама-
торському гуртку постановку сцен з цієї трагедії. Українські глядачі також мали 
можливість бачити в ролі короля Ліра російського артиста Івана Шувалова. Та 
насправді в історію ввійшла вистава за участю трагіка айрі олдріджа, який у ролі 
Ліра сподобався Тарасу Шевченкові. У листі до Михайла Щепкіна наприкінці 
1858 року поет писав, що олдрідж «живого Шекспіра показував».

Понад століття трагедія йшла на сценах українських театрів російською мовою 
і тільки в 1959 році була поставлена українською в київському театрі ім. І. Фран-
ка володимиром оглобліним з Мар’яном крушельницьким у ролі Ліра. «образ, 
створений М. крушельницьким, був по-своєму оригінальним, — писала шекспі-
рознавець І. ваніна. — але, можливо, це був ще не зовсім шекспірівський образ... 
Ми бачили перш за все трагедію нещасного батька, скривдженого своїми дочка-
ми, а не трагедію людини, що усвідомила неосяжність світового зла...» Тридцять 
років потому Ростислав коломієць звернув увагу на інші моменти виконання ролі 
видатним франківцем: «крушельницький грав короля-блазня. він був гротесково-
кумедним... І по-справжньому страшним — погляд-вирок, жест-наказ, звіриний 
рик, що змушував здригатись... “король Лір” у постановці оглобліна й сценогра-
фії Меллера, може, й виглядав важкуватим, не в усіх компонентах — досконалим, 
не всі актори підносилися до рівня філософського задуму, проте незаперечними 
були досягнення крушельницького–Ліра, Мілютенка–Блазня, кусенко–Регани». 
До речі, незадовго до своєї смерті ольга кусенко приходила на останню репети-
цію Данченкового «короля Ліра» й у розмові з артисткою Любовʼю Бóгдан, яка 
виконувала в ньому роль Регани, згадувала, що режисер бачив Регану підступною 
«лагідною кішечкою», яка потім стає «страшнішою за Гонерілью».

У спектаклі Данченка не було чутно «звіриного рику» короля Ліра, ступчин 
трагігротесковий герой «усвідомив неосяжність світового зла» й відрізнявся від 
кумедно-гротескового й страшного Ліра крушельницького не менше, ніж кінець 
50-х років від кінця 90-х років ХХ століття.

У 1969 році Михайло Гіляровський поставив «короля Ліра» у Львівському театрі 
ім. М. к. Заньковецької з народним артистом сРсР василем Яременком у заголовній 
ролі. ступка, як ми знаємо, в цьому спектаклі грав роль Едмунда: «він був у мене ан-
тиЛір, для якого жадоба влади стала метою життя». вистава була традиційно позна-
чена, говорячи словами Данченка, «ореолом романтизму». Пізніше привернув увагу 
«король Лір» у Харківському театр ім. Т. Шевченка, проте, чесно кажучи, до ступки 
в українському театрі не було Ліра, який залишив би невигубний слід в історії театру...

свого часу прихильники таланту Миколи садовського говорили: «Яка шкода, 
що Микола карпович і досі не заграв шекспірівського короля Ліра». Тоді садов-
ський був якраз у віці Богдана ступки й проявив себе блискучим трагіком, якого 
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можна було поставити в один ряд з видатними майстрами цього жанру (особливо 
після ролі воєводи в трагедії Юліуша словацького «Мазепа», поставленій в ки-
ївському театрі М. садовського в 1913 році). втративши надію на те, що ступка 
зіграє Гамлета, я, подібно до сучасників садовського, жалкував уже з того, що Бог-
дан сильвестрович «і досі не зiграв Ліра». 

Двадцять сьомого лютого 1997 року вранці зателефонував Данченкові додо-
му — поздоровив з річницею прем’єри «Мерліна». сергій володимирович був 
приємно здивований: виявляється, він забув про цей ювілей. Режисер поспішав 
до театру, де вже третій день працював над оновленням масових сцен в «Енеї-
ді». власне, він ще був приписаний до лікарні, де йому нещодавно зробили дві 
операції на зламаній ключиці, навіть ще не зняли шов. Як тільки це зроблять, він 
нарешті приступить до репетицій «короля Ліра». Я промовчав, що телевізійний 
«Театральний кур’єр» уже давно повідомив, нібито репетиції йдуть повним ходом 
(там, вочевидь, не знали, що напередодні задуманої роботи над «королем Ліром» 
Данченко потрапив до лікарні). сергій володимирович сказав, що він щойно роз-
мовляв зі ступкою і чекає його швидкого виходу знову-таки з лікарні. в той день я 
зателефонував і ступці, який лежав у Феофанії під дев’ятою крапельницею після 
перенесеного грипу з ускладненням. Про річницю «Мерліна» Богдан сильвестро-
вич пам’ятав, хоча думками був, як і режисер, з королем Ліром.

Проте розмови про майбутній спектакль ступка забобонно уникнув. Недарма 
ж і Міхоелс вважав, що «коли готуєш роль, треба більше про неї мовчати і менше 
про неї розмовляти». На питання, що він чекає від «короля Ліра», непевно сказав: 
«Хто зна, хто зна... Побачимо...» Мабуть, сподівався, що й того для мене буде до-
сить, проте я вперто мовчав, чекаючи на повнішу відповідь. Тоді ступка видавив 
ще кілька слів: «Тут треба здоров’я, здоров’я і... голосу». З надією на продовження 
теми я вчепився за цю фразу й припустив, що то таки не все, що треба... Богдан 
сильвестрович тихо засміявся й відповів остаточно: «Знаєш, це багато важить...»

Утім, він, безумовно, мав рацію — без міцного здоров’я старого й знедоленого 
короля Ліра дійсно не зіграєш. Уже після прем’єри ступка підтвердив: «Хоч на-
справді Лірові — за вісімдесят, але такому старому акторові грати цю роль уже не 
під силу, бо вона є просто виснажливою...»

Що ж до голосу... коли Томмазо сальвіні запитали, що потрібно для того, щоб 
бути трагіком, він відповів по-наполеонівськи: «Голос, голос і ще раз голос!» ста-
ніславський у своїх спогадах писав: «коли голос сам співає і вібрує, немає потреби 
вдаватися до фокусів, а слід користуватися ним, щоб просто й красиво говорити 
думки чи виражати великі почуття. ось такий голос і мова необхідні для Пушкіна, 
Шекспіра, Шиллера». Знаменита артистка Малого театру Гоголєва також наголо-
шувала: «Не можна грати Шекспіра без голосу...» Чи й треба нагадувати читачеві 
про справді неповторний голос артиста ступки, який завжди можна легко роз-
пізнати з-поміж тисяч інших.

Наступного тижня, 6 березня, Данченко розпочав репетиції «короля Ліра». 
Невдовзі (19 березня) у «вечірньому києві» вийшла моя стаття з цього приводу.
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ЗаБоргУВали перед ліром

Напередодні свого 60-річчя сергій Данченко розпочав у театрі ім. І. Франка 
репетиції шекспірівської п’єси «король Лір». Ця подія достатньо етапна на твор-
чому шляху митця-ювіляра й варта того, щоб її зафіксувати, бо ж театральна Укра-
їна перебуває у своєрідному боргу перед «королем Ліром». Маю на увазі те, що 
в 1933 році соломон Міхоелс, який сам грав Ліра, запросив до Москви вигнаного 
з «Березоля» Леся курбаса для постановки саме «короля Ліра». курбас, який дуже 
любив і прекрасно знав Шекспіра, погодився, проте невдовзі був арештований... 
З того часу цей непоставлений великим курбасом спектакль ніби нагадує про те, 
що в репертуарі Національного академічного театру «король Лір» має зʼявлятися 
хоча б один раз на кожне нове покоління глядачів. До речі, вперше українською 
мовою спектакль був поставлений саме франківцями в 1959 році (режисер 
в. оглоблін). Ліра тоді грав незабутній Марʼян крушельницький.

артистів, здатних розкрити складний духовний світ і драматичні метамор-
фози Ліра співрозмірно кінцю нинішнього століття та шекспірівському масш-
табу, можна порахувати на пальцях однієї руки. Перший серед них — Богдан 
ступка. Маестро грав героїв Шекспіра тільки двічі: у 1969 році — Едмунда 
в «королі Лірі» і в 1974 році — Річарда ІІІ в однойменному спектаклі, блиску-
че поставленому Данченком. Зовсім молодий ступка вражаюче зіграв красеня 
Едмунда, який знехтував заради влади і грошей всі моральні принципи і цін-
ності. Проте справжній успіх чекав на актора через п’ять років у ролі, говорячи 
словами Франка, «злочинного Річарда ІІІ». Річард у виконанні ступки на сцені 
Львівського театру ім. М. Заньковецької за десять років до знаменитого Річар-
да Ентоні Шера (королівський Шекспірівський театр у стратфорді) представ 
«генієм зла», що втратив елементарний моральний звʼязок з людьми і знайшов 
у цьому джерело тріумфальної переваги над ними. Гротесковий імморалізм у зо-
браженні короля Річарда ІІІ став видатною творчою знахідкою заньківчанина, 
який перебував тоді у віці Христа. 

Проте більш як через два десятиліття видно, що за своєю генною схильністю 
ступка посланий для однієї з найтрагедійніших і глибоко філософських шекспі-
рівських ролей — короля Ліра, який пройшов болісний шлях від піднебесного 
монарха і жорстокого деспота до земної людини і просвітленого страдника. ви-
пивши до дна власну гірку чашу горя та принижень, Лір знайшов відчуття болю 
ближнього. «Мій блазню! Я почуваю, що в моєму серці є закуток, якому жаль 
тебе», — раптом відкривається король своєму блазневі, і я чую, як неповторний 
голос артиста наповнює це нечуване у вустах монарха визнання непридуманим, 
особистим болем серця. Знову ж таки, хто краще ступки нагадає, що на рубежі 
двох тисячоліть, як і в часи Шекспіра, зовнішні соціально-матеріальні атрибути 
багатства і влади не збігаються зі справжньою самоцінністю людської особи. Бо ж 
як багато з-поміж нас сьогодні живуть трагічними ілюзіями Ліра... Господи, невже 
історія вчить нас лише тому, що нічому не вчить?
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Шанувальникам театру залишається чекати завершення роботи над спекта-
клем. але й зараз можна радіти з того, що за «короля Ліра» взявся режисер, який 
стоїть в одному ряду з його великими попередниками — Пітером Бруком і Робер-
том стуруа, а ступка, виключні мистецькі потенції якого залишаються значною 
мірою незатребуваними, зіграє роль, гідну його великого таланту. Та й понад два 
десятка акторів театру отримали унікальний шанс для творчого самовияву на дра-
матургічному матеріалі найвищого ґатунку. 

Щасти вам, франківці!

Уже закінчуючи роботу над спектаклем у жовтні 1997 року, Данченко запро-
сив на одну з останніх репетицій відомого шекспірознавця олексія Бартошевича, 
автора книги «Шекспир. англия. XIX век». Через якийсь час олексій вадимович 
приїхав до києва вдруге — на прем’єру спектаклю. І він дістав нагоду перекона-
тися, що франківці блискуче підтвердили на сцені одну з основоположних тео-
ретичних тез його монографії: інтерпретація класики в кожну епоху — це добу-
вання, розкопування, реалізація найрізноманітніших потенціальних смислів, що 
містяться у творі, в тому числі й тих, які не були й не могли бути зрозумілими ні са-
мому Шекспірові, ні його сучасникам, ні багатьом майбутнім тлумачам — крити-
кам, артистам, режисерам, перекладачам, читачам. Театр, керований Данченком, 
справді виявив свою здатність проникати в абсолютно нові смислові пласти вели-
кої трагедії Шекспіра. «За своє життя я бачив чимало різних постановок “короля 
Ліра”, — говорив після прем’єри Бартошевич. — Традиційно він ставився в ро-
мантичній, пафосній манері, де вирували пристрасті. виставу сергія Данченка 
зроблено у кращому сучасному стилі. Певен, що на неї чекає велике майбутнє...»

На той час Данченко міг признатися: «Не думав, що на плечі всіх учасників ви-
стави ляже стільки труднощів. Легкого шляху ми не знайшли. Тоді зрозумів Піте-
ра Брука, котрий сказав: “Хочеш мати нещастя на свою голову — візьми шедевр”. 
Чим більше занурюєшся в текст, тим більше одне тягне за собою інше. Менш за 
все хотів ставити мелодраму про нещасного батька та його підступних доньок».

отож, від того дня, коли я вперше вголос жалкував у пресі з приводу відсут-
ності в репертуарі франківців шекспірівських п’єс, і до прем’єри «короля Ліра» 
у листопаді 1997-го минуло більше року. За цей час становище змінилося доко-
рінно: глядач уже міг побачити в Національному академічному театрі ім. І. Франка 
як комедію, так і трагедію великого Шекспіра. Франківці ще раз блискуче довели, 
що театр міцно посідає чільне місце серед першокласних світових театральних 
колективів і їхня трупа здатна зачарувати глядацьку душу не лише національно-
патріотичними, але й загальнолюдськими мотивами, примусити глибше замисли-
тися над вічними всеземними проблемами.

У фіналі шекспірівської вистави «сон літньої ночі», поставленої у 1970 році 
згаданим уже Пітером Бруком, всі її учасники — ремісники й придворні — брали-
ся за руки, а через хвилину, коли в театрі спалахувало світло і Пек проголошував 
останні слова комедії «Дайте мені руки, друзі», актори зістрибували в зал, щоб по-
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тиснути руки глядачам. Цей знаменитий ритуал мав засвідчувати душевну єдність 
глядачів і акторів, але далеко не завжди досягав своєї мети... Не в характері Дан-
ченка було вдаватися до таких театральних трюків. але в «королі Лірі» він щоразу 
досягав власними творчими засобами тієї органічної душевної єдності глядацько-
го залу і артистів, про яку мріє кожен режисер.

отже, франківці, завдяки Данченкові, зуміли повернути на свою сцену «втра-
ченого Шекспіра».

«Король Лір»: трагедія розпаду світу

Дозволю собі познайомити читача з моєю статтею про прем’єру «короля Ліра», 
надрукованою в газеті «вечірній київ» 13 листопада 1997 року. 

Надзвичайно складна робота.  
Нерозв’язні питання шекспірівського
масштабу: від розпаду світу до розриву 
сімейних зв’язків...

Ці слова режисера згадалися на прем’єрі «короля Ліра» 4 листопада, бо виявили-
ся не випадковими, прохідними, а суттєвими, навіть ключовими. Данченків «король 
Лір» — спектакль про розпад світу. Ні, не той містичний кінець світу, що звично 
пророчать віщуни, ворожії та крикливці наприкінці століть; розпад як суспільний 
процес духовного занепаду й розкладу, накопичення у гріховному світі людського 
зла. «апокаліпсис, — писав Микола Бердяєв, — не є тільки одкровенням про кінець 
світу, про страшний суд, він є також одкровенням про повсякчасну близькість кін-
ця всередині самої історії». Моральний розпад світу (суспільства) межує з апокаліп-
сисом і водночас з інстинктом самозбереження людства. По цьому лезу воно руха-
ється вже два тисячоліття, балансуючи з тягарем нерозв’язної проблеми.

Чотириста років тому Шекспір геніально передав цю світову трагедію. «Лю-
бов холоне, дружба ламається, брати не хочуть знатись, по містах заколоти, по 
селах розбрат, у палацах панує зрада, розірвано зв’язок між батьком і сином... — 
озвучив основоположну думку драматурга Глостер. — Підступи, ошуканство, зра-
да й руйнація, розбиваючи наш спокій, товаришують нам у дорозі до могили...» Не 
випадково, коли гине корделія, над її тілом звучать репліки:

к е н т. Чи не кінець усьому світу?
Е д г а р. Чи провіщання того?

Бікфордів шнур, запалений шекспірівським осяянням, що тлів кілька століть, 
нарешті вибухнув Данченковим спектаклем... Режисер зробив те, чого ніхто не 
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робив до нього: відтворив не лише «трагедію самого королівства на фамілійнім 
тлі» (Франко), але й власне суспільний розпад, який є наслідком і водночас при-
чиною людського зла. в тому числі й знецінення сімейних уз: «се перший, фаталь-
ний вилом у етичнім ладі світу; раз зроблений сей вилом, у нього паде все, чим сто-
їть суспільність...» (Франко). Навряд чи саме Франко підказав Данченкові творчу 
знахідку, проте у спектаклі сценічна яма стала фатальною Безоднею, що поглинає 
королівську корону й шляхетні шати, бойовий меч й... мертві тіла героїв.

Франко на початку цього століття розкодував оту закладену в «королі Лірі» 
найважливішу шекспірівську засторогу людству. «Раз звихнений порядок мораль-
ного світу, так само як звихнена рівновага в фізичнім світі, веде до катастрофи, до 
руїни, що сліпо, без милосердя пожирає злих і добрих, винуватих і невинуватих...» 
Такий моральний камертон збігається зі сприйняттям «етичного ладу світу» в Теа-
трі Данченка — ступки, що й стало головною запорукою розкриття глибинної фі-
лософії «короля Ліра». До того ж, злами століть, а надто тисячоліть, завжди надава-
ли людям, а надто Майстрам, особливої гостроти й трагічності світобачення; тому 
творіння Шекспіра набуло на франківській сцені небаченої досі трагіфарсовості. 
Та й чи може бути інакше у нинішньому звихнутому світі, в якому виростають, 
мов гриби, люди, засліплені блиском своїх грошей, як свого часу Лір — блиском 
свого королівства. Подібно до Ліра ці люди живуть в ілюзії, що вони самі по собі 
багато чого варті й скрізь потрібні, як те сонце, що зігріває всіх одним існуванням 
та блиском. але на цьому подібність і закінчується, бо в більшості сучасних «ви-
щих істот» немає не лише величі, сановитості та значущості, але й співчуття, вели-
кодушності та благородства Ліра... вони не здатні збожеволіти заради лірівського 
прозріння. справді, повторюючись у нових умовах, трагедія стає фарсом...

Заслуговує найвищої оцінки глибинне філософське осмислення Данченком 
того феномена, який Франко назвав «короною» трагедії — божевілля Ліра та його 
просвітлення у божевіллі. Може, вперше у спектаклі франківців починаєш до кін-
ця розуміти, що хрестоматійно відома шекспірівська «негода жахлива» не така 
страшна, як буря у Ліровій (ступчиній) душі, бо сама буря в природі не є злом, 
а лише гнівною реакцією на людське зло, символом тих катастрофічних катакліз-
мів, що ведуть до розпаду людського світу. Починаєш сповна, до самого дна ро-
зуміти мудру сентенцію Бориса Пастернака про те, що «король Лір» — це «тиха 
трагедія». Бо ж «страшні удари бурі» — справді ніщо в порівнянні з ударами совіс-
ті, що пробуджується у ступчиному Лірі.

...колись Полу скофілду справедливо ставили в заслугу те, що саме в його «сві-
домості йдуть мікропроцеси й кам’яна кладка столітніх уявлень валиться в тиші 
мозкової коробки, а не в гуркоті монологів, які потрясають сценічне склепіння». 
але те, що явив нам Богдан ступка, не має театральних аналогів. Мікропроцеси 
страдницьких метаморфоз його Ліра проходять не лише в мозковій коробці, але 
й у глибинах душі: проте вони геніально виявлені в очах актора, мелодиці голосу, 
кожному точному жесті й, здається, подиху. Чи й був ще артист, який би так ожи-
вив зізнання стражденного короля про бурю, що в його «бушує серці»?..
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Лірові часів Шекспіра, Франка та й скофілда було простіше, бо ж хіба можна 
порівняти усталені віками, звичні для всього суспільства писані й неписані зако-
ни з тим правовим й моральним безкраєм, в якому ми живемо, з тими новітніми 
державними актами, що вперше творяться на наших очах, перерозподіляючи все 
суще, й тому так по-різному сприймаються зверху і знизу... Набуло справді міс-
тичного змісту те місце трагедії, де божевільний Лір говорить сліпому Глостеру: 
«скляні купивши очі, вдавай, як ті політики безчесні, що бачиш ти, чого не мо-
жеш бачить». сказано це так болісно й пронизливо, що, здається, ступка зробив 
неможливе — озвучив беззахисну й довірливу душу вкотре вже пограбованого 
народу... враження таке, що до кожного з нас — сучасних сліпців — звертається 
з глибини віків освітлений безумством Лір. але чи вистачить у нас мужності й ро-
зуму, щоб наприкінці шекспірівського тисячоліття нарешті справді збагнути про-
никливі слова сліпого Глостера, який вибрав божевільного (так він вважав) Едгара 
собі в поводирі: «Час настав, що скрізь безумці водять невидющих». У російському 
тексті трагедії замість «час настав» перекладено дослівно: «такой наш век». Думаю, 
це точніше стосовно XX століття.

Данченко переконливо показав, що врешті-решт трагедія сучасного Ліра, 
втім, як і Ліра шекспірівських часів, полягає в тому, що не настав той час, в якому 
його нове світосприйняття вступить у непримиренну суперечність з реальним 
світом і його жорстокими законами.

Тож чи й настане? впродовж кількох століть спектакль стверджував устами 
Ліра ренесансову гуманістичну ідею про справжню, непідробну людину в її «чи-
стому вигляді»: «Неприкрашена людина — це ж і є така от злиденна, гола, двоно-
га істота». Франко відзначив окремо цей істотний момент у перевтіленні короля:  
«він перестав думати про себе, в його душі блискають образи страшенної не-
справедливості суспільного устрою, і першим відрухом напівбожевільного ума він 
силкується роздягтися, скинути з себе все чуже, все позичене!» ступка вражаюче 
зіграв цю високу мить! Зал буквально завмер у співпереживанні... Годі було б і че-
кати більшої душевної єдності глядачів і акторів... І все ж я думаю, що, вийшовши 
з театру, мало хто справді повірить сьогодні у животворність, привабливість і до-
цільність такого поруху королівської душі: в тому — моральна трагедія саме на-
шого суспільства, гідна шекспірівського пера...

Де ж вихід? «відти вийшло звихнення, з серця, з найглибших поривів душі, 
відти мусить вийти й противага, відновлення...» — так мудро трактував Шекспіра 
Франко. Тільки збережене почуття любові та вдячності є основою нової відбудови 
морального світу; тільки любов і прощення провин «вольних і невольних» може 
вести людей далі, до кращої будущини... саме таку відповідь дає і «король Лір» 
сергія Данченка. Хай нікого не бентежить видима повчальність цих сентенцій — 
саме в них схований імунітет від подальшого духовного розпаду суспільства...

До речі, високе призначення таких спектаклів ще й у тому, що вони тримають 
на плаву національну культуру й духовність, які немилосердно тягнуть на дно пе-
ресічності й несмаку художньо немічні телевізійні роксолани.
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Душевне потрясіння, викликане Данченковою виставою й ступчиним Ліром, 
свідчить про те, що ми присутні при народженні спектаклю, який переступить че-
рез поріг третього тисячоліття й стане класичним: таке мистецтво межує з вічністю...

віват, «король Лір»!

Трактування короля Ліра

У «королі Лірі» співтворчість режисера сергія Данченка й артиста Богдана 
ступки досягла небаченої, сказати б, космічної висоти: спектакль став справжньою 
«короною» Театру Данченка — ступки. Хто ж міг подумати, що ця — двадцята — ви-
става стане останньою у тридцятирічному репертуарі Театру Данченка — ступки?! 

Має рацію Михайло Рєзникович, який писав, що Данченко й ступка здійснили 
своєрідний подвиг, піднявши в наш час важкопідйомну духовну брилу, бо ж загалом 
мистецтво театральне дедалі спрощується й спрощується, ніби позбавляючись бага-
тьох душевних порухів на догоду ритмові сучасного життя й однозначності первин-
ного накопичення капіталу. спектакль франківців став емоційним, відкритим, і він 
вочевидь заперечував існуюче відоме твердження про те, що у трагедії — сухий голос.

в історії театру було чимало різних трактувань сутності «короля Ліра». На це 
звернув увагу той же Рєзникович, коротко окресливши найпоширеніше з них: «ві-
доме класичне, хрестоматійне тлумачення “Ліра”. Дживелегов. Мокульський. Боя-
джиєв. смирнов. король вирішив владу, що спирається на владу реальну, коли всі 
віжки управління і весь виконавчий апарат у нього, замінити на вищу владу, що 
спирається на моральну перевагу, — і сповна поплатився за свій наївний ідеалізм».

Згадаймо, як соломон Міхоелс справедливо зазначив, що свого часу п’єсу вважали 
трагедією віроломства і дочірньої невдячності, перетворюючи її в інтимну, інтер’єрну, 
сімейну «трагедійку», в чомусь навіть мелодраму. «короля Ліра» сприймали також як 
політичну трагедію, бо король ділив землі в той момент, коли історична необхідність 
підказувала політикові їх збирання. основний зміст п’єси бачили й у самому процесі 
корінної зміни людини залежно від того, володіє вона владою чи втрачає її...

Наприкінці ХІХ століття видатними виконавцями ролі короля Ліра були іта-
лійці Ернесто Россі, Томмазо сальвіні й німецький артист Людвіг Барнай. Істо-
рики театру пишуть, що трагедія Ліра у виконанні Барная полягала в нехтуванні 
своїм королівським призначенням, а значить, своїми правами й обов’язками. Россі 
показував Ліра шаленим, ексцентричним і нестерпним королем-деспотом, в яко-
му батьківські почуття пробудилися лише тоді, коли він перестав бути королем. 
сальвіні, на відміну від Россі, зображав Ліра благородним і простодушним патрі-
архом, який віддав престол, щоб насолоджуватися плодами своєї великодушності 
й щастям дочок, але був відплачений чорною невдячністю.

Утім, такі неоднакові трактування ролі мало що міняли по суті, бо прекрасно 
вписувалися в рамки сімейної трагедії. Так само всі актори, хоч і різною мірою, 
залежали від стандартного романтичного тлумачення Ліра, мабуть, найкрасиві-
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ше сформульованого Россі: «Як троянда розпускається, незважаючи на шипи, так 
і людина мужніє в душевних стражданнях, що спонукають її на великі звершен-
ня... Тільки удари долі здатні викресати божественну іскру...»

Усталені підходи до «короля Ліра» були відкинуті в середині 30-х років минуло-
го століття Міхоелсом. Гордон крег, подивившись його «короля Ліра», сказав: «Хоч 
би які похвали лунали на адресу Міхоелса, це не буде перебільшенням. Тепер мені 
ясно, чому в англії немає справжнього Шекспіра на театрі. Тому що там немає та-
кого актора, як Міхоелс». артист не захотів грати ні трагедії ошуканого батька, ні 
трагедії краху королівської величі. основну концепцію спектаклю Міхоелс трак-
тував так: переситившись життям і владою, старий король задумав кинути виклик 
усьому світові — світові, який, здавалося йому, був нікчемним порівняно з його 
власною особою. в собі він бачив осереддя не лише королівської влади й людської 
волі, але й життєвої мудрості. З її вершин усі ідеали добра, так само як і сили зла, 
здавалися йому мізерними. «Трагедія Ліра, — писав Міхоелс, — у банкрутстві його 
колишньої ідеології, брехливої, застійної, феодальної, і в болісному віднайденні 
нової, більш прогресивної і правильної ідеології».

в результаті соломон Михайлович показав трагедію пізнання суперечливого 
й жорстокого світу. «Міхоелс по-новому витлумачив велику трагедію Шекспіра, — 
писав критик Борис Зінґерман. — він побачив у ній не зворушливу історію об-
манутих батьківських почуттів, не дидактичне повчання про нещастя й загибель 
володаря, а трагедію-притчу про пізнання істини».

Мабуть, одним з найтонших цінителів Міхоелса у цій ролі був Іраклій андро-
ніков: «Цю роль виконували великі актори — сальвіні, Россі, Барнай. але жоден 
із них не зіграв того Ліра, якого побачив Міхоелс: він по-своєму проник у шекспі-
рівський задум, точно визначив “епіцентр” трагедії та дав їй нове, ще не бувале 
тлумачення. він створив образ деспота, який залишає владу тільки тому, що вона 
втратила для нього будь-яку цінність. Що для нього могутність, сила? Що правда, 
брехня? все нікчемне в його очах, окрім його власної особи. Єдиною реальністю 
у світі здається йому власна свідомість. І раптом терпить крах уся його філософія... 
Міхоелс грав трагедію краху помилкових рішень, неправдивої мудрості старця 
й народження в ньому нових уявлень про життя. Не часто трапляється подібне 
проникнення в геніальний драматургічний замисел».

З того часу без урахування цього відкриття образ Ліра на сцені здавався непов-
ноцінним. Навіть Пол скофілд на початку 60-х років запозичив досвід Міхоелса, про-
те, на думку деяких критиків, у його Лірі вже не було життєвої віри, енергії та оптиміз-
му, притаманних Міхоелсовому, і навіть корделія не могла примирити його з життям.

Богдан ступка пішов далі своїх знаменитих попередників, бо проникнув, го-
ворячи словами Михайла Чехова, «в суть речей і за межі їхньої суті...». він віднай-
шов у «королі Лірі» не лише «трагедію пізнання істини», але й значно суттєвіше — 
трагедію морального розкладу й розпаду світу.

Молодий Лесь курбас писав: «Бо хоч ми граємо, а навіть реставруємо Шекспі-
ра... то все ж таки — ми діти свого часу, своїх “прийомів”, свого стилю, і поза межі 
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нашого відречення від себе самих ми вийти не можемо. старі мерці до нас безпо-
середньо не заговорять».

саме так! Згадаймо, приміром, що за радянських часів «король Лір» ставив-
ся переважно як соціально-філософська трагедія, в якій потужно наголошувався 
саме конфлікт між можновладцями та знедоленими, ефектно акцентувались так 
звані класові моменти шекспірівської п’єси, висувалися жорсткі вимоги до роз-
криття «класичного твору у світлі марксистського розуміння історії».

сергій Данченко так висловився з цього приводу: «За радянських часів Шек-
спіра ставили частіше, ніж тепер. Тоді нашу неосяжну країну називали, може, тро-
хи заголосно, “другою батьківщиною” Шекспіра. кожен театр мав, так би мовити, 
моральний обов’язок утримувати в репертуарі якусь із шекспірівських п’єс... але 
в багатьох випадках про глибокі враження говорити не доводилося».

У середині 30-х років ХХ століття в сРсР акторів сальвіні й Россі звинувачували 
саме в тому, що ці «великі трагіки-італійці виривали образи Шекспіра з соціально-іс-
торичної обстановки... перетворювали Шекспіра у творця загальнолюдських ціннос-
тей, що знаходяться поза часом і простором». однак треба пам’ятати, що та ж кри-
тика схвально сприйняла «величний образ Ліра у виконанні Міхоелса, філософськи 
узагальнений, скріплений з епохою...». Більше того, театрознавець Михайло Левідов 
написав у 1935 році блискучу статтю з аналізом акторської роботи Міхоелса, взага-
лі не вдаючись до марксистського ригоризму. З іншого боку, всебічно, глибоко й за-
хоплююче оцінюючи привезеного до Москви в 1964 році найзнаменитішого на той 
час «короля Ліра», поставленого в королівському Шекспірівському театрі (режисер 
— Пітер Брук; король Лір — Пол скофілд), критики наголошували, що спектакль «ан-
глійського театру на іншому соціальному ґрунті, іншими принципами реалізму ствер-
джує народність Шекспіра й образом трагічного короля, через його муки і прозріння 
волає до помсти... Помста! Помста злодіям — ця тема звучить у спектаклі сильно...».

Таким було сприйняття крізь соціальну призму. Ми довго відчували себе на 
барикадах класової боротьби й хотіли чути заклик саме до класової помсти. втім, 
за нових історичних умов не менш цікаво вдивитися в тих, кого недоля безжаліс-
но скинула з вершин влади, — Ліра, кента, Едгара, Глостера. вони, спустившись 
до простого люду і розчинившись у ньому, дістали змогу новими очима, сказати б, 
очима самого народу пізнавати сірячинну правду життя. Нинішня людська нерів-
ність, несправедливість сучасного ґатунку й підступність новітніх користолюбців 
нічим не поступаються шекспірівському часові та його героям; було б наївно сьо-
годні затушовувати соціальний смисл п’єси.

Нітрохи не пригасла й проблема, говорячи словами Франка, невдячності дітей 
щодо батьків, яку він справедливо назвав вічною, «як невдячність належить до віч-
них прикмет чи хиб людської душі». Проте поверховим видавалося твердження де-
яких критиків про те, що «тема невдячних дітей звучить у виставі сергія Данченка 
найбільш актуально». Це було результатом нерозуміння того, що філософське над-
завдання спектаклю було значно ширшим і суттєвішим. Досить було придивитися 
до сучасних Гонерільї та Регани у виконанні франківських актрис (Любов Бóгдан, 
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Ірина Дорошенко, Любов куб’юк, Поліна Лазова, Людмила смородіна): «фатальний 
вилом» в їхній моралі набув незворотнього, генного характеру, — воістину, як ска-
зано в Біблії, «покривленого не направиш», — вони неодмінно й страшно стира-
жують себе в синах і дочках... Бережіться, батьки! Незабаром діти відступляться від 
вас не тільки заради власного збагачення, але, чого не передбачив Шекспір, стануть 
вашими лютими ворогами лише тому, що у вас... нема чого відібрати. Дай, Боже, 
щоб у цьому новому виломі не зникла й сучасна корделія! Та коли й залишиться, то 
чи не буде здаватися всім божевільною, чи взагалі виживе у нинішньому світі?

Запам’яталося, як на прем’єрному спектаклі 20 листопада 1997 року артистки 
Поліна Лазова й Любов Бóгдан вражаюче розкрили страшну сутність шекспірів-
ських героїнь. Лазова нагадувала метафору Франка, який назвав Гонерілью «блис-
кучою гадюкою» — первісно підла, натхненно-підступна, по-гадючому пластична 
й ніби справді з жалом, здатним отруїти рідну сестру. Регана у виконанні Бо`гдан, як 
і Макбет, мала відкриту для людських гризот душу, яка боялася вищої покари за ско-
єне зло, проте у звихнутому суспільстві втрачає людську подобу. саме про таких, як 
вона, сказано в Біблії: «Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце 
людське синів повне ними, щоб чинити лихе». Ця метаморфоза, може, й не вразила б 
звичного сучасного глядача, будь вона лише позначена чи зображена, але Бо`гдан вра-
жаюче пережила її на сцені. сприйнявши філософський задум режисера, артистки 
знайшли дещо містичний, але переконливий штрих до концептуального розкриття 
духовного саморозпаду людей: ніж, яким Регана вбиває слугу, потрапляє до рук сестри, 
яка отруїла Регану, і саме ним Гонерілья покінчила життя самогубством... абсолютно 
непрофесійно звучало твердження деяких критиків про те, що «Гонерілья і Регана 
одноманітно злі протягом усієї вистави». скоріше, подібні критики були одноманітно 
неглибокі в трактуванні концепції всього спектаклю й окремих акторських робіт. 

Франко писав, що «король Лір» — «для загалу найбільше зрозуміла трагедія». 
Це слушно, але хіба що стосовно близької кожному з нас теми взаємостосунків 
між батьками й дітьми. Проте варто було Данченкові глибше зануритись у бага-
тошаровий зміст «короля Ліра», як стало ясно, що насправді ми ще зовсім мало 
розуміємо «найвеличнішу трагедію Шекспіра» (Франко) й нерідко поверхово 
сприймаємо її. Режисер уперше показав своїм сучасникам найжахливіше в «ко-
ролі Лірі» — розпад суспільства, спричинений не стільки соціальною боротьбою 
в ньому, скільки самою «гріховністю світу» (Бердяєв), споконвічними людськими 
вадами, серед яких «провиною є чесність». У Шекспіра ця тема постає ще в «Гам-
леті», де принц Данський говорив Полонію, що бути чесним у цьому безладному 
світі — «це значить бути одним на десять тисяч». Згадаймо, що Гамлет в усьому, 
передусім у порочності самих людей, вбачав ознаки розпаду підвалин здорового 
нормального життя; саме Гамлет сказав, що «цей вінець світотвору — земля — ви-
дається мені неплідною скелею...». Ця ж тема звучить у знаменитому 66-му сонеті:

стомившися, вже смерті я благаю,
Бо скрізь нікчемність в розкоші сама,
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І в злиднях честь доходить до одчаю,
І чистій вірності шляхів нема,
І силу неміч забива в кайдани,
І честь дівоча втоптана у бруд,
І почесті не тим, хто гідний шани,
І досконалості — ганебний суд,
І злу — добро поставлено в служниці,
І владою уярмлені митці,
І істину вважають за дурниці,
І гине хист в недоума в руці...

Проте концептуально й розгорнуто, могутньо й переконливо ця тема напов-
нила саме «короля Ліра» в постановці Данченка. Режисер справді зумів розкрити 
ключові слова трагедії, сказані Глостером уже в першій дії: «оті затемнення сонця 
й Місяця, що були недавно, не віщують нам добра. Хоч мудреці, які вивчають таєм-
ниці природи, можуть усяко тлумачити їх, а проте закони природи щоразу бува-
ють порушені тим, що з них випливає. Любов холоне, дружба ламається, брати не 
хочуть знатись, по містах — заколоти, по селах — розбрат, у палацах панує зрада, 
розірвано зв’язок між батьком і сином. Мій син-мерзотник чинить, як провіще-
но, — йде проти батька; король іде наперекір природі, батько йде проти власної 
дитини. Минулися кращі часи. Підступи, ошуканство, зрада й руйнація, розбива-
ючи наш спокій, товаришують нам у дорозі до могили...»

Чотири століття потому ці слова про деградований через безбожну людську 
активність і агресивність світ звучать, як сьогодні сказані. кращі часи минулися 
після Шекспіра уже багато разів. Знайдуться і тепер мудрагелі, які пов’яжуть су-
часні суспільні лиха й людські негаразди з затемненнями сонця й Місяця. Проте 
ще в «королі Лірі» Едмунд одразу заперечив Глостеру: «Дивовижний нерозум люд-
ський! коли спіткає нас лихо — хоч би з нашої власної вини, — ми обвинувачуємо 
в цьому сонце, Місяць та зорі. виходить, ніби ми — мерзотники через немину-
чість, дурні — за небесним велінням, падлюки, злодії, зрадники — під впливом не-
бесних сфер, п’яниці, брехуни й розпусники — тільки тому, що мусимо коритися 
силам планет, а всі нещастя, які нас опадають, ідуть від Божих рук».

Данченко чудово розумів, що людські нещастя породжені не планетами й не-
бесними сферами, а самими людьми. саме розпад усіх природних і суспільних 
зв’язків між ними став основною темою Данченкового спектаклю. суворе, на-
віть аскетичне оформлення вистави художником андрієм александровичем-До-
чевським — з великою мапою королівства, яка легко розривалася й розпадалася, 
та мовби роз’їденими іржею декораціями — суттєво підсилювала режисерський 
задум. сучасні металеві конструкції в другому акті вистави нависали над героя-
ми і мимоволі натякали на те, що дія трагедії може бути перенесена в наші дні. 
справді, до болю сучасні у спектаклі ті герої (Гонерілья, Регана, корнваль, Едмунд), 
яких абсолютно не турбують суспільні, громадські, державні інтереси: кожен дбає 
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тільки про себе. вони нещадні одне до одного так само, як і до інших. У цьому 
моторошному контексті розрив сімейних зв’язків не тільки відображає загальну 
суспільну катастрофу, але й посилює її, бо кревнородинні стосунки в «королі Лірі» 
несуть особливе навантаження. Досить сказати, що, враховуючи реальну можли-
вість з’єднання кланів Глостера й Ліра, створюється перспектива родинних уз між 
дев’ятьма (!) головними персонажами п’єси. Згадаймо, що в Євангелії від св. Марка 
серед ознак наближення «кінця світу» є й така: «І видасть на смерть брата брат, 
а батько — дитину. І діти повстануть навпроти батьків, — і їм смерть заподіють...»

Данченко вибудував на театрі страшну модель розкладеного зсередини світу, 
в якому розірвано, говорячи словами Франка, «найніжніші зв’язки, що лучать бра-
та з братом, жінку з мужем, підданого з володарем». Разом зі ступкою він нещадно 
і вражаюче показав, де таїться корінь суспільного розпаду. він — у самих людях, 
у створеному ними ладі життя, де кожен прагне будь-якою ціною піднестися над 
іншими й заради свого благополуччя приречує на нещастя всіх, навіть найближ-
чих людей. він — у зневаженні людьми всіх Божих заповідей: герої шекспірівської 
трагедії не шанують батьків, убивають, чинять перелюб, крадуть, неправдиво свід-
чать на свого ближнього, жадають дім і жону ближнього свого...

ступка створив образ Ліра, який з оновленою душею повстає проти такого 
неправедного світу, який ладен судити й карати не тільки своїх невдячних дочок, 
а й усіх, хто жорстоко й несправедливо ставиться до «бідарів», «сіром голих». але 
й без нього у трагедії гинуть недобросердні герої: корнваль, Гонерілья, Регана, Ед-
мунд... З ними гинуть Глостер, корделія, Лір... «Це та найвища міра справедливості, 
що доступна трагедії, — писав відомий шекспірознавець олександр анікст. — Ги-
нуть винуваті й невинні». втім, задовго до нього про це сказав Іван Франко, фак-
тично розгадавши закладену в «королі Лірі» засторогу людству: «Раз звихнений 
порядок морального світу, так само як звихнена рівновага в фізичнім світі, веде до 
катастрофи, до руїни, що сліпо, без милосердя пожирає злих і добрих, винуватих 
і невинуватих...» І найжахливішим наслідком суспільного розпаду була невинна 
смерть корделії. 

сталося так, як сказано у книзі Еклезіястовiй: «однакове всім випадає: пра-
ведному і безбожному, доброму й чистому та нечистому... оце зле у всім, що під 
сонцем тим діється, — що однакове всім випадає, і серце людських синів повне 
зла, і за життя їхнього безумство в їхньому серці, а по тому до мертвих відходять...» 

Нарешті питання, що хвилювало багатьох упродовж століть: «Чи покаявся 
король Лір?» Франко писав, що «Шекспірів Лір не знає покаяння, не згадує про 
корделію...». справді, король-батько лише двічі згадав дочку корделію у першій дії 
вистави. вперше, коли зіткнувся з підступністю й невдячністю Гонерільї: 

Та дрібна вина, 
Яку я на корделії побачив, 
скалічила мені навіки душу,
З мойого серця вирвала любов 
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І жовчю сповнила його гіркою! 
о Ліре, Ліре, Ліре!

У цих словах — гірке розуміння несправедливості, вчиненої до молодшої дочки 
й усвідомлення її страшних наслідків для самого Ліра.

Удруге король згадує корделію, коли прокляв Гонерілью й чекав на зустріч із 
Реганою: «Я її скривдив...» Уже в тому чується каяття, проте повне Лірове покаяння 
нероздільне з його прозрінням... Безумовно, Лір покаявся у своєму гріху перед кор-
делією. Як і вимагає християнське вчення, він відчув і пережив щирий сум з при-
воду свого вчинку. він двічі попросив у дочки прощення: «Прошу тебе не гніватись 
на мене, / Забути все, пробачити мені» (при цих словах ступка ставав на коліна (!) 
перед нею); «Ти попросиш / Мого благословення — я впаду / Навколішки перед 
тобою, доню, / Щоб ти мене простила». Нарешті, як і вчить церква, Лір уже чотири 
століття сповідується — й не перед одним священиком, а, як у старі часи, — публіч-
но, перед усім людом. а якщо не встиг він звернутися до Бога з очисною молитвою, 
то на те є поважна причина — смерть...

ступка переконував, що лихо, вчинене Ліром у житті, стократ перекрите його 
надлюдськими стражданнями, й емоційно правдиво розкривав міру його вини перед 
людьми в оцінці самого Шекспіра: «Я — та людина, / Що зазнала більше / від інших 
лиха, ніж сама вчинила». Тож трагедія ступчиного Ліра не пов’язана зі злом й не є ка-
рою за нього, як у випадку з Річардом III і Макбетом. Його трагедія — у фізичній смерті 
того ідеалу, який він вистраждав, — чистої, безкорисливої людяності, втіленої в корде-
лії. Згадаймо, як, вийнявши її зі зашморгу, Лір ще сподівається на те, що дочка виживе: 
«Жива! / ох! Це за всі страждання нагорода». Фігура ступки, що припадав до корделії, 
його голос, обличчя, очі вражаюче передавали найстрашніше: горе прийшло не тоді, 
коли Лір утратив королівство й навіть двох дочок; насправді все втрачено саме зі смер-
тю корделії. артист уповні реалізував установку Данченка: «Її смерть ставить хрест 
на житті Ліра...» Франко написав про цей момент: «аж тоді він пізнав — ні, не пізнав 
розумом, а серцем відчув, де лежав правдивий скарб, яким він колись користувавсь, 
не підозріваючи його, і який зневажливо копнув ногою в першій сцені своєї трагедії».

Дивлячись на ступчиного Ліра у фінальній сцені, справді починаєш розумі-
ти історичну правоту припущення Міхоелса, що найостанніші у п’єсі слова над 
мертвою корделією не були випадковими: «Погляньте на уста... ох подивіться...» 
він говорив про вуста корделії, які вперше сказали йому жорстоку, але необхідну 
правду й підштовхнули до прозріння...

Проте у Данченковому спектаклі смерть корделії знаменує не лише втрату Лі-
ром ідеалу людяності, а значить, і сенсу самого життя, але й те найголовніше, що 
заклав у п’єсу Шекспір, який саме над її тілом висловив устами своїх героїв такі 
підсумовуючі репліки: 

к е н т. Чи не кінець усього світу?
Е д г а р. Чи провіщання того? 
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Новітнє прочитання Шекспіра

Годі було б намагатися скільки-небудь повно розповісти про величезну роботу 
Богдана ступки над образом короля Ліра. спробуємо лише пунктирно позначити 
деякі її нюанси.

кажуть, що аристократичну породу зіграти неможливо, й більшість акторів 
демонстрували менше чи більше наближення до малюнку ролі короля. Проте 
ступка виходив на сцену достеменним королем Ліром, і неможливо було засум-
ніватися у благородстві, величі й всевладності цієї людини. Перша сценічна мить 
мала величезне, ключове значення, бо далі вдумливий і щирий глядач, затамував-
ши подих, співпереживав органічним метаморфозам Ліра. Хтось із критиків, оче-
видно, законсервував це перше сильне враження й написав навіть, що ступчин 
король Лір узагалі не прозріває, а лише знаходить у собі жалість. Це нісенітниця. 
Не варто доводити, що сама її поява в закутку королівського серця є дуже важли-
вим моментом осяяння й прозріння Ліра. При цьому ступка навіть глибше, ніж 
Міхоелс, показав трагедію Ліра.

Щоб розкрити творчий успіх Майстра, нагадаю притчу про блудного сина, 
який марнотно прожив батьківський спадок у чужих краях і після багатьох років 
поневірянь повернувся з покаянням до рідного дому, де батько простив грішного 
сина, бо він «був мертвий — і ожив, був пропав — і знайшовся!». Притча, пронизана 
гуманністю Нагірної проповіді з її діалектикою згубного пороку і рятівної любові, 
гріха й покаяння, зокрема, стала найважливішою темою пізнього періоду творчості 
великого голландського художника Рембрандта. Його картина «Повернення блуд-
ного сина» за глибиною передання людських почуттів залишається непереверше-
ною у світовому мистецтві сценою примирення сина, який розкаявся у своєму без-
путстві, і всепрощаючого батька. але «небесний смисл» цього геніального полотна, 
як і самої притчі, набагато глибший. адже це сам всевишній, наш єдиний Батько, 
Бог-отець і досі терпеливо чекає на повернення своїх непутящих нащадків.

Здавалося б, до чого тут ступка? Проте я згадую, як його божевільний, але 
осяяний правдою Лір, стоячи, мов блудний син, на колінах, невдавано обнімає... 
Блазня і признається йому, дивуючись сам собі: «Мій дурнику, мій блазню! / Я по-
чуваю, що в моєму серці / Є закуток, якому жаль тебе». Після цього він припадає 
до грудей Блазня, і ця мізансцена дивовижно нагадує картину Рембрандта!

ступка не прагнув такої схожості та навіть здивувався, коли я сказав про неї. 
Тим більше вражає незбагненна повторюваність окремих ліній та загального ма-
люнка в абсолютно різних картинах — живописній і сценічній, створених двома 
такими різними Майстрами в різні епохи. але ж Лір, який «ожив і знайшовся» 
саме з допомогою Блазня, вдячний йому не менше, ніж блудний син своєму бать-
кові. Можна тільки радіти з того, що ступка, шукаючи адекватну форму сценіч-
ного вираження цього великого почуття, знайшов власне вирішення, яке через 
триста з лишком років після Рембрандта щасливо асоціювалося з живописною 
картиною, що вже давно стала геніальним уособленням людської вдячності, так 
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само як «король Лір» — людської невдячності. Цим самим ступка по суті розши-
рив і збагатив трактування образу блудного сина у світовій культурі.

У зв’язку з цим ступка пригадує Бориса Пастернака, який саме в контексті 
роздумів про Шекспіра висловив таку думку: 

«Бурхлива живість пензля Рембрандта, Мікеланджело і Тиціана не плід їх об-
міркованого вибору. При ненаситній жазі написати по цілому всесвіту, яка їх 
охоп лювала, у них не було часу писати інакше. Імпресіонізм навічно притаман-
ний мистецтву. Це вираз духовного багатства людини, що виливається через край 
її приреченості. Шекспір обʼєднав у собі далекі стилістичні крайнощі. він спо-
лучив їх так багато, що, здається, наче в ньому живе кілька авторів. Його проза 
завершена та оброблена». 

За своїм масштабом, бурхливою живістю таланту, духовним багатством, не-
наситною жагою творити, поєднанням у собі стилістичних різностей ступка до-
мірний великим класиками мистецтва. Це він блискуче довів у ролі Ліра. Майстер 
переконливо розкрив трагедію короля, який знайшов абсолютно нові життєві 
цінності та нарешті став Людиною — нехай навіть на краю могили. 

ступчин Лір став уособленням новітнього прочитання філософської концеп-
ції Шекспіра, зокрема, саме сучасного розкодування ключової теми — просвіт-
лення Ліра в божевіллі. Я вже зазначав, що душевна хвороба була давньою темою 
класичної літератури. Зрощений на ній, ступка геніально втілив задум режисе-
ра. Безумовно, кращими були ті хвилини спектаклю, коли Лір, опинившись на 
суспільному дні, болісно й страшно прозріває. Цей шлях осяяння пролягає че-
рез найглибші страждання: спочатку вражена його горда зарозумілість, розтанула 
ілюзія, що «він, як сонце, може робити добро самим своїм існуванням та блиском» 
(Франко); затим король уперше відчув своє безсилля, — відмовляючись від монар-
шої влади, він сподівався на ще більше — владу власної вищості, та йому відмови-
ли в покорі, повазі й любові навіть рідні діти.

Усі підвалини, на яких трималося життя Ліра, впали...
«Досі він судив і рядив, карав і милував, видавав укази та затверджував при-

суди, — писав Франко, — опинившись внизу, він починає глядіти на ті державні 
акти очима нещасного, покривдженого й обездоленого і приходить до страшного 
пересвідчення, що властиво “немає в світі винуватих”, що на пункті людських сла-
бостей, підлот та мерзот карані й карателі, судді й засуджені зовсім однакові; що 
різниця лише в костюмах, що справедливість, закон, які з перспективи царського 
престолу видаються такими ясними та простими лініями, знизу являються стра-
шенно ламаними».

влада, якою Лір так пишався, сама служить несправедливості. «Доводилося 
тобі бачити, як хазяйський пес бреше на жебрака?.. — запитує він у Глостера. — 
І жебрак втікає від собачати. от тобі подоба влади: слухайся собаки, вона  — 
вища сила».

ступка зробив абсолютно новий смисловий акцент, обумовлений лише на-
шим часом, настояним на людській безвиході, відчаї, безнадії, безвір’ї. Генна, ска-
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зати б, доброта й високе внутрішнє благородство актора дозволили йому непе-
ревершено передати тихий, але пронизливий крик Лірової душі, що сахнулася 
колишнього свого життя й назавжди зробила свій вибір: стала на захист знедоле-
них і скривджених, тобто завжди винних, від можновладців: «Позолоти порок — / 
I суд зламає спис об позолоту. / Немає винних на землі, нема — / Я вам кажу! стаю 
на захист їм...» саме ці Шекспірові слова у спектаклі Данченка були опущені, але 
своєю грою ступка доносить їхню гірку сутність...

коли навесні 2003-го, тобто через п’ять з лишком років після Данченка, у мос-
ковському Театрі ім. Моссовєта був поставлений «король Лір», Михайло коза-
ков, який блискуче зіграв головну роль, сказав: «Ніхто до нас не відчув, що Лір 
добрий...» Можу запевнити, що це набагато раніше відчув саме ступка. До речі, 
ступка завжди заглиблюється в саму суть кожного шекспірівського слова. він, як 
ніхто інший, своєю грою ніби реалізує думку Мандельштама про те, що справ-
жній шлях до театрального чуття лежить через слово, в якому схована режисура 
й дана вища виразність.

Якби Гамлет подивився ступку в спектаклі, то він із повним правом міг би 
знову сподіватися:

Чував я, що злочинці на виставі
Бували так до глибини душі
Мистецтвом вражені, що зізнавались
У злочинах прихованих своїх.

але таких, уражених високим мистецтвом злочинців, тим більше серед мож-
новладців, зараз уже немає...

Пульсуюче серце короля

На прем’єрі «короля Ліра» згадалися слова Міхоелса про те, що жест не пови-
нен допомагати говорити — він повинен допомагати мислити. ступка зробив, 
здавалося б, неможливе: вражаюче передав через жест сердечний біль стражден-
ного короля. «Я довго шукав, як показати біль серця, не доторкуючись до нього, — 
розповідав артист. — Рішення прийшло раптово — це стискування скрючених 
пальців лівої руки. Так з’явилося пульсуюче серце короля».

Характерно, що вперше цей жест з’являється у ступки‒Ліра тоді, коли він ви-
слуховує несподівану сповідь корделії, яка щиросердно призналася, що майбутній 
чоловік забере від батька половину її дбайливості та любові. Розум деспотичного 
володаря ще не встиг осягнути до кінця сказане, а серце старого батька вже дає про 
себе знати — саме тут початок трагедії Ліра. Його ліва рука німіє; щоб повернути 
їй чутливість, він тричі б’є нею об підлогу, гарячково ворушить пальцями... Пере-
питує дочку: «Щиро це, від серця?» від цієї миті його королівська нещирість стає на 
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ґерць зі світлою доччиною щирістю (кент особливо підкреслює, що слова корделії 
«від повного йдуть серця»), а його людське серце вже завжди болітиме після слів, 
кинутих в обличчя корделії: «Моєму серцю ти тепер чужа»; «Я навіки її з свойого 
серця вириваю» (як часто Шекспір уживає слово «серце»). в цей момент воно пуль-
сує в тексті так само, як ступчин пульсуючий кулак... Наступного разу цей жест 
повторювався, коли Лір уражений тим, що кент був закутий у колодки його зятем 
і дочкою; він не хотів у те повірити: «вони того не сміли, не могли / I не хотіли. сан 
мій так зневажить — / Це гірше, ніж убивство... о, як цей біль іде все вище й вище! 
До серця йде!» І знову серце короля, дякуючи ступці, жило, ніби справді вийняте з 
його грудей, пульсувало, змучене й беззахисне, перед глядачами...

Між іншим, артист напрочуд органічно використав запропоновану самим 
Шекспіром звичайнісіньку лозину, аби глибше розкрити сердечний біль та душев-
ну метаморфозу Ліра. З цією лозиною король уперше з’являвся після полювання. 
І час від часу шмагав нею повітря, розряджаючи свій гнів і тамуючи біль. він стьо-
бав лозиною і перед обличчям Блазня, який не тільки говорить королю в очі гірку 
правду, а й недвозначно пропонує йому свій ковпак. «стережися, ледащо, — ось 
прут!» — погрожував Лір, який тільки-но почав осягати сувору блазнівську (тобто 
життєву!) науку. саме на цей прут востаннє справді велично спирався Лір, при-
бравши королівську позу перед появою Гонерільї, яка дасть батькові перший урок 
підступної невдячності. саме ним він тричі бив себе по голові: «Бий у браму, Що 
випустила розум і впустила / Безумство!»... До речі, ступчин Лір викидав прут у 
Безодню якраз перед тим, як сказав, здійнявши руки до неба: «Небесні сили! За-
хистіть мене / від божевілля!»

втім, і сили небесні не врятували Ліра від безумства, і ступка, як ніхто раніше, 
показав на театрі людину, що божеволіє. він жив на сцені так, ніби з нього зняли 
шкіру... Не можу не розповісти про ці сценічні миті, в яких артист сягає найви-
щих творчих вершин.

відкинутий обома дочками, Лір усвідомлює розумом і відчуває серцем, що на-
став страшний крах усього життя; могутній король і всесильний батько, який спо-
дівався на довічну дочірню пошану й любов, швидко перетворювався на немічно-
го, нещасного, скривдженого діда. Глядач здригався від болючого крику Лірової 
душі, відчуваючи, як по тілі бігають мурашки... Нервове напруження залу досягало, 
здавалося б, апогею, коли король у розпуці обіцяв потрясти світ нечуваним ще жа-
хом, але насправді сам був охоплений ним. сльози гіркої образи застилали йому 
очі, та гордий Лір заганяв нестерпний біль у серце: «Плачу ви ждете? — кидав він 
Гонерільї та Регані. — Не заплачу я! / Є плакати причина, та це серце / На сто 
скалок розіб’ється раніше, / Ніж я заплачу...» ох, краще б він заплакав, бо серце 
витримало, не розірвалося — але розум, здається, помутився...

У цю мить ступка–Лір повільно підносив праву руку трохи вище голови, су-
проводжуючи її божеволіючими від горя й розпачу очима, й, зупинивши на ній 
осклянілий погляд, розчепіреною долонею показував: «Блазню! Божевілля / Тут, 
над чолом!»
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Цей ступчин жест ніс у собі таку могутню енергетику, що весь глядацький 
зал ніби відчував його подув над своїм власним чолом! Це той рідкісний випадок, 
коли жест артиста розділяв навпіл усю дію, після чого глядач починав мислити 
по-новому, відчуваючи себе у фокусі безумно сліпучого світла нового Лірового 
світосприйняття.

Трагедія королівського сміху

Перша поява ступки‒Ліра супроводжувалася його сміхом. І відтоді впродовж 
усього спектаклю зал ціпенів від нього — щоразу іншого, щоразу вмотивовано-
го — і водночас несподіваного. ступка «знайшов» цей сміх, перечитуючи Міхоел-
са. Той розповідав, як у першій сцені спектаклю його Лір сміявся «в’ялим» сміхом, 
що став лейтмотивом трагедії: «Трагедія починається й закінчується тим же ма-
леньким, дрібним сміхом». Міхоелс писав: «Ні в тексті Шекспіра, ні в режисер-
ському завданні сміх цей не передбачено. але я відчув внутрішню необхідність 
у цьому сміхові та вдавався до нього неодноразово». Таку саму необхідність відчув 
і ступка, й було б наївно звинувачувати його у формальному запозиченні. ступка 
використав лише відомий уже прийом, що свого часу робили чимало великих ар-
тистів, зокрема й Міхоелс. скажімо, соломон Михайлович згадував, що в «королі 
Лірі» він скористався вокальним прийомом артиста Павла орленєва, який в дея-
ких випадках говорив ніби на обертонах свого голосу. Міхоелс вважав, що подібні 
прийоми з користю для творчості переходять «за традицією від актора до актора».

Якщо у Міхоелса «легкий сміх» короля був пов’язаний переважно зі спогадами 
про корделію, — «єдину безспірну цінність, добуту ним за все прожите життя», 
то сміх ступки у спектаклі Данченка мав значно ширше смислове навантаження, 
передаючи, власне, трагізм усіх ситуацій, які переживав Лір. Цей сміх — і легкий, 
і іронічний, і стриманий, і болісний, і страдницький, і божевільний — став нервом 
усієї трагедії.

королівський сміх лунав у той момент, коли Лір обіцяв зятям найголовніше: «ось 
вам і корона...» Проте у Данченка саме корона першою летить у Безодню сценічної 
ями, кинута туди самим королем. І глядач обов’язково напружувався, замислювався 
під їдкий смішок Ліра над сутністю його, здавалося б, незбагненного вчинку. Бо ж за 
нею полетять туди і розчленоване королівство, і мертві тіла героїв трагедії.

Наступного разу ми здригалися від хитромудрого сміху Ліра в ту мить, коли 
він, поглинутий сприйняттям блазнівської науки, попереджував дурня: «коли ти 
брехатимеш, ми звелимо тебе відшмагати». ступка блискуче показав, що король 
вже розуміє, від кого можна справді почути правду, й хотів її почути...

І на сцені, й у глядацькому залі панувало моторошне відчуття страшного сі-
мейного й суспільного розпаду; здавалося, герої трагедії та глядачі однаково боліс-
но очікували на всепроникний сміх Ліра і водночас знервовано боялися почути 
його. ось він, проклинаючи Гонерілью, ще прагне повернутися до колишнього 
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життя й колишніх життєвих цінностей: «Затям: верну собі я знов ту владу, / Яку, 
гадаєш, стратив я навік». але його відштовхує від себе й Регана; обидві сестри, 
змовившись, спільно знущаються над батьком, і ступка–Лір знову сміявся, але 
тепер гірко й безнадійно: «Лиха тварюка кращою здається, / коли рівнять з лихі-
шою...» Та вже зовсім схожим на ридання ставав Лірів сміх, коли він виголошував 
вистраждану ним аксіому: «скляні купивши очі / вдавай, як ті політики безчесні, / 
Що бачиш ти, чого не можеш бачить».

останнє, що чув глядач із уст Ліра, — це тужний передсмертний сміх. У цю 
мить трагіфарс вистави відходив на другий план, а з нами залишалася трагедія... 
ступка являв апокаліпсис душі...

Значною мірою трагігротескового стилю Данченків спектакль набув завдяки 
валерію савчуку в ролі Блазня, який талановито показав «першого королевого 
провідника» на шляху до прозріння. За словами олексія Бартошевича, савчуків 
Блазень «виглядав сучасним, різким і запальним». Додам, що він був надзвичай-
но пластичним за формою й трагічно мудрим за суттю. він нагнітав у спектаклі 
те нервово-емоційне напруження, яке утворюється, говорячи словами Пушкіна, 
«смешением жанров комического и трагического». савчук усім єством зрозумів 
і прийняв замисел Данченка про два життєві театри: театр Жерців і театр Блазнів. 
коли Лір сам сприймав блазнівську світоглядність, той стає королю непотрібний, 
бо вже навчив його правди життя.

в історію театру ввійшов Блазень, якого зіграв Зускін з Ліром–Міхоелсом. 
Батько сергія Данченка володимир андрійович, сам будучи артистом, не раз го-
ворив, що нічого кращого собі не уявляє. Проте час вносить свої поправки...

Трагіфарсовість гри ступки, як і всього спектаклю Данченка, гостро відчувала-
ся у сцені усвідомлення Ліром того, що справжня, неприкрашена людина — «це 
ж і є така от злиденна, гола двонога істота». Франко живописно змалював своє ба-
чення реакції Ліра в одній виразній фразі: «Першим відрухом напівбожевільного 
ума він силкується роздягтися. скинути з себе все чуже, все позичене!» ступчин 
Лір чинив інакше: сакраментальні слова про справжню людину він виголошував 
над уклінним Едгаром, сам у величній позі біблійного проповідника, та одразу 
після цього колишній король уже метушився між Блазнем і кентом, непідробно 
зриваючи з себе одежу й миттю перетворюючись на жалюгідного діда з оголеними 
старечими ногами. справді геніальний трагігротеск! Подібним чином виглядав 
Лір й у наступних сценах, зокрема «суду» над дочками, коли він звичним королів-
ським жестом високо підіймав своє дране рам’я, мов шляхетні шати, а з-під ньо-
го було добре видно... зовсім сучасні плавки артиста... Проте й це не порушувало 
цілісності образу, навіть підсилювало гротесковість створеного ступкою живого 
портрета Ліра...

Нагадаю, що в сцені «суду» є такі слова короля: «Розітніть груди Регані, / По-
дивіться, що в неї біля серця. / З чого в природі виникають такі жорстокі серця?» 
важко повірити, але, говорячи ці три фрази, ступка передавав пластикою тіла, ме-
лодикою голосу, енергетикою обличчя цілу трагедію людської безсердечності. вже 
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значно пізніше, коли ступка став говорити, що хоче зіграти роль без слів, я згаду-
вав ці миті з «короля Ліра» і просив у Бога здійснення цієї мрії Майстра. в згаданій 
сцені суду ми знову бачили у ступки–Ліра його знаменитий жест — «пульсуюче 
серце короля». Чутливе і чуйне людське серце з морального світу, протиставлене 
жорстоким камінним серцям зі світу гріховного й злого...

Коли Лір був божевільним?

Ернесто Россі свого часу писав, що «неправедний гнів і суворість, спрямовані 
на корделію і кента, викривають затьмарений розум Ліра...». Проте ступка вже 
у першій нашій бесіді про постановку Данченка сказав, що може бути інший, 
незвичний і менше відомий погляд на вчинок Ліра: з перших же слів, оголошу-
ючи рішення про «поділ королівства» та передання його дочкам, Лір свідомо... 
блазнює! Недарма ж справжній Блазень, тільки-но з’явившись на сцені, пропо-
нує колишньому королю свій ковпак, а затим одверто говорить, що з нього «вий-
шов би путящий блазень». У той же час той таки Блазень міркує цілком розсуд-
ливо, що відразу помічає кент: «Цей дурень не такий-то вже дурний, мілорде!» 
Тобто «блазень за посадою» мудро помічає удаване блазнювання колишнього ко-
роля. До речі, у Блазні Франко вбачав «першого королевого провідника на тісній 
стежці соціального зрозуміння королівських постанов та законів». власне, в сен-
тенціях Блазня майже немає блазнівства, зате бринить неприхований людський 
біль за Ліра: «Хоч що кажи, а ти зазнав стільки лиха через своїх дочок, що й за рік 
не перекажеш». або ж згадаймо, як у третій дії Блазень несподівано пророчить, 
що справедливий людський устрій «провістить Мерлін, бо я живу перед його 
часами». Уїдливий Толстой доречно зауважив, що Блазень виголосив абсолютно 
не властиве його соціальному станові пророцтво. Дійсно, важко знайти блазня, 
який би пустував з іменем... сина диявола і земної жінки, мага і віщуна Мерліна! 
Проте філософська мудрість Блазня стала зрозумілою з пропонованої Данчен-
ком і ступкою незвичної точки зору й нагадала про вселюдську надію на цілющу 
чашу Грааля — таку недосяжну, — бо ж ім’я Мерліна пов’язане саме з нею.

У цьому контексті цікаво звернутися до роздумів соломона Міхоелса, 
пов’язаних з перекладом «короля Ліра» Миколою кетчером, — другом Михайла 
Щепкіна та знайомим Тараса Шевченка. кобзар, зокрема, неодноразово просив 
друзів придбати для нього «твори Шекспіра у перекладі кетчера». Любов кетчера 
до Шекспіра межувала зі схилянням. він не пропускав жодного шекспірівського 
слова, його переклади були малопоетичні, але надзвичайно близькі до оригіналу. 
Міхоелс писав: «кетчер не був зв’язаний віршованим розміром, і тому він зробив 
переклад дуже близький до оригінала. Переклад кетчера також дозволяв припус-
тити, що розділ королівства не був простою примхою короля, а був початком яко-
гось великого обдуманого ним плану. У цьому переконувала ще й сцена бурі, де 
король наче божеволіє. Якщо вчитатися в текст цієї сцени, можна виявити, що 
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моментів божевілля в ній не так багато і що, навпаки, король висловлює дуже ба-
гато здорових, тверезих та вірних думок. Значить, страждання примусили Ліра 
висловити цілий ряд таких думок, які в устах короля у звичній обстановці могли 
здатися божевільними.

Якщо ж припустити, що тільки примха, каприз примусили Ліра прийти до 
памʼяті та переоцінити цінності, трагедія не набуває справжньої міці. справа, во-
чевидь, була в чомусь більш закономірному та глибокому...

Це зміцнювало мене в переконанні, що Лір, втілюючи в життя свою думку про 
розділ держави, діяв за заздалегідь продуманим планом. Поставитись до його ви-
тівки як до капризу старого, що зʼїхав з глузду та засумував за спокоєм, було б на-
тяжкою, штучно прописаною Шекспіром».

отже, з якого ж моменту ми можемо вважати Ліра божевільним? У Шекспі-
ра наприкінці другої дії Лір, відкинутий обома дочками, признається: «Блазню! 
Божевілля / Тут, над чолом!» Проте, з’явившись у третій дії, він явно контролює 
себе, бо ж сам зазначає: «Думки туманяться»; «о! Близько божевілля!» Тільки 
після зустрічі Ліра з божевільним Едгаром уже сторонній (кент) засумнівався 
в душевному здоров’ї короля: «Ум його туманиться». Невдовзі він знову говорить 
дивну фразу: «Усю міць його розуму поборола нетерпеливість». одразу після цьо-
го Блазень запитує у Ліра: «скажи мені, кумцю, божевільний — хлоп чи дворя-
нин?» І Лір відповідає: «король, король!» ось вона — пряма відповідь на пряме 
запитання!

саме тепер Лір учиняє відомий «суд» над дочками, після якого кент уже твер-
до говорить про короля: «Його ви не тривожте: він тепер / Не при умі». З цими 
словами Ліра виносять у третій дії, а в четвертій поява короля, химерно прикра-
шеного польовими квітами, супроводжується коментарем Едгара: «Розумне так 
ніколи б не прибралось».

саме після «суду» зникає зі сцени й Блазень, тобто тоді, коли сам божевіль-
ний Лір дістає можливість говорити справді розсудливо й правдиво. Між іншим, 
уже від самого початку «суду» Блазень не звертається до Ліра зі звичними по-
вчаннями: як «офіційна» особа при королі, що займається блазнівством, він щез 
раніше свого фізичного зникнення. в останньому напученні Ліру, з яким той 
беззастережно погодився, Блазень застерігав, що «божевільний той, хто вірить 
у ласкавість вовка...».

Якраз збожеволівши, Лір перестав вірити в ласкавість можновладців з вовчи-
ми повадками.

справді, тільки в безумстві Лір став абсолютно нормальною Людиною у... 
божевільному світі. «Ти збожеволів! — кричить він сліпому Глостеру. — Лю-
дина і без очей може бачити, що діється на світі. Подивись ушима; бачиш, як 
отам суддя прискіпався до нещасного злодіячки! слухай-но, я щось шепну тобі. 
Переміни місця: скажи тепер, хто суддя, хто злодій?» Едгар обізвався на таке: 
«ох, правда з маячнею тут сплелась! / в безумстві — розум світлий!» Це майже 
те саме, що Полоній говорить про Гамлета: «Якщо це й божевілля, то в ньому 
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є певна система». вважається, що божевілля Ліра є справжнім, а не удаваним, як 
у Гамлета. Хтозна, хтозна...

У спектаклі японського режисера Тадасі судзукі, поставленому 2004 року на 
сцені МХаТу ім. а. Чехова, взагалі весь світ уподібнений психіатричній лікарні, 
а герої — її пожильцям. Із цього випливає, що всі події шекспірівської трагедії 
виникають у потьмареній свідомості Ліра. Нічого нового в такому режисерсько-
му трактуванні по суті не вбачаю, бо йдеться лише про формальний підхід, що 
врешті-решт зводиться до байдужого, холодного й трохи насмішкуватого пост-
модерністського театрального дискурсу. Новітні режисери частенько дистан-
ціюються від трагічного, в тому числі шекспірівського, бачення світу, фактично 
відгороджуючи себе від реального людського горя та нещасть, болей і страждань, 
віддаючи перевагу сценічній іронії, пародії або «чорній комедії».

Згадую про це лише тому, що в Театрі Данченка — ступки нічого подібного 
бути не могло... 

У четвертій сцені четвертої дії корделія готова все віддати тому, хто зможе 
«зцілити розум скалічілий» її батька, а він сам, мовби повернувшись після ці-
лющого сну з того так званого божевілля, здавалося б, несподівано турбується: 
«Я  боюся навіть, чи не зламався розум мій». Для подібної тривоги є підстави: 
життя надто пізно зачепило душевні струни егоїстичного короля; у старості од-
наково легко й страшно втратити розум. корделія благала богів, щоб вони про-
яснили розум батькові, «що з горя став дитям», але він здитинився якраз тому, 
що оновився як особистість і повернув собі корделію. «в темницю швидше! — 
кличе він дочку. — Там співать ми будем, / Як ті пташки в неволі!.. Розгадувать 
речей таємну суть, / Як мудреці, розвідачі від бога... / Тим часом чвари проминуть 
людські, / Подібні до припливів i вiпливiв / При сяйві місяця...» Той — боже-
вільний — король був надто мудрий, щоб сподіватися на таке. Недарма Толстой 
зауважив із цього приводу, що Лір не до ладу говорить безумні слова. До речі, 
письменник наголошував, що Лір «продолжал безумствовать» до самої кончини. 
Проте, скоріше, перед смертю Лір тихо божеволіє від горя над мертвою корделі-
єю: «він не знає, що говорить, — журиться альбані. — Даремно ми звертаємось 
до нього». Едгар підтверджує: «Це марна річ»...

Таким чином, на думку кента, Едгара та інших героїв трагедії, як і багатьох її 
тлумачів, Лір помер у стані напівбожевілля-напіврозуму. Проте є й інша думка: 
«Лір помер не лише у повному розумі, але й у гордому розумі». Ще в середині 
30-х років театрознавець Михайло Левідов лапідарно підсумовував: «Лише шек-
спірівські божевільні вміють так тонко приховувати свій розум». Нічого дивного 
в тому, що ключовий сюжет шекспірівської трагедії містить у собі чимало різних 
обґрунтованих трактувань: кожна епоха, кожне покоління формують і вислов-
люють своє неоднакове розуміння й ставлення до нього. Не буде перебільшен-
ням сказати, що смисл цього сюжету, як і всієї трагедії, рухливий та змінний 
у часі. Проте це рухливість єдиної невичерпної сутності, що невпинно розгорта-
ється перед людством... 
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Ніколи не було такого Ліра!

У залі франківського театру я безліч разів хвилювався, нервував, захоплювався, 
але справді глибочезне потрясіння пережив лише на кількох спектаклях. Перед-
усім це був «привізний» із Ленінграда спектакль «Історія коня» Георгія Товстоно-
гова за Львом Толстим з великим артистом Євгеном Лебєдєвим; затим «Украдене 
щастя» і «Тев’є-Тевель» сергія Данченка зі ступкою в головних ролях. І ось «ко-
роль Лір»...

На прем’єрі спектаклю чомусь згадав Даніеля ольбрихського, який під час ки-
ївського кінофестивалю «стожари» у вересні 1997 року привселюдно жалкував, 
що не зможе побувати на майбутній листопадовій прем’єрі й побачити в ролі Ліра 
«великого артиста Богдана ступку, з яким устиг подружитися». видатний поль-
ський артист, який зіграв Гамлета, Макбета, отелло, серцем і професійною інтуї-
цією відчув, що ступка досягне надзвичайної трагедійної висоти, про яку він і сам 
мріє... Так і сталося!

Як ми вже знаємо, ступці довелося грати героїв Шекспіра двічі: у 1969 році 
Едмунда в «королі Лірі» і в 1974 році Річарда III в однойменному спектаклі. відтоді 
до Данченкової вистави минуло майже чверть століття! За цей час алмаз молодого 
ступчиного таланту відгранився в істинний діамант. До того ж протягом усіх цих 
років зростала ностальгія за Шекспіром. Зате ж якого небаченого й неповторного 
короля Ліра подарував нам Богдан ступка!

Після прем’єри спектаклю талановита художниця й чутлива натура ольга 
Пет рова написала в листі до свого кумира: «Богдан — уроджений геній. “Боже 
мій, це так просто грати, — каже він, світло зазираючи в очі, — це так легко. По-
дивись, як людина являє себе світові, та повтори її рухи, характер, подих”. У тому 
й полягає геніальність...

а що ж ми, глядачі, сторонні? вхопивши жарину, не стискай у долонях — об-
печешся. Підкинь до неба, простеж траєкторію лету до богів і вертайся до своїх 
земних справ. Дякуй акторові, що й тебе опалив чимось незбагненно-чарівним. 
То був Геній, і на твоєму коліні він залишив пір’їну зі свого крила...»

Згадаймо, як у Біблії сказано: «Далеко оте, що було, і глибоке, глибоке, — хто 
знайде його?» Тільки позначені Богом люди здатні відповісти на це питання... Га-
даю, ніхто в цілому світі не грав Ліра так емоційно, самовіддано й щиросердно, як 
ступка. Недарма відомий німецький режисер Петер Штайн вважає, що найкращі 
західноєвропейські артисти не в змозі зрівнятися з нашими майстрами в душев-
ній щирості й глибині проникнення у світ образів. Тож наважуся висловити свою 
думку про неперевершену ступчину роботу, користуючись високими Франкови-
ми словами: «Ніколи перед тим ся тема не була трактована так широко, вичерпана 
до такої страшної глибини і освітлена таким ярким та високим промінням...»

Навесні 1998 року, після показу «короля Ліра» в Москві на Чеховському теа-
тральному фестивалі, написав у московській газеті, що «Богдан ступка відчуває 
Шекспіра на генному рівні». Данченко тоді підтримав мою оцінку.
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На світовому театрі з’явився король Лір, який зробив раніше неможливе: спла-
вив трагедію Шекспіра з трагедією сьогодення, змішав подих єлизаветинської 
епохи з атмосферою нашого часу, нарешті, дав нам змогу глибше пізнати себе.

сам ступка, звичайно, розумів значимість і масштабність поставленого спек-
таклю. На початку 2000 року він сказав кореспонденту однієї з московських газет: 
«Це дуже важкий спектакль, він у мене дуже багато здоровʼя забирає. але в Москві 
такого “Ліра” немає, це я точно знаю».

втім, невдовзі шекспірівський «король Лір» був поставлений у двох провідних 
московських театрах. У Театрі ім. Моссовєта це зробив режисер Павло Хомський, 
а роль Ліра тонко й сильно зіграв Михайло козаков. У Театрі ім. Євг. вахтангова, 
де спектакль перейменували просто в «Ліра» (режисер володимир Мірзоєв), Мак-
сим суханов створив енергетично насичений і психологічно переконливий образ 
короля. але цікаво, що пише про вахтангівського «Ліра» московський театраль-
ний критик Марина Давидова: 

«При всій моїй любові до концептуального театру і щирій симпатії до Мір-
зоєва я починаю відчувати гостру тугу за найбанальнішою трактовкою, в рамках 
якої Максим суханов міг би таки сказати фразу Ліра: “Я поранений так, що видно 
мозок”, а глядач у залі здригнувся б від цих слів. Неважко здогадатися, що в мір-
зоєвському “Лірі” такої фрази немає. Цьому “Ліру” взагалі не дуже й потрібен Лір. 
Мені — все ще потрібен». 

спектакль вахтангівців, як і згаданий уже «король Лір» у Московському 
 Художньому театрі (режисер Тадасі судзукі, 2004), театральний критик Ганна 
віслова зарахувала до стилістики «чорної комедії», де, на її думку, «бачення світу 
відрізняється відсутністю можливостей навіть трагедійного вирішення й експе-
риментального досвіду, в якому щезає сам зміст трагедії». 

Та не будемо вникати в ці тонкощі, скажу тільки, що московські режисери 
й  артисти не змогли піднятися до тієї захмарної висоти, яку підкорили сергій 
Данченко та Богдан ступка.

востаннє Майстер зіграв короля Ліра на початку 2001 року, будучи міністром 
культури і мистецтв України. сказав тоді: «вже зняв “короля Ліра” з репертуару. 
Я боюся грати». Йшлося про те, що високе напруження ролі й повна самовіддача 
ступки межували, так само як і колись у ролі Майстра в «Майстрі і Маргариті», 
з небезпекою для здоровʼя артиста. І все-таки, все-таки...

Невимовно жаль, що ступчин король Лір так швидко зійшов зі сцени. Та він 
залишив по собі неймовірно яскраву згадку, більше того, ввійшов у класику світо-
вого театру.
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Глава 3

у ролі Міністра

Ходіння у владу

В останній день 1999 року Богдан сильвестрович зустрічав дружину, яка приле-
тіла з Нью-Йорка. Поки чекали багаж, він звернувся до Лариси: «Давай посидимо, 
кави вип’ємо, ми так давно не бачилися». Далі продовжував уже вкрай обережно: 
«ось учора запропонували стати міністром культури... Я погодився». Лариса дуже 
здивувалася: «Навіщо це тобі потрібно?!» — «Ну спробую»...

Між іншим, за кілька років до того я запитав ступку: «Не збираєтеся стати 
міністром?» — «Ні», — рішуче сказав він. Ця відповідь була надрукована в книзі 
«Богдан ступка. Штрихи до портрета» вже після того, як Богдан сильвестрович 
побував міністром культури і мистецтв України...

ступка говорив тоді щиру правду. він абсолютно далекий від політики і влади, 
але замикатися на цьому було б на шкоду самій культурі. Бо ж ви можете не за-
йматися політикою, та політика все одно займається вами. коли вже випала така 
доля, то доцільніше відшукувати розум і здоровий глузд у владі та намагатися ви-
користати їх в інтересах духовності взагалі й театру зокрема.

— Я не вважаю себе людиною, яка вміє це добре й постійно робити, але коли на-
прикінці 1999 року мені запропонували посаду міністра, не зміг відмовитися. Хоча до-
бре пам’ятав повчання Паркінсона: «Людина, яка не стала начальством до сорока 
шести років, ніколи вже ні на що не згодиться». Тішив себе тим, що це, скоріше всього, 
сто сується справжніх, кар’єрних чиновників, а я ж не збирався все життя працювати 
 мі ністром.

Якщо серйозно, хотілося допомогти новому українському урядові й тодішньому 
прем’єр-міністру Віктору Андрійовичу Ющенку. Не зміг відмовитися, тому що були замис-
ли, ідеї, які можна було справді реалізувати, лише обіймаючи високу посаду. Тому що всі ми 
маємо борги перед українською культурою та її самовідданими працівниками, й віддавати 
їх легше, будучи на чолі міністерства. Між іншим, я погодився стати міністром лише за 
умови, що буду продовжувати грати свої спектаклі, їздити на гастролі.
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Звичайно, у мене були сумніви, коли я обіймав цю посаду. Навіщо ти за це берешся? Ти ж 
ніколи не був функціонером. У тебе знань для цього не вистачить. Адже тут все обставле-
но тисячею правил, і треба всі ходи, якими чиновницькі папірці рухаються, знати, бачити 
й розуміти. Проте, чесно кажучи, одночасно мені було страшенно цікаво дізнатися, що це 
таке — Міністерство культури, і для чого воно існує?

Звичайно, артист має робити свою справу. Це аксіома. Але... Але кожне правило пріс-
нувате без винятку. До того ж я відрізняю ходіння у конкретну виконавчу владу від участі 
в політичній боротьбі. У політиці важко дотримуватися щирості й відвертості. Я цілком 
поділяю іронію Леся Курбаса, котрий якось зазначив, що політика залежить від державних 
мужів майже так само, як погода від астрономів...

Я не прагнув у міністри, не просився на цю посаду, не натякав нікому про неї. Мені це 
й у голову не могло прийти. Якби не запросили до уряду, навіть не здогадався б жалкувати 
з цього приводу. Проте сталося те, що сталося. Мабуть, так розташувалися зірки, так 
склалася моя доля...

справді, ступка сумнівався, чи варто йому погоджуватися очолювати мініс-
терство. він і не міг не сумніватися, бо сумнів — це взагалі одна з характерних 
його рис. Богдан сильвестрович не раз переказував один вірш Івана Драча: Бога 
запитують, як йому вдалося створити таку довершену сонячну систему, в якій 
все безперебійно працює: за вечором настає ніч, затим світанок, день, вечір і т. д. 
«а тому все так працює, що я завжди сумнівався, сину мій», — ці слова ступка 
говорить за всевишнього з якоюсь особливою глибиною, переконливістю. Твор-
чий сумнів властивий йому й як актору: «Якби я вірив у себе, я, напевне, нічого не 
зробив би. Я завжди сумніваюсь»; «Без сумніву нічого не буває ні в житті взагалі, ні 
в творчості зокрема»; «Ти не сумніваєшся? отже, помер. Як актор».

У повсякденні Богдан сильвестрович любить повторювати слова Івана Порфи-
ровича Пономаренка: «Може, так, а може, й ні, а взагалі я не знаю...» Ще говорив від-
верто: «Я намагався не братися не за свою справу, поки не став міністром культури».

ступка таки сумнівався, але прийняв рішення і не жалкував про це.
— Коли я став міністром, багато газетярів назвали мій крок глибоко громадянським 

вчинком. І відразу ж шпигали, що особисто мені такий вибір навряд чи додасть ваги й сла-
ви. Наче я сам того не розумів. Але життя — це ж не гонитва за славою...

За той час я пройшов надзвичайну життєву практику, набув абсолютно нового до-
свіду, якого ніколи не мав би, не обіймаючи цієї посади. Скажімо, навіть ніколи не побував 
би в тих бібліотеках, музеях, заповідниках, які встиг об’їздити й подивитися. Зустрічався 
з людьми, яких ніколи не знав би! Я вдячний долі, бо вона подарувала мені нові знайомства 
з прекрасними, розумними людьми, дала можливість пізнати проблеми культури в усіх ку-
точках країни, вислухати безліч цікавих думок. Я об’їхав усю Україну! 

Який фантастичний культурний Клондайк! Мені відкрилися очі на чимало проблем, 
над якими раніше не замислювався. Моє життя стало багатшим, а я сам, сподіваюся, став 
у чомусь потрібнішим людям.

Нітрохи не шкодую, що погодився стати міністром. Теоретичні розумування про 
співвідносини між мистецтвом і владою не повинні шкодити мистецтву... Призначен-
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ня сучасного художника зовсім не в тому, щоб обов’язково закликати до зміни будь-якої 
влади, а в тому, щоб у міру своїх сил працювати не лише на свій імідж, а й на вітчизняну 
культуру взагалі. Більшість із нас навіть ніколи й не намагалися по-справжньому допо-
могти владі, зате добре навчилися лаяти її. Що з того, що вони декларують свою нелю-
бов до влади?

Мені пригадалися з цього приводу іронічні міркування відомого московського 
режисера Марка Захарова:

«Якщо ти справжній художник, будь ласка — або клич до сокири, як улюбле-
ний письменник Леніна — “батько” Чернишевський, або демонстративно кон-
фліктуй з ненависною владою. влада в Росії для істинного інтелігента завжди має 
бути ненависною. Якщо він чесна людина. Розмова про цю помилку, про цю хи-
меру, властиву багатьом, у тому числі недурним діячам культури, традиційна і дуже 
російська».

І дуже українська. Не стану занурюватися в цю непросту проблему, про-
те варто пам’ятати, що влада завжди відповідає тому суспільству, на чолі якого 
стоїть. Маємо те, що маємо. або ж так: маємо те, на що заслуговуємо. Нікому 
ж розумному не прийде сьогодні в голову повалювати владу збройним шляхом 
або впливати на розвиток сучасної культури шляхом повстання. Тому немож-
ливо реформувати, відроджувати й збагачувати культуру без контакту й співп-
раці видатних діячів культури з владою. Головне, на мій погляд, у тому, в ім’я 
чого митець співпрацює з нею: в ім’я культури чи власних інтересів. Буває, що 
ці дві мети щасливо збігаються й тоді виникає найважливіше питання: з ким 
врешті-решт залишається митець, особливо в найскрутніші часи — з владою 
чи з народом?

в історичних випробуваннях, які випали нам на межі століть, ступка справді 
залишився, говорячи словами анни ахматової, зі своїм народом там, де його на-
род, на лихо, був. Іван Драч якось написав: «Чим краще буде розвиватися україн-
ська політика, тим далі будуть віддалятися літератори від політики». Це стосується 
взагалі всіх митців. але ступка жив у часи, коли він став необхідним Україні й у по-
літико-керівній іпостасі. він з честю впорався з цією вимогою часу. Богдан силь-
вестрович один з небагатьох має повне право сьогодні сказати про себе подіб но 
до остапа вишні: «Яке щастя дивитись одкрито в очі свого народу!»

отож, 30 грудня 1999 року Богдан сильвестрович ступка був призначений 
міністром культури і мистецтв України. 

Це було настільки несподівано, що навіть профільний журнал «Українська 
культура» не спромігся всерйоз прокоментувати цю подію, обмежившись відо-
мими, хрестоматійними штампами про те, що він «легендарний артист», який 
«найбільш затребуваний театром і часом». а крім того, журнал тільки видихнув 
запитання: «Що дасть українській культурі призначення на пост міністра акто-
ра такого рівня, суто творчої людини, яка не знала простоїв у роботі й жодного 
разу не була чиновником, більше того, не зіграла цього чиновника ні в театрі, ні 
в кіно?»
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Життя — театр, а ми в ньому — актори

володимир Маяковський якось заявив: «Я — поэт, тем и интересен». Про ступ-
ку також можна сказати: «він — артист, тим і цікавий». але ж як цікаво й важливо 
дізнатися про артиста ступку, який став ще й міністром.

У цьому чині я зустрівся з ним уперше на початку лютого 2000 року в Мо-
скві. Богдан сильвестрович іще явно не призвичаївся до нової посади: взяв з со-
бою свого заступника Леоніда Новохатька, який добре знав офіційний протокол 
і  міжнародні стосунки у сфері культури. але розмову на телеканалі «культура» 
з  також новим міністром культури Росії Михайлом Швидким він провів упев-
нено і розкуто. Потім обидва вони прекрасно співпрацювали, підтримували по-
стійні контакти.

ось що розповідав Михайло Швидкой про народження дружби з Богданом 
ступкою:

«Ми подружилися з ним під час поїздки до австралії в 1987 році. Ми були ра-
дянськими відрядженими з дуже маленькими грошима у кишені. Пішли вулицею 
й опинилися перед вітриною розкішного винного магазину. сьогодні цього не 
зрозуміти. Тоді, коли пляшка вина коштувала десять пар шкарпеток, ми розуміли, 
що дружини нас не простять ніколи в житті. Тут ми зійшлися назавжди. І справа 
навіть не у випивці, а в якомусь легковажному відношенні до грошей». 

Проте познайомились вони значно раніше — в 70-х роках минулого століт-
тя, коли Львівський театр імені М. к. Заньковецької гастролював у Москві. З того 
часу Швидкой не випускав з поля зору ступку, вони зблизилися під час приїздів 
франківців з гастролями у Москву та коли одночасно були міністрами культури 
в Україні та Росії:

«Я захоплювався ступкою, коли він став артистом Театру ім. І. Франка. Це по-
трясаючий колектив. Я тоді працював у редакції журналу “Театр”, тому дивився 
все. спектаклі, які вони привозили до Москви, були надзвичайними. саме тоді ми 
з Богданом зійшлися ближче.

Богдан сильвестрович — потрясаючий співбесідник й оповідач, дуже м’яка, 
інтелігентна і пластична по відношенню до оточуючих людина, що дуже прита-
манне українському характеру. 

Богдан, феноменально володіючи українським словом в усій його співучості, 
філософській глибині та музичності, вражаюче читає вірші. в цьому він просто 
дивовижний. обожнюю, коли він читає сковороду — найвище виявлення укра-
їнського духу.

Богдан ступка — обличчя України. Це не значить, що на Україні не було ве-
ликих художників, письменників, композиторів, які складають її світову славу, але 
якщо говорити про сучасників, то це — Богдан ступка. він не поступається вели-
ким артистам ні глибиною сприйняття, ні вираженням світу. він — великий наці-
ональний артист. Для українського театру сама присутність ступки в сценічному 
просторі останні 50 років — це велике благо...
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він зумів поєднати в мистецтві західну й східну Україну. І це феноменально. 
в цьому смислі Богдан — всеукраїнський артист, який поєднує всі українські ху-
дожні традиції. він доводить, що можна створити такий символ та образ українця, 
який не буде поділяти власну душу на лівобережжя та правобережжя.

Більшість вважає, що акторам не треба бути чиновниками. Богдан і в цьому 
став щасливим виключенням. Часи були нелегкі, грошей не було, тим не менше 
ми розуміли, що міністр повинен бути людиною, яку впізнають. Тоді треба було, 
щоб міністр міг відкрити двері до президента, сказати якісь слова та вирішити 
якісь питання, й фінансові в тому числі. Те, що його впізнавали на тому етапі, ба-
гато в чому врятувало розвиток культури в Україні. Йому не могли відмовити не 
тільки міністри, але й столоначальники міністерства фінансів, тому він був міні-
стром дуже важливим для країни. Ми тоді багато чого разом створювали й збере-
гли відносини між Росією та Україною. Багато в чому завдяки нашій дружбі. 

Богдан — великий артист, один з небагатьох, хто визначає існування театру. 
Для нього роль Мазепи була не найгіршою. вона заторкувала деякі почуттєві мо-
менти російської історії. скажу, що фільм Лунгіна “Цар” більш жорсткий по від-
ношенню до російської історії, ніж “Молитва за гетьмана Мазепу”. але коли росі-
янин знімає про російську історію — це одне, а коли іноземець — геть інше. 

Чим іще Богдан сильний? він може зіграти Мазепу, а може — Тараса Бульбу, 
і ніхто не скаже жодного слова, тому що він великий артист».

ступка познайомив мене зі Швидким у березні 2001 року, відразу після того, 
як я прийшов працювати до культурного центру України в Москві. Це сталося 
ввечері в ресторані, що в будинку нового МХаТу, де зібралися друзі Григорія Горі-
на з приводу його дня народження. «Михайло Юхимович — дуже розумна, мис-
ляча людина. Тобі обов’язково треба познайомитися з ним», — сказав мені Богдан 
сильвестрович. Я бачив, з якою повагою ставився Швидкой до ступки. Знаю, що 
добрі стосунки існують між ними й зараз. 

Нічого дивного не було в тому, що ступка не відразу збагнув усі міністерські 
премудрості. адже перед тим він ніколи не був на державній службі, не дихав апа-
ратним повітрям, ніколи не днював і не ночував у коридорах влади.

— Я ж не готувався спеціально очолити таке відомство, не закінчував курси на міні-
стра. Взагалі не знав, що таке чиновник. Мене ж кинули в цю річку, і я вчився плавати прямо 
в ній, — говорив Богдан сильвестрович.

або жартома зізнавався:
— Коли я через кілька днів після призначення грав Ліра, то все переживав, щоб замість 

фрази «Ми поділимо наше королівство» не сказати «Ми поділимо наше міністерство»!
Мені дуже добре відомо, що неповторний досвід апаратної роботи набува-

ється впродовж десятиліть, — сам пройшов через коридори влади. але великий 
артист осягнув феномен міністра у стислі терміни — так само, як осягав інші, 
не менш складні ролі на театрі, геніально розкриваючи їхню глибинну сутність. 
«коли я зіграв короля Ліра, — напівжартівливо говорив ступка, — то подумав: 
“Що ж тепер іще грати?!” король Лір — це найвищий пілотаж, який є на теа-
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тральній земній кулі. виявилося, що ще не було в моєму репертуарі ролі міні-
стра». втім, якщо без жартів, то було чимало скептичних і злих висловлювань 
з приводу призначення ступки. 

Якийсь в. Павлів писав: «До призначення Богдана ступки керівником Мініс-
терства культури та мистецтв різні культурні середовища поставилися приблизно 
однаково. На батьківщині міністра у Львові авторові цих рядків довелося почути 
свіженький анекдот на цю тему від місцевого історика Богдана Гудя: “Діалог двох 
євреїв: — За що ступку міністром зробили, він що, найрозумніший чи найкуль-
турніший? — Та ні, але ж він найкраще зіграв роль Тев’є-молочника”». анекдот 
явно дешевенький. але далі — більше. Павлів уже з многомудрою зморшкою на 
чолі бідкався: «Доводиться із сумом констатувати, що чергові зміни на культурно-
му полі знову ж таки підкреслюють недооцінку, а навіть легковажне ставлення ке-
рівництва країною до власне культури. Ніхто не робить спроб знайти відповідну 
кандидатуру, яка мала б реалістичне бачення ситуації, бажання “засукати рукави” 
і взятися до роботи». 

Поки «піклувальники» про культуру будуть пережовувати подібні заяложені 
тривіальності, та ще й стосовно ступки, не може бути й мови про «реалістичне 
бачення ситуації».

Були й інші скептичні й злі висловлювання з приводу призначення ступки. 
ось лише декілька з них: «Нового міністра підібрано не за фаховою придатністю, 
а згідно з особистою симпатією голови уряду»; «Натомість маємо чергове прикра-
шення “фасаду” знаменитістю і народним улюбленцем». Хтось із львівських зна-
йомців ступки кинув іронічну фразу: «одна справа — грати міністра на сцені, 
інша — бути ним насправді». вже згаданий Павлів зрадів: «У цих словах практич-
но узагальнено основне враження творчих кіл — “ступка вирішив зіграти чергову 
роль — міністра”». Безглуздя, звичайно! справді, творчі кола зустріли призначення 
Богдана ступки з надією й вірою. Це від їхнього імені газети писали: «ступка зу-
мів підкорити собі нудну, здається, геть-чисто чужу творчості посаду. він ще й зміг 
подивитися на неї інакше...»; «Новопризначений міністр не справляє враження 
людини, котру накрили мокрим рядном нерозв’язних проблем. Навпаки, він ви-
промінює азарт і навіть нетерпіння». 

особливо цікаво, на мій погляд, говорив сергій Тримбач: «Був колись старий 
анекдот. Запитують у чеха, навіщо їм міністерство морського транспорту, коли моря 
у них немає. Той відповідає: “У вас от немає культури, а відповідне міністерство є!” 
коли ступка став міністром, усі одразу відчули, навіщо той орган управлінський: 
бо море культури, якого вже нібито напозір і немає, якого ніхто вже давно не ба-
чив, — знайшлося. Бо одна справа, коли його презентує сірий чиновник, і зовсім 
інша, коли на чолі сам носій тієї культури. капітан корабля мусить бути моряком — 
за самою природою своєю. Бо ж інакше всі думають, що то не корабель і що то не 
море, а просто через калюжу тягнуть нарипаного візка з якимось ганчір’ям».

от у саме око втрапив Тримбач! але заздрісників і злостивців від того не змен-
шилося, а навпаки — зросло за час урядовства ступки. 
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У цьому контексті давайте спокійно розберемося в плюсах і мінусах артиста, 
якого несподівано зробили... міністром. Що в плюсах? Передусім, людська совість 
і порядність. олександр солженіцин писав, що світ поділяється не за політичними 
симпатіями й антипатіями — це брижі на воді, а на порядних і непорядних. Урахо-
вуючи те, що йдеться про неабияку чиновницьку посаду, на друге місце поставимо 
ступчину чесність і непідкупність. Не забудемо й про те, що Богдан сильвестрович 
добре розбирається в людях, знає їм справжню ціну. обов’язково відзначимо веле-
тенський масштаб і геніальність артиста, його суспільну загальновідомість і ніким 
іншим досі не досягнуту високу й добру репутацію в українського народу. 

Як відомо, в мінус артисту найперше ставили відсутність досвіду керівної ро-
боти. Це справді так. але пам’ятаймо, що в нього був сорокарічний досвід сценіч-
ного життя та кіно-театральної діяльності, духовного перебування в сфері куль-
тури, котру він очолив, а цей досвід дорожчий від уміння вправно пересуватися 
з папочкою у владних коридорах. а найголовніше — ступка хотів і вмів вчитися 
й набиратися досвіду на посаді міністра, й він робив це так швидко, як чинов-
никам і не снилося. Про його видатні організаторські здібності й природжений 
талант керівника свідчить подальше більш як десятирічне управління Театром 
ім. І. Франка. Богдан сильвестрович абсолютно правий, що керувати Національ-
ним театром не легше, ніж міністерством: «в театрі конкретна (!) відповідальність 
перед людьми. Глядач щодня (!) ставить оцінку твоїй роботі...»

отже, стати бувалим міністром в апаратному розумінні Богдан ступка, зви-
чайно, міг. а чому не став? Не дали! Так думаю не лише я. скажімо, сергій Трим-
бач писав: «Богдан ступка зліплений із небесної глини. З неї роблять поетів, музик 
і великих лицедіїв. оскільки професія політика включає в себе акторський талант, 
то і в ролі міністра наш герой міг лишити глибоку “ступку чоловічу”. Тільки ж не 
дали. втім, це найменше, про що доводиться шкодувати».

Чому ж усе-таки не дали? Тому що все наочніше й очевидніше ставало, як за 
набутим професіоналізмом апаратника тягнувся шлейф уже згаданих характе-
ристик, абсолютно не затребуваних у міністерствах, — порядність, непідкупність, 
масштабність, геніальність. Та й аполітичність ступки, що мала б бути плюсом, 
насправді стала мінусом.

Може, згущаю фарби? Насправді, розумію, що в міністерствах працюють і по-
рядні люди, що формально ступка втратив посаду міністра в зв’язку з приходом 
нового прем’єра, тобто в процесі чергової зміни кабінету міністрів. Я тільки хочу 
наголосити, що Майстер у нас в принципі несумісний з владою, і ступчиним кри-
тикам варто про це пам’ятати, тобто шукати ґандж не в ньому, а в самій системі. 
а ще у своїй власній закомплексованості, ментальній звичній пересічності хоча б 
у чому-небудь ужалити геніальність. 

Уже після того, як Богдан сильвестрович пішов з міністерства, я чув, як 
дехто, навіть з високих посадовців, цідив крізь зуби: «Грав, а не працював по-
справжньому». Проте це були частіше саме ті, які найперші підлабузливо й голо-
сно захоплювалися практичною роботою ступки, коли він був при владі. Були 
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й такі, котрі багатозначно цідили: «він хороший артист, але міністр...» Як правило, 
вони виплескували власне невдоволення не стільки стратегічною лінією міністра, 
скільки його конкретними рішеннями, що нерідко зачіпали їх самих. Ті чи інші 
претензії до ступки пред’являли представники полярних політичних сил, що 
взагалі характерно в ситуації, коли високий чиновник провадить справді держав-
ницьку лінію. Нерідко при цьому міністр удостоювався лайливих епітетів.

Проте ступка ставився до цього з філософським гумором. він говорив:
— Хочеш уникнути критики й наклепів — нічого не роби, нічого не говори i взагалі будь 

ніким.
або:
— Радій будь-якій статті про тебе, якщо вона тільки не в траурній рамці.
Звичайно, ступка не «грав міністра» на дорученій йому державній роботі...
— Це не була гра. Це була щоденна напружена робота й надзвичайна практика, в тому 

числі людинознавча. Я бачив істинний психологічний портрет людей, знав, чого вони на-
справді хочуть, відчував, коли вони прикидаються, здогадувався, як вони можуть підстави-
ти тебе, хто добре ставиться, хто погано — це все відразу відкрилося. Це ніби у великому 
акваріумі, і ти спостерігаєш, як сильніші рибки пожирають слабших, як одні втікають, інші 
нахабно рвуться поперед інших... Є й такі чиновники, які фактично нічого не роблять, лише 
перекладають папери, але мають вигляд настільки зайнятих, що їх вважають незамінними.

Це була тяжка робота й фантастична практика, і я страшенно вдячний Господу Богу 
за роль Міністра в моїй біографії. 

Звичайно, ці слова належать не чиновникові, а видатному артистові, який, 
оглядаючись на свій міністерський досвід, виокремив для себе саме психологічний 
момент, необхідний йому для подальшої творчої роботи. Проте було б смішно ду-
мати, що ступка йшов у міністри за цим, хоча б і дорогоцінним, досвідом. він ішов 
тяжко й чесно працювати, і він тяжко й чесно працював на високій і відповідальній 
посаді. Так само наївно оцінювати його працю, перебуваючи в прокрустовому ложі 
кар’єрно-чиновницького її розуміння. ступка був міністром у вищому, духовному 
розумінні й призначенні цієї посади, можна сказати, міністром майбутнього. ступ-
ка був Міністром з великої літери, і так я й буду його величати в цій книзі. 

Прем’єр-міністр віктор Ющенко, в команді якого працював Богдан сильве-
стрович, дав йому найвищу оцінку: «Безумовно, це був великий міністр, якого буде 
пам’ятати Україна».

Та все ж мені здається, що Богдан сильвестрович постійно придивлявся до 
своєї нової посади, до самого себе, до підлеглих і всього навколишнього чиновни-
чого світу якимось іронічно-пильним і печально-мудрим оком. Мовляв, життя — 
театр, а ми в ньому — актори. Якось обмовився про це Міністру, а він відповів, що 
найкраще сказав Григорій сковорода, який вважав, що всі ми — актори, і кожний 
грає ту роль, на яку його поставили. «Хто поставив?» — спитав я. «Господь», — від-
повів ступка. Прекрасний російський артист, товстоноговець сергій Юрський 
назвав книгу своїх спогадів «Гра в життя». красива й ефектна назва. Проте сто-
совно Богдана ступки краще говорити про Богом дане життя для геніальної гри.
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Якось солідний московський журнал брав у ступки інтервʼю. 
— Як ви себе почували на посту міністра культури свого часу?
— Було цікаво. Особливо при залишенні посади. Не просто все змінилося, а миттєво.
— а чому?
— Тому що до влади особливе ставлення. Коли ти маєш владу — всім необхідний. А коли 

влади немає, кому ти потрібний?
— Що ж відчували, коли залишили посаду міністра?
— Нічого особливого. Те саме, що відчуває артист, який зіграв роль...
Упродовж 2000 року я багато разів бачив Міністра в різних ситуаціях: в офіцій-

ній обстановці; на різних урочистостях, де він вітав артистів, майстрів мистецтв; 
у театрі, де продовжував грати; на відкриттях художніх виставок; у Феофанії, де 
ступка лікував руку; за кухлем пива...

Найбільше приваблювало те, що Богдан сильвестрович і на високій посаді не 
змінився, залишався так само врівноваженим, доброзичливим, щирим, уважним, 
контактним, готовим вислухати й справді допомогти. До нього не можна засто-
сувати відому сентенцію про те, що влада псує людей. Утім, ступка подібно до 
Бернарда Шоу вважає, що зовсім не влада псує людей, а дýрні при владі псують її.

Зате змінилися люди навколо нього, особливо чиновники: стали запобігливи-
ми, уклінними, вкрай уважними, готовими ловити кожне слово нового Міністра. 
саме чиновний люд згодом особливо чутливо сприйняв і залишення ступкою цієї 
посади. Їхні усміхнені до начальника чи колеги очі потьмянішали, чимало з його 
розпоряджень і прохань, висловлених у міністерському кріслі, так і залишилися 
невиконаними. Мені самому довелося перепідписувати деякі ділові листи колиш-
нього Міністра, хоча в тому не було жодної юридичної потреби. «Та ступка ж уже 
не міністр», — багатозначно натякали чиновники. Заблукалі! Як інакше назвати 
людей, які не розуміли того, що немає посади, вищої від посади Майстра?!

втім, в усі часи чиновний люд за своїм генотипом був орієнтований на проги-
нання хребта перед начальством, а не на шанобливе схиляння перед Майстрами. 
Та ж відомо: хто низько вклоняється, той і може вдарити нижче пояса. За великим 
рахунком нічого не змінилося впродовж століть і нічого не зміниться в майбут-
ньому. Мудрий ступка це добре розуміє.

сам він на посаді Міністра так і не навчився, мабуть, найголовнішому — про-
гинанню хребта. За всіх часів гнучкі чиновники давали фору всім іншим. Най-
швидше просуваються по кар’єрній драбині й найдовше тримаються в апарат-
ному сідлі, як правило, ті, хто сліпо підкоряється своїм начальникам. Розповів 
ступці, що міністр держбезпеки сРсР віктор абакумов в усьому, аж до дрібниць, 
копіював рейхсфюрера сс Гіммлера, бо ж той таки вмів догодити Гітлеру й нікому 
більше. Навіть у кремль до сталіна абакумов їздив на машині Гіммлера. він пере-
став довіряти навіть власній інтуїції, вірив лише вождю.

ступка послухав і сказав, що врешті-решт це не врятувало абакумова від ста-
лінської в’язниці й розстрілу. «краще за все — вірити самому собі й залишатися 
людиною на будь-якій посаді», — додав він. 
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«Гумор — це життя»

У коридорах влади, як і в попередньому доміністерському житті, ступка все 
сприймав з гумором, бо вважає, що саме гумор приводить у дію механізм мис-
лення. «Гумор — це життя», — сказав якось мені Богдан сильвестрович. І ще він 
вважає: якщо людина позбавлена всевишнім почуття гумору, значить, було за що.

У будь-який час Міністр здатен був розрядити напруженість чи нервозність 
веселим спогадом чи анекдотом. скажімо, таким:

— Керівник говорить службовцю:
— З вас вийшов би чудовий злочинець!
— Чому ви так думаєте?
— Ви не залишаєте жодних слідів своєї діяльності!
Я сам бачив, як навесні 2001 року в приймальні прем’єр-міністра ступка жар-

тома запрошував відвідувачів, які тупцювали навстоячки: «сідайте, сідайте, в но-
гах правди немає, але немає її й вище». або розповідав анекдот: 

— Зустрілися двоє чоловіків. Один з них і каже:
— Ти такий схожий на мою жінку! Ви з нею як дві краплини води. От тільки вуса...
Другий здивовано відповідає:
— Так у мене ж немає вусів...
— А в моєї жінки є! — радісно вигукує перший.
Під час поїздки до Литви у почті Президента України ступка не раз вражав 

офіційних осіб гумором та внутрішньою розкутістю. варто було комусь із керів-
ників литовської сторони в якийсь момент зазначити, що її представники пово-
дяться надто скромно, як ступка миттю відреагував: «скромність — найкорот-
ший шлях у невідомість». Іншого разу сам український Президент під час пере-
говорів запитав у Міністра, який чомусь довго мовчав, чи має він власну думку 
з якогось питання. ступка, не довго думаючи, відповів:

— Маю, але я з нею не згоден!
або сергій Тримбач згадував, як зблизька спостерігав Богдана ступку під час 

«слов’янського базару» у вітебську: «Тодішній український посол усе намагався, 
аби пан міністр дотримувався правил поведінки високого урядника. Нічого з того 
не виходило! Тут я зрозумів, чому ступка є культовим. він береться за роль, одначе 
максимально наближує її до свого власного єства. Людського єства. а значить, до 
кожного з нас. Й відтак ми відчуваємо його таким собі живим богом — ніби ж ви-
соко й недосяжно, і разом із тим зліплений із тієї самої глини, що й ми з вами. То ж 
ми маємо нагоду пишатися цією картиною — людина земна, навіть приземлена, 
злітає так високо. Цей культовий статус справді ніхто й ніщо змінити не може. Бо 
рук таких, аби дістатися, ні в кого немає...»

Ще приклад із тих часів. ступка уважно слухав виступи депутатів під час звіту 
уряду віктора Ющенка у верховній Раді 17 квітня 2001 року. Дивувався з того, що ба-
гато народних обранців безпардонно бродять залом, не звертаючи уваги на прем’єра, 
або навіть навмисне заважають йому. вже потім смішно пародіював деяких не зовсім 
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тверезих після великодня парламентарів. Із задоволенням розповідав, як Голова вер-
ховної Ради дотепно поправив депутатку, яка доводила, що кількість калорій на душу 
населення в Україні менше, ніж в Росії: «ви ж українське сало не рахували!»

Надивившись на парламентарів, ступка розповідав:
— Дехто з депутатів красується не лише на трибуні, а й після виступу. Ходять залом, 

всім своїм виглядом говорячи: «Ну як я врізав! Га?! Ну й молодець я!» Артисти! Взагалі засі-
дання парламенту — це спектакль! Спектакль!

Незвично поводив себе Міністр і на засіданнях уряду. віктор Ющенко гово-
рив: «Я мав нагоду півтора року спостерігати Богдана сильвестровича в унікаль-
ній ролі міністра. Як він поводиться на сцені, так і на засіданнях уряду».

Якось на засіданні кабінету Міністрів ступка виступив з пропозицією: «Дайте 
хоча б один раз на культуру такий бюджет, який одержує Міністерство оборони. 
За цей рік можна було б такі чудеса зробити!» сьогодні Богдан сильвестрович по-
сміхається: «Це сприйняли за жарт». Потім іронічно додає: «культури, звичайно, 
не купиш, але гроші для неї треба мати».

До речі, на початку роботи в міністерстві ступку запитали: «Які задуми хотіли 
б реалізувати як міністр?» він відповів:

— Найважливіше для мене, щоб культура не була фінансована лише з бюджету. Вже 
спричинився до виникнення Національного фонду української культури  — Президент під-
писав відповідні документи. Хотів би, щоб Верховна Рада якнайшвидше ухвалила закон про 
меценатство культури.

Міністр і привселюдно міг різко виступити проти подальшого скорочення 
працівників у сфері культури:

— Це нонсенс. Якщо говорити так про культуру й охорону здоров’я, то, може, щось зро-
бити і з Міністерством оборони? Стільки танків нам зараз не потрібно. А клуби — надзви-
чайно потрібні! Давайте створимо Міністерство оборони культури...

Ще ступка всерйоз обурювався тим, що... гроші, виділені з бюджету, розкрада-
ються, що чиновники беруть хабарі. Наївний! Розповідав, як у Росії, де традицій-
ним був одноголосий спів, у ХVІІ–ХVIІІ століттях «впроваджували» багатоголосся. 
Якось царська сім’я послухала український партесний спів і прийшла в захоплен-
ня. Цар наказав, що усі бояри приходили слухати, але прийшли далеко не всі. Тоді 
він нібито видав указ, що тим, хто не буде слухати новий спів, заборонять брати ха-
барі. Наступного дня збіглися всі! Послухавши ступку, розповів йому іншу, досто-
вірнішу історію. свого часу Борис Годунов заборонив хабарі, впровадивши нещад-
ні покарання за них, та повелів не лише бити хабарників батогом, але й возити їх 
у поганому возі на науку іншим. Подібне на Русі було нечуваним, і нічого доброго з 
того не вийшло; хабар ухитрялися в руки не давати, а вішати, як дар Богу, до ікони 
чи совати на Пасху разом із крашанками... Як дотепно висловився один публіцист, 
«хабарництво — не порок, а сутність азіатської державної системи».

ступка гмикнув і раптом нагадав, що він грав роль Бориса Годунова у фільмі 
«кремлівські таємниці шiстнадцятого століття» Бориса Бланка. 

До речі, той говорив про ступку:
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«Є актори, їх дуже мало, до яких можна застосувати дещо змінене визначення 
Гоголя — пан, приємний у всіх виявах. Богдан ступка саме такий. він рідкісно 
легка людина, з ним приємно спілкуватися. а це дуже важливо. він — блискучий 
актор, органічний у будь-якій ролі. Таке враження, що різноманітність персона-
жів досягається ним легко, майже без зусиль, без спроби дійти до крайнощів. Тоб-
то, працювати з ним надзвичайно просто, бо він не сперечається з режисером, не 
нав’язує йому своїх рішень, хоча має на це повне право. Навпаки, він легко пробує 
варіанти рішення. Притому всі ці варіанти надзвичайно цікаві самі по собі. 

Я люблю цього артиста й людину, з ним було дуже комфортно працювати».
Та повернемося до ступки–Міністра, який тоді сказав мені, що врешті-решт 

усе впирається в проблему совісті, точніше, її відсутності. Прочитав із пушкін-
ського «Бориса Годунова»:

как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

втім, нині люди з нечистою совістю скоріше небезпечні, ніж жалюгідні.
ступка розповідав, як польський режисер Єжи Гофман говорив йому: «ви ро-

били соціалізм, і ми робили соціалізм. але ви крадете із ста відсотків сто два, а ми 
із ста відсотків — дев’яносто дев’ять».

Додавав, чи, скоріше, висновував напівжартома:
— І цей один відсоток іде в них на культуру! Ви ж подивіться, як поляки живуть!
Щиро можу вам сказати: у бюджетній сфері злодійство шалене. Начальник дасть 

зарплату 0,25 ставки і розпише, що це з Міністерства культури така директива, мовляв. 
А інші гроші? Куди вони зникають? Авжеж — бюджетна сфера справді не захищена. Взагалі 
там, де великі гроші, там з мораллю кепські справи.

Чесно кажучи, навіть не схоже на те, що все це говорив високий урядовець. 
Якось побутово й просто. власне, як усі люди говорять. Може, в тому також була 
сила ступки–Міністра?

Говорячи про гроші на культуру, Богдан сильвестрович любив таке порівняння:
— У Словенії, де проживає два мільйони чоловік, виділяють сто двадцять мільйонів 

доларів на культуру. А в Україні з її майже п’ятдесятьма мільйонами жителів — сорок два 
мільйони доларів! Ось і вся розмова. Треба невтомно добиватися підвищення частки фінан-
сування культури в бюджеті країни.

ступка не втрачав гумору і в театрі, й на знімальному майданчику, де створю-
вався фільм Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». скажімо, мені довело-
ся бачити один із робочих моментів зйомки любовного епізоду, в якому старий 
гетьман оволодіває кочубеїхою. спочатку ступка перед зйомкою розглядав своє 
оголене міністерське тіло й поважно говорив: «красиве тіло врятує кіно, врятує 
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світ». а після того як епізод був знятий, він якийсь час не відпускав артистку, імі-
туючи продовження інтимного акту. коли ж вона, знесилена від сміху, опустилася 
на підлогу, Богдан сильвестрович вдоволено вигукнув:

— А-а-а! Задзьобав до смерті!
Міністр ступка, як і артист ступка, цурався багатозначності, елітарності, пиш-

номовності, месіанства. він абсолютно щирий, доступний і простий, як проста 
справжня геніальність. 

Мінкульт за часів Ступки

Прихід ступки в міністри був пов’язаний з активізацією роботи з поширення 
кращих здобутків українського мистецтва в усі регіони України, значно занедбаної 
на початку 90-х років. саме в цій справі Богдан сильвестрович мав неабиякий досвід 
і глибоке розуміння згубності самозамикання митців у рамках столичного міста, зву-
ження їхніх безпосередніх контактів з українською провінцією, зокрема селом. Мініс-
терство всерйоз узялося за постійну й планомірну підтримку гастролей мистецьких 
колективів по Україні. Міністр, який сам об’їздив усю Україну й значну частину Росії зі 
своїми спектаклями, всіляко сприяв тому, щоби кращі мистецькі колективи побували 
в провінції. взагалі він особливо пильно придивлявся до культурної роботи на селі. 

він говорив:
— Там зараз іноді просто деградація відбувається. Приїжджають на гастролі хіба що 

«менестрелі» з електрогітарами, які не вміють ні грати, ні співати. Середнє покоління на 
ці концерти не ходить, а бабусі сидять по хатах... А був же час, коли ми з театром виїжджа-
ли в села. Влітку починали спектакль об одинадцятiй годині вечора, а закінчували о другій 
ночі, коли доярки вже мали збиратися до корів...

Богдан сильвестрович добре розумів складнощі роботи на селі, передусім 
фінансові, й не приховував їх. У доповіді на всеукраїнських зборах працівників 
культури наприкінці березня 2000 року Міністр говорив, що проблем вистачає, 
й деякі з них досягли критичної межі:

— У найгірших умовах знаходяться сільські заклади культури, де відсутні елементарні 
умови для роботи: ні тепла, ні музичних інструментів, ні платні, ні газетно-журнальних ви-
дань і ще багато чого «ні». За даними статистики, з двадцяти восьми тисяч українських сіл, 
у кожному четвертому не народжуються діти; у пiвтори тисячi — немає молоді. Що чекає 
на нашу державу завтра, коли взяти до уваги той факт, що село завжди було духовною кри-
ницею народу?! Виникають нові проблеми й у зв’язку з аграрною реформою. На чиєму балансі 
знаходитимуться клубні заклади, чи одержать працівники культури земельні наділи?

Разом iз тим Міністр зазначав:
— У селі Війтівка на Вінниччині завдяки турботам керівництва господарства, ак-

тивній взаємодії сільської інтелігенції й культпрацівників у Будинку культури діють 
чотирнадцять самодіяльних колективів, збережено стародавні народні промисли, працює 
самобутня школа народного іконопису.
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ступка взагалі любив розповідати про людей, які самостійно долали труднощі:
— Є таке село Германівка в Обухівському районі Київської області. Там працює головою 

сільради пан Анатолій Шаференко. То він ніколи не просить грошей. Створив сільську шко-
лу мистецтв і спортивну школу, поставив десяток пам’ятників землякам і гетьману Ви-
говському, відкрив історичний музей. І все — за кошти, що вишукує сільрада. Коли він приїж-
джає в Київ і заходить у міністерство, то каже, що я нічого у вас просити не буду. Отакі ще 
є люди, які знаходять вихід із, здавалося б, безвихідної ситуації. Це село може слугувати мо-
деллю того, як треба відроджувати культуру і духовність, на яких засадах і пріоритетах. 

або ж Міністр наводив інший приклад:
— Я був у Коропському районі Чернігівської області. Голова райдержадміністрації там — 

колишній архітектор. У нього в районі сільські клуби опалюються, все працює, акторів запро-
шують зі столиці. Я запитую: ви самі це робите? Сам, каже, бо я це люблю. Ось так. Отже, де 
гарний господар, там і клуб працює. Звичайно, що фінансування потрібне, без допомоги держа-
ви не обійтись. Але послухайте: один подвижник у селі створив якусь там асоціацію, пише вірші, 
випускає книжечки, їздить, скрізь ті книжки продає, привозить гроші й дає їх на роботу клубу, 
бо він сам клубний працівник. Є такі приклади! А інші тільки й чекають, коли їм дадуть гроші...

Бувалий чиновник, напевне, іронічно всміхнеться: «Щоб із тих книжечок та 
заробити серйозні гроші на роботу клубу — це небилиці». Мабуть, таки дійсно 
так великих грошей не заробиш і культуру в селі не піднімеш, але ж ступка наго-
лошував на самому феномені сільського подвижника. вони ж потрібні, як сонце!

крім того, він не розраховував лише на самовіддану роботу сільських подвиж-
ників культури, — міністерство допомагало селу чим могло. скажімо, творчі сили 
Національної філармонії на чолі з колишнім міністром Дмитром остапенком 
були задіяні в реалізації Державної програми «Майстри мистецтв — трудівникам 
села», що мала на меті донести високе академічне мистецтво до найвіддаленіших 
районів та сіл України.

ступка серйозно ставився до творчих звітів областей України у палаці «Укра-
їна», які допомагали кращим мистецьким колективам на селі. скажімо, в люто-
му 2001 року, відкриваючи концерт полтавчан, він відзначив високий духовний 
потенціал барвистого дзвінкоголосого суцвіття народних талантів Полтавщини 
й яскраво та натхненно процитував Івана котляревського:

Любов к отчизні де героїть, 
Там сила вража не устоїть, 
Там грудь сильнійша од гармат, 
Там жизнь-алтин, а смерть-копійка, 
Там рицар-всякий парубійка. 
козак там чортові не брат.

Газети захоплено писали: «Після цього зал аж затих, немовби в очікуванні 
дива». Та насправді дивом був уже сам артист — великий і неповторний ступка, 
котрий постав перед залом у ролі Міністра в елегантному видовженому піджаку зі 
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стійкою. Мені доводилося бувати й на інших обласних концертах, які відкривав 
Богдан сильвестрович, і всі його виступи були, говорячи газетною мовою, «про-
никливими і піднесеними».

Зросла увага до культурного обслуговування севастополя, військово-Мор-
ських сил України. саме 2000 року зазнала перегляду контрактна система трудо-
вих відносин у галузі культури. стало ясно, що пожвавлення діяльності мистець-
ких колективів можливе лише шляхом формування творчого складу на конкурс-
ній основі з обов’язковою системою переобрання. Такий порядок тривалий час 
ефективно діяв у галузі культури, і керівництво міністерства вирішило повернути-
ся до нього. ступка вважав, що немає нічого гіршого, ніж бездумна, метушлива пе-
ребудова без урахування випробуваного часом досвіду. створення єдиного націо-
нального культурного простору як одного з найважливіших чинників розбудови 
української державності вимагало особливої уваги міністерства до галузевих пе-
ріодичних видань. Міністр прекрасно розумів необхідність забезпечення сприят-
ливих умов для роботи журналів «Український театр», «Музика», «Пам’ятки Укра-
їни». сам ступка неодноразово зустрічався з редколегіями цих органів, і я доб ре 
пам’ятаю, що в наших розмовах він частенько повертався до цієї теми.

Його турбували невисокий рівень аналітичної критики, невелика читабель-
ність статей і нарисів, неглибокий підхід до стратегічних питань розвитку культури. 
окремо зазначу, що саме за ступки, наприкінці 2000 року, був відновлений випуск 
газети «культура і життя», який на довгі місяці перервався через нестачу коштів.

У галузі музики міністерство визначило пріоритетним напрямом підтримку 
академічного мистецтва. кращі здобутки музичної творчості та музичного вико-
навства, як завжди, відзначалися преміями імені Миколи Лисенка, Бориса Лято-
шинського, Левка Ревуцького. Більше того, у 2001 році були вперше присуджені 
премії за кращі твори для музичного театру — імені Михайла вериківського, та за 
кращі музичні твори для дітей та юнацтва — імені віктора косенка.

в Україні відбулися традиційні музичні фестивалі, що вже набули досить висо-
кого міжнародного рейтингу. Це — «Музичні прем’єри», «київ-музик-фест», фести-
валь балету «серж Лифар де ля данс» у києві; «Золота корона», «Два дні i дві ночі су-
часної музики» в одесі; «віртуози Львова», «контрасти» у Львові. Було започатковано 
проведення в криму фестивалю молодих виконавців — володарів Гран-прі та пер-
ших премій престижних міжнародних конкурсів «Зірки планети». Значні мистецькі 
акції загальнодержавного рівня з успіхом проводилися і в інших регіонах України.

У 2000 році широко відзначалося 100-річчя Львівського театру опери та бале-
ту. За сприяння Богдана ступки Львівська опера отримала можливість виступити 
з творчим звітом у столиці України. Цей досвід показав повсякчасну важливість 
таких акцій для зміцнення і збагачення культурно-мистецьких зв’язків центру 
держави з регіонами.

Творчі колективи з України побували й за кордоном. Блискуче пройшли кон-
церти у програмі Національного Дня України на всесвітній виставці «Експо‒2000» 
в Ганновері (Німеччина), на Фестивалі української культури в сопоті (Польща).

Stupka-text.indd   299 15.10.2012   16:58:47



300

Богдан Ступка. Біографія

Проте ступка прекрасно бачив і зворотний бік медалі:
— Ми зіштовхнулися зі страшенною міграцією музикантів і оперних артистів з Укра-

їни. Втікають балетні танцюристи, співаки. Чимало солістів погоджуються співати 
навіть у хорі, аби тільки в європейських театрах — у Франції, Італії, Німеччині, Польщі. 
Зупинити цей відплив талановитих людей поки-що неможливо. Проте треба хоча б за-
гальмувати цей процес. Керівники наших ансамблів просто виють: в молодого артиста 
вкладаються державні гроші, здоров’я, сили й талант педагогів, а він вивчився — й випур-
хує. І як його засуджувати, якщо в нього тут зарплата двiстi гривень?

Нам з початку 2001 року вдалося підняти зарплату хоча б у Національній опері. Вирі-
шили залишати в театрі гроші, зароблені під час зарубіжних гастролей. Це дозволить те-
атру не тільки більше платити солістам, але й готувати нові постановки. Але проблема, 
звичайно, залишається.

Ми іноді на себе наговорюємо: мовляв, наше мистецтво відстале, неконкуренто-
здатне, нікому, крім нас самих, не цікаве. Це не так. В Японії недавно гастролював ансамбль 
Вірського, тисячні зали аплодували йому стоячи. А скільки прекрасних солістів сьогодні ви-
ступають на найвідоміших сценах світу! Треба змінювати систему оплати творчої праці 
талановитих артистів.

Глянемо тепер на політику міністерства в галузі театрального мистецтва, яке 
ступка знав найкраще. вона мала кілька напрямів. По-перше, була скерована на 
децентралізацію та розширення географії творчих заходів. Із цією метою Мінкуль-
тури все частіше проводило театральні фестивалі не в столиці, а в регіонах. У севас-
тополі — «Херсонеські ігри», у Львові — «Золотий Лев», «Золотий Телесик», у Луць-
ку — «Різдвяна містерія», в Тернополі — «Тернопільські театральні вечори», в Доне-
цьку — «Театральний Донбас», у Дніпродзержинську — «класика сьогодні», у Хер-
соні — «Мельпомена Таврії», в кіровограді — «вересневі самоцвіти». У 2001 році до 
них додалися «Чеховські дні в Ялті», Тиждень кращих вистав за творами сучасних 
українських драматургів у сімферополі. ступка намагався забезпечити цим захо-
дам фінансову, організаційну й творчу допомогу, прагнув пожвавити суспільний 
інтерес до театру, художньо розвивати й удосконалювати театральні колективи.

Міністр цілком поділяв думку сергія Данченка, який вважав, що «добре ор-
ганізований престижний фестиваль є важливим моментом театральної культу-
ри». Так само він розумів, що більшість наших фестивалів не стають подіями, не 
можуть навіть наблизитися до рівня, скажімо, авіньйонського чи Единбурзького 
фестивалів. але ступка вірить у те, що з часом суцвіття вітчизняних театральних 
фестивалів переросте у всеукраїнський фестиваль, знаний у світі. 

Другим напрямом роботи в театральній сфері була підтримка творчості мо-
лодих українських драматургів. Проводилися традиційні огляди «Прем’єри сезо-
ну», «сучасна українська драматургія». Надавалися держзамовлення на постанов-
ку кращих п’єс, що стимулювало інтерес театрів до творчості молодих. ввійшли 
в практику міні-фестивалі кращих постановок і кращих п’єс. У 2001 році такий 
фестиваль відбувся у Білій Церкві, а кращі п’єса й вистава показані в києві. За два 
роки міністерство придбало близько двадцяти п’єс молодих авторів, які були вне-
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сені до репертуарів театрів. Дуже важливою Міністр вважав підтримку молодих 
акторів, режисерів, сценографів України. З цією метою у кілька етапів проходив 
всеукраїнський огляд роботи театрів України з творчою молоддю. Богдан сильве-
стрович особисто підтримував контакти з молодими митцями, допомагав їм.

Міністр виношував ідею поглиблення й пожвавлення роботи театрів, пере-
дусім національних, за рахунок виявлення й підтримки талановитих драматур-
гів. Уже після переходу з міністерства на посаду художнього керівника Театру 
ім. І. Франка Богдан ступка запровадив у театрі щопонеділкові «авторські читан-
ня», на яких драматурги представляли свої твори. ступка навіть увів ці читання до 
щомісячного репертуарного плану.

Міністр цікавився задумами молодих режисерів, які по-новому бачили роз-
виток сценічного мистецтва. скажімо, під його крило потрапив андрій Жолдак, 
якому ступка на перших порах довіряв і від якого чекав серйозних творчих ре-
зультатів. Чесно кажучи, я його тоді не розумів, як, наприклад, і Ростислав коло-
мієць, який за ступки працював начальником управління мистецтв у міністерстві. 
в його книзі про Богдана ступку є характерний діалог між ними, що стосувався 
андрія Жолдака. Наводжу його без змін.

— Вам, Ростиславе Григоровичу, вочевидь, не сподобався Жолдак, і Ви...
— До чого тут, Богдане сильвестровичу, подобається — не подобається?
— А до того, Ростиславе Григоровичу, що Ви не можете бути об’єктивним.
— Моя обʼєктивність, Богдане сильвестровичу, не заходить далі твердження, 

що Жолдак, на жаль, тому що інших немає, є необхідним каталізатором україн-
ського театрального процесу.

Зависає пауза, після якої звучить жорстке, імперативне:
— У нього повинен бути свій театр!
— воля ваша, пане Міністре, але для театру було б краще, якби свої публічні 

ескапади він проводив на суворо обмеженій території. У Парижі, до вашого відо-
ма, є такий район — «Пляс Пігаль», і всі знають...

Далі колишній начальник управління висновував:
«Подальше добре відомо. “Тобілевич IV” (згаданий режисер називав себе: спо-

чатку Жолдак, затим — Жолдак-Тобілевич і нарешті зовсім просто, скромно й зі 
смаком — андрій карпенко-карий, Жолдак-Тобілевич. — В. М.) отримав свій — 
Харківський академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Розгорнув-
ся, дай боже кожному, сам солженіцин не зміг призупинити його скандально-пе-
реможного поступу. однак, якийсь час потому не беруся судити, хто з нас правий. 
Мабуть, і Міністр — українська культура повинна мати театр, альтернативний 
академічному, усталеному типу театру. ось уже й сторожові собаки гавкають 
у залі. ось уже й блюють на сцені. Досужі критики навіть встигли охрестити його 
театр постмодерністським. але й мої заперечення не без резону — ми бачимо, 
що з того вийшло. сьогодні ж (опубліковано у 2006 році. — В. М.) утішаюся тим, 
що нинішній художній керівник першого українського театру готовий допускати 
Жолдака до франківців з обережністю, принаймні раз на два сезони».
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скажу більше, дехто в театрі в той час уже звинувачував Богдана ступку в тому, 
що він «не вважає необхідним запросити на постановку андрія Жолдака».

втім, наївно думати, що Богдан сильвестрович будь-коли жив утопіями щодо будь-
якого режисера, тим паче Жолдака. Можу посвідчити, що, будучи Міністром, артист 
Богдан ступка дуже тверезо сприймав його експерименти. скажімо, подивившись 
чеховську «Чайку», поставлену Жолдаком у Москві, міністр говорив, що краще диви-
тися справжнього Чехова, а не попурі на його теми. Ще, памʼятаю, ступка зауважив, 
що ставити треба не лише саму п’єсу, а — самого Чехова, його світобачення. втім, на-
гадав тоді й слова Треплєва з «Чайки»: «Нужны новые формы. Новые формы нужны...» 

У тих розмовах якось сказав артисту й міністру, що практично всі постановки 
Жолдака супроводжуються шумними заявами. він відповів словами Марка Твена: 
«Шум нічого не доводить. курка, яка знесла яйце, часто кудкудаче так, ніби вона 
знесла невелику планету».

вже пізніше головний редактор «Петербургского театрального журнала» Ма-
рина Дмитревська зауважила: «Цей режисер ... обдарована людина, але позбавле-
ний того, що режисеру просто необхідно — світогляду. Для мене він людина без 
принципів, схильна до мімікрії...»

До речі, в монографічних дослідженнях про сучасний театр, які в Росії все-таки 
зрідка виходять, андрій Жолдак явно не став героєм. скажімо, в книзі Марини 
Давидової його прізвище зустрічається двічі. Звівши ці згадки докупи, отримаємо 
«скандальний, плутаний і нестямний андрій Жолдак».

І все-таки не сумніваюся в тому, що Міністр у цьому випадку — не наївний, як 
пише коломієць, а справді мудрий Міністр, — звичайно, був історично правий. 
Тож як би там не склалася режисерська доля «Тобілевича IV», ступка дивився впе-
ред і далі. взагалі, до чого тут Жолдак. ступка ж опікувався не лише ним, а сучас-
ним розвитком українського театру.

На третьому місяці нової роботи Міністр привітав через газету «культура 
і життя» своїх колег з нагоди відзначення 40-го Міжнародного дня театру:

вельмишановні колеги, друзі!
Як ви самі розумієте, цей день для мене особисто і для всієї моєї родини позна-

чений особливою позначкою і наповнений особливим змістом, бо складає весь сенс 
мого життя, всю його принадність. Тож щиро вітаю всіх нас, всю дружню театральну 
сім’ю України з нашим професійним святом — Міжнародним днем театру.

вже всорокове відзначається він в усьому світі під незмінним гаслом “Театр — 
засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами”.

саме березень обрало світове мистецьке співтовариство для вшанування Мель-
помени та її вірних служителів. а задовго до того наш великий Лесь курбас, започат-
ковуючи новий український театр, виголосив пророчо: “вибираємо березіль!”

сьогодні, віншуючи вас зі святом, зичу творчої наснаги, успіхів, міцного 
здоров’я й особистого щастя! Хай завжди усміхається вам доля, а серця випромі-
нюють злагоду й доброту. вони так потрібні нашому неспокійному сьогоденню.
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У нелегкий час ми живемо. І сфера мистецтва, в тому числі й театрального, 
потерпає нині разом з усім народом. Проте театри України, і це особливо радує, 
виявляють при цьому притаманну їм здатність наділяти життєві реалії високим 
метафоричним змістом.

До нинішнього свого знаменного дня наші митці підготували нові цікаві 
прем’єри, проводять численні творчі зустрічі, здійснюють ряд вагомих міжнарод-
них акцій, відкриваючи світові Україну і світ Україні.

Зі святом вас, добродії! І хай дарує вам Бог добру мистецьку долю і щастя в на-
шому рідному українському домі!

З щирою повагою, Богдан ступка, міністр культури і мистецтв України, на-
родний артист України.

Хай не забудеться й те, що завдяки ступці було встановлено пам’ятник Лесю 
курбасу в києві. Навесні 2001 року мені довелося разом з Богданом сильвестро-
вичем відвозити проект пам’ятника курбасові київському міському голові олек-
сандру омельченку. Тоді Міністр культури і мистецтв України ступка домовився 
з ним про час відкриття пам’ятника, але після залишення ступкою урядового кріс-
ла питання, як це часто буває, загальмувалося.

остаточно воно вирішилося знову ж таки за допомогою ступки. Через рік — 
у березні 2002 року він привіз «Тев’є-Тевеля» у Дніпропетровськ, а в той час у місті 
перебував і олександр омельченко. ступка нагадав йому про те, що добре було 
б установити пам’ятник Лесю курбасу до дня його народження — 30 березня. 
І пам’ятник нарешті було відкрито!

красивий, ставний, у гарному костюмі й сорочці з вільним коміром бронзовий кур-
бас сидить зараз у скверику на розі Прорізної та Пушкінської. Прекрасний пам’ятник!

За ступки тривала досить плідна робота з поліпшення охорони та збереження 
культурних пам’яток; більше того, було нарешті прийнято Закон України «Про охо-
рону культурної спадщини». Значна увага приділялася впорядкуванню історичних 
місць, заповідників. особливо ця робота активізувалася з відзначенням ювілейних 
дат міст володимира-волинського, острога, Дубна, корця, Новгорода-сіверського, 
Білгорода-Дністровського, канева й острова Хортиця. велося погодження проектів 
та будівництво заново відтворюваних пам’яток історії та культури — Михайлівсько-
го Золотоверхого собору, Успенського собору в києві, володимирського собору в На-
ціональному заповіднику «Херсонес Таврійський», свято-Преображенського собору 
в одесі. Міністр емоційно сприймав численні проблеми в музейній справі:

— Скільки у нас художніх скарбів зберігається в музейних запасниках! І в яких жахливих умо-
вах! Треба ремонтувати музеї, бо все загине. Та й слід якось розумніше розпоряджатися цим 
багатством. Час уже комп’ютеризувати всю музейну сферу, зробити електронні версії всіх ко-
лекцій, щоб про них увесь світ знав. Узагалі треба пробивати стіну, якою ми відгорожені.

За керівництва Міністра зміцнювалася матеріально-технічна база музеїв, зо-
крема, нарешті вдалося зрушити з місця виконання Указу Президента «Про ре-
конструкцію Національного художнього музею України».
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ступка бачив у цьому ланку, за яку можна було в майбутньому витягнути весь 
ланцюг музейних проблем, а тому постійно особисто опікувався Національним 
музеєм, зміцнив його керівництво. За допомогою Міністра активізувалася вистав-
кова, експозиційна, науково-дослідна та науково-освітня робота в музеях України, 
які взяли участь в організації вісімнадцяти міжнародних виставок у Греції, Італії, 
Польщі, Туреччині, Фінляндії та інших країнах.

ступка робив усе можливе для розширення культурного співробітництва 
з зарубіжними країнами, бо переконаний, що мистецтво може й повинне при-
нести значно більше користі в сучасних міжнародних відносинах. скажімо, до-
говірно-правові документи були підписані з Росією, Республікою Білорусь, Пор-
тугальською Республікою, Демократичною Республікою конго, урядом великого 
Герцогства Люксембург. Удосконалювалась або навіть започатковувалась договір-
но-правова база культурного співробітництва з Польщею, Естонією, Швецією, 
китаєм, Іраном та іншими державами. відбулися Дні культури України у Феде-
ративній Республіці Німеччини. в києві діяльно працювала спільна Українсько-
американська комісія з питань культурної спадщини. ступка в березні 2001 року 
навіть підписав одну міжнародну Заяву міністерства культури і мистецтв України:

«останнім часом світова громадськість, діячі культури, мистецтва і науки зане-
покоєні руйнуванням унікальних пам’яток культури в афганістані, які складають 
невід’ємну частину загальнолюдського надбання. Знищення неісламських істо-
ричних та культурних цінностей, розпочате за рішенням керівництва руху “Талі-
бан”, завдає не лише афганській, але й світовій культурі невідтворної втрати. На 
жаль, неодноразові звернення і пропозиції Генерального секретаря організації 
об’єднаних Націй, Генерального директора ЮНЕско, Генерального секретаря 
Ради Європи, урядовців багатьох країн світу, видатних діячів культури поки що 
залишаються марними. культурна громадськість України висловлює глибоке за-
непокоєння можливими наслідками прийнятого талібами рішення.

З афганською землею пов’язана історія багатьох народів та цивілізацій, що за-
лишили помітний слід у всесвітній історії. кожна пам’ятка культури є унікальною, 
а кожна її втрата — необоротною. 

Міністерство культури і мистецтв України висловлює свій протест у зв’язку 
з руйнуванням унікальних пам’яток культури, підтримує зусилля світової спільно-
ти щодо збереження культурної спадщини в афганістані.

Міністр Б. с. ступка».

сам Богдан сильвестрович побував з візитами в кількох країнах.
сергій Тримбач точно зауважив, що артист ступка, від природи граючи роль 

міністра, не загравався! Може, саме тому, що артист. Наші політики так перегра-
ють, так фальшивлять. а ступка — ні! 

Як добре, що у нас в країні є такі розумні й спостережливі діячі культури, мит-
ці. вони не дадуть оббрехати Міністра.
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Траплялося, що прем’єр-міністр і не відпускав ступку, скажімо, в канаду, де 
проводилася виставка «скіфське золото». ступка розповiдав: 

— Втім, у Канаді я вже був, а от в Японію не дали поїхати — жаль. Там виступав ансамбль 
Вірського, на мене з дружиною дуже чекали. Квитки вже лежали на столі. Я їхав зі зйомок «Ма-
зепи» з Чернігівської області, знав, що завтра летіти. А мені в машину подзвонили і сказали: 
«Не підписали відрядження». Зате Ющенко завжди давав дозвіл на гастролі зі спектаклями...

Тут варто сказати, що Міністр і справді чимало гастролював, у тому числі по 
Росії, а також знімався — й не лише у фільмі Юрія Іллєнка.

Під час ступчиного міністрування відбулися якісні зрушення в галузі кінема-
тографії, які можна схарактеризувати як очікувану зміну державної культурної 
політики. Указом Президента України було прийнято основні напрями розвитку 
української кінематографії до 2005 року. Разом зі спілкою кінематографістів під-
готовлено і подано на розгляд парламенту Державну програму розвитку кіноінду-
стрії на період до 2005 року.

вперше із Державного бюджету фактично в повному обсязі було виділено ко-
шти на кіновиробництво. Започатковано акцію тиражування і розповсюдження 
українських фільмів відеоринку, переоснащення кінотеатрів новою звукоапара-
турою. Підготовлено цілу низку проектів законів, підзаконних актів, пов’язаних 
зі створенням сприятливого юридичного, соціального, громадського контексту 
функціонування екранної культури.

ступка нарікав на те, що українська кіноіндустрія не входить до європейської 
асоціації виробників і дистриб’ютерів кіно «Євромаж»:

— Асоціація серйозно займається просуванням європейських фільмів на екрани, вла-
штовує їх демонстрацію на фестивалях, запрошує продюсерів. Звичайно, вступний внесок 
в «Євромаж» — чотириста двадцять тисяч доларів. Але ж і віддача яка! Є перспектива не 
тицяти касети з фільмами продюсерам чи передавати їх приватно через знайомих, а нор-
мально жити в цивілізованій системі, просувати українські фільми на європейський ринок, 
пропонувати туди сценарії та режисерів. Це реальний шлях культурної експансії, подолан-
ня анонімності.

У лютому 2001 року, коли Міністр у редакції газети «Молодь України» спілкував-
ся з її читачами по телефону, вже перше запитання до нього стосувалося бібліотеч-
ної справи. Нарікали на те, що немає стандартів, які б узгоджувалися з міжнародни-
ми, до того ж час вимагає комп’ютеризації бібліотек... ступка відповів тоді так:

— Пріоритетними напрямами в галузі культури нинішнього року є збереження об’єктів 
культури, особливо бібліотек, і впровадження новітньої технології, реставрації та кон-
сервації бібліотечних фондів. Це питання номер один, і ми над ним працюємо. Вже виділили 
кошти. Так що зміни поступово будуть.

І справді, нові інформаційні технології почали входити в бібліотечну справу.
Ще був дзвінок:
— Досі в бібліотечній системі немає книжкового забезпечення через бібколек-

тори. Чи буде вирішуватися питання про забезпечення бібліотек книгами?
— Буде, — коротко відповів Міністр.
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Узагалі близько третини дзвінків стосувалося роботи обласних, міських і сіль-
ських бібліотек. Перші частіше просили конкретного захисту в Міністра від чи-
йогось неправедного втручання, а їхні сільські колеги бажали хоча б повернення 
повних посадових окладів, бо ж працюють за чверть зарплатні. Газети писали: 
«Богдана ступку атакували бібліотекарі».

Печальний перелік негараздів у культурній галузі можна продовжити й на 
більш конкретному рівні. скажімо, за десять років кількість бібліотек в Україні 
зменшилася на 3 тисячі, клубів — на 3,3 тисячі. Практично було припинено будів-
ництво нових будинків культури, театрів і музеїв. Болючою залишалася проблема 
охорони музеїв і заповідників. Припинили діяльність близько 120 шкіл естетич-
ного виховання, а їхній контингент скоротився майже на 100 тисяч. система ви-
ховання молодих талантів, якою ми так пишалися перед усім світом, майже зве-
лася нанівець. відтак наша культура втрачала своє майбутнє, а суспільство — той 
підмурок, на якому зростає храм його духовності.

Украй гострими залишалися проблеми організації управлінської системи 
культурної справи. Значною мірою сфера культури продовжувала діяти в парамет-
рах, формах, стандартах, що їх було витворено за інших умов. система управ-
ління культурою, кадрового забезпечення на той час не була адекватною новому 
станові суспільства.

Що й говорити, Міністр ступка не зміг вирішити чимало проблем, але в тому 
немає його вини. Досить нагадати, що під час згаданого спілкування міністр із 
гірким сумом повідомив: із запланованих у тодішньому бюджеті 175-ти мільйонів 
гривень галузь отримала лише 70. ступка зробив усе, що міг, і хай його наступни-
ки зроблять більше й краще.

Чимало зусиль доклав Міністр до створення телеканалу «культура». На почат-
ку 2001 року він говорив:

— Я дуже вболіваю за цю ідею. Якби вдалося реалізувати лише одну її, я сказав би, що не-
даремно погодився очолити міністерство. Вже майже рік б’юся, щоб створити телеканал 
«Культура», який був би в ефірі по дванадцять годин — з опівдня до півночі...

Міністра запитували: «ви впевнені, що дванадцять годин ефіру є чим заповни-
ти?» він емоційно відповідав:

— Так! У нас фантастичні культурні багатства! З будь-якого музею і заповідника мож-
на робити десятки надзвичайно цікавих передач! А скільки розумних, тямущих, таланови-
тих учених, артистів, художників, музикантів, яким є що розповісти!

Надзвичайно важливо й те, що завдяки такому телеканалу в суспільстві буде посту-
пово формуватися шанобливе ставлення до культури, творів мистецтва, духовної діяль-
ності взагалі.

Переконаний, що пропаганда культури сьогодні — одне з найголовніших завдань мі-
ністерства. Канал обов’язково має працювати під патронатом Міністерства культури 
і мистецтв. Це складно, бо існують приватні канали, з якими боротися — справа невдячна 
й майже неможлива. Але якщо нам удасться це зробити, то дуже багато пекучих питань 
у сфері духовності й культури відпаде.
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Довести цю складну й недешеву роботу до кінця Міністр не встиг з об’єктивних 
причин. Узагалі становлення телеканалу «культура» йшло довго й важко. Може, 
тому на ступку ще довго сипалися безпідставні звинувачення.

скажімо, один кінорежисер, якого, до речі, саме ступка свого часу висував на по-
саду керівника телеканалу «культура», заявив у пресі: «ступка сказав мені, що є спон-
сор, який дає п’ятдесят п’ять мільйонів доларів для телеканалу, але саме під Богдана 
сильвестровича. І я зрозумів, що коли виникають такі гроші, то тут не все чисто...»

У цих словах було щось непорядне, якийсь брудний натяк, і я хотів би поста-
вити крапку над «і». Передусім у ступки з потенційним спонсором мова йшла про 
вказану суму в гривнях, а не в доларах, та й узагалі все було зовсім інакше.

Богдан сильвестрович розповідав:
— До мене справді прийшли банкіри і сказали: ми готові дати п’ятдесят п’ять — 

шiстдесят мільйонів гривень на телеканал «Культура», був би тільки закон про меценатство 
і спонсорство. Я вже й з Михайлом Швидким, який організував такий канал у Росії, консульту-
вався, й навіть домовився з тодішнім міністром оборони Кузьмуком, що нам дадуть метрову 
хвилю. Не дециметрову, а метрову — щоб у кожному селі канал «Культура» приймали. У мініс-
терстві ми провели всю необхідну роботу з підготовки закону. Проте я був тоді такий наїв-
ний! Думав, що закон приймається протягом місяця, максимум двох. Мені ж пояснили, що у Вер-
ховній Раді існує черга, і хіба що через півтора року, не раніше, наше питання може бути розгля-
нуте... Звичайно, закони потрібні. Але знаєте, для чого існують чиновники? Щоб тягнути час!

Як багато говорять ці слова... Про справжню простодушність і недосвідченість 
Міністра, й про те, що він таки міг вирішувати питання, які іншим були непосиль-
ними. врешті-решт нічого дивного немає в тому, що саме «під ступку» спонсори 
готові були тоді та й пізніше вкласти мільйони гривень, а під його заздрісників не 
вкладали й не вкладуть ні копійки...

Ще років десять тому я жалкував з приводу того, що в Україні не знайшла на-
лежного розвитку спроба ступки придивитися до російського телеканалу «культу-
ра», бо ж там є чого повчитися. саме так: скромно повчитися, перш ніж демонстру-
вати своє чванливе невігластво. Досить нагадати, що на російському каналі тоді 
було здійснено великий проект «Театральний літопис ХХ століття». в його рамках 
проходили багатосерійні неспішні розповіді про видатних російських артистів за 
їхньої безпосередньої участі, скажімо, про Михайла Ульянова. Хіба Богдан ступ-
ка не заслуговував на таку вичерпну розповідь? Хіба не корисніше для української 
культури втілити цю конкретну справу, ніж плести інтриги навколо ступки?

Ще приклад. У Росії на телеканалі «культура» на початку ХХ століття було здій-
снено проект «Читання. Уроки російської». Зокрема олексій Петренко блискуче 
прочитав усього гоголівського «Тараса Бульбу»! Хіба читання Богданом ступкою 
творів українських класиків не стало б золотим фондом українського телеканалу 
«культура»? Проте пліткувати легше, ніж робити конкретну справу.

ступка признавася:
— Такого бруду, який вилили на мене за сімнадцять місяців роботи міністром, я за 

все життя не бачив. Дорікали, скажімо, що я взяв державні гроші на фільм «Молитва про 
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гетьмана Мазепу» і сам граю Мазепу. Коли був у Варшаві, сказав Єжи Гофману: «Ребе, на мене 
ллють помиї за цю роль. Що мені робити: грати чи не грати?» — «Знаєш, старий, що я тобі 
скажу: будеш ти грати Мазепу чи не будеш, але все одно помиї лити будуть. Краще грай!»

Хочу наприкінці цього сюжету нагадати народну мудрість: «До чистого погане 
не пристане».

В іпостасі Міністра

ступка багато переживав, особливо протягом перших місяців роботи, болісно 
реагував на всілякі негаразди, в тому числі, здавалося б, дрібні. Згадується такий 
випадок. У приміщенні міністерства було влаштовано піцерію, запах від якої зав-
жди відчувався на вході. Якось у суботу там, очевидно, відчинили навстіж усі двері, 
й коридори міністерства буквально заполонили кухонні аромати. ступка, який 
 завжди з гумором ставився до такої незручності, цього разу не витримав, спустив-
ся до піцерії та відчитав її працівників.

Мені згадався тоді маленький епізод зі спогадів анатолія Ефроса. він розповідав, 
як одного разу несподівано почув запах їжі в театрі під час вистави. виявилося, що 
вдень білетери зажарили собі шашлик, і дух його ще й увечері витав у театрі. «Я став 
вимагати, щоб відкрили якісь двері, аби цей дух вийшов, бо уявив собі, що я сиджу 
в глядацькому залі й раптом чую: чимось пахне», — писав видатний режисер, яко-
му надовго запам’яталася ця, на перший погляд, «смішна пригода». Насправді вона 
сприймалася Ефросом як неймовірна, бо ж той запах був кричуще несумісний з ат-
мосферою театру. Так само й ступка не втримався в аналогічній ситуації.

Якось Міністр обурився з того, що найближчі помічники ніяк не можуть під-
готувати йому щотижневе зведення всіх культурних заходів у києві — концертів, 
спектаклів, виставок тощо. Бував він засмучений наспіх підготовленим докумен-
том чи погано виконаним дорученням. Міг усерйоз розпалитися в якійсь дискусії 
про культуру та сучасні кризові явища в ній, особливо якщо висловлювалися по-
верхові, а то й невіглаські судження. «кризи в культурі не може бути, культура або 
є, або її немає», — говорив він. Мабуть, це спірне твердження, але у вустах Богдана 
сильвестровича воно звучало переконливо, як аксіома.

Мені подобалося, що ступка уважно знайомився з документами, вникав в усі 
деталі, вивчав питання з різних боків, радився з людьми, ніколи не поспішав під-
писати документ, в якому досконало ще не розібрався. Я бачив, як пізно ввечері, 
коли йому приносили важливі папери, Богдан сильвестрович застережно підні-
мав руки й говорив: «сьогодні нічого підписувати не буду. Завтра вранці — на сві-
жу голову». Проте від обговорення й вивчення документу не відмовлявся. слухав, 
пильно вдивлявся в обличчя співбесідника, мудро, а то й хитро посміхався. в ньо-
му самому вже визрівав власний варіант рішення...

Богдан сильвестрович розповідав і про чиновників, які намагалися «всучити» 
йому документ уже на виході з міністерства. Був випадок, коли Міністр, перегля-
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нувши на ходу важливий список, помітив, що з нього без узгодження з ним вилу-
чено прізвище достойної людини. ступка повернувся в кабінет і дочекався, поки 
прізвище було відновлено, і лише після цього поставив свій підпис.

За часів ступки в Мінкульті було прийнято чимало важливих рішень. скажі-
мо, міністерство нарешті ввійшло в Інтернет. або таке, здавалося б, незначне, але 
вельми характерне для Богдана сильвестровича розпорядження:

— Перше моє розпорядження в іпостасі міністра було таким: в останній четвер місяця 
всі студенти вузів, усі військові, інваліди, пенсіонери могли за наявності вільних місць без-
коштовно відвідувати видовищні заходи. Звичайно, траплялися неприємні випадки, коли 
адміністрація не пускала людей, зокрема в театри, але такий наказ я видав, і він працював.

Ще від нього можна було почути:
— Я намагався зробити щось корисне для культури, просунути її на світовому рівні. 

При мені були запущені художні фільми про Мазепу й Хмельницького. Знайшли також гроші 
для зйомок картин шістьом молодим кінорежисерам. Крім того, дали гроші на дипломні 
роботи кінофакультету в театральному інституті, а там їх п’ять років не було...

Може, все це комусь здасться дрібним і несуттєвим, але тільки не людині, яка 
має уявлення про те, як багато важить кожна здобута й розумно вкладена копійка 
у сфері культури. До того ж, ступка мислить конкретно: він вважає, що малень-
ка реальна справа важить більше, ніж великі абстрактні балачки. він боровся за 
культурні програми «конкретних дій, конкретних проектів, кожен з яких має спи-
ратися на фінансову базу»:

— Нехай ми реалізуємо хоча б кілька таких проектів, але видно буде реальну роботу.
Наводжу дослівно слова Міністра, сказані з цього приводу на одному з важли-

вих форумів працівників культури:
— Не хапайся за все, а зроби щось одне — видиме, відчутне, реальне. Розуміння цього, на 

жаль, бракує нашій нинішній еліті, а найголовніше — нашим державним мужам.
Разом із тим ступка був Міністром, який підняв до рівня справді конкретного 

завдання створення нової української еліти:
— Йдеться про створення родючого шару в суспільстві, розумового гумусу, який прислу-

житься ґрунтом проростання пагонів відродження та розвитку нації... Саме інтелектуальна 
еліта має взяти на себе роль тієї підойми, яка допоможе розв’язанню всього клубка проблем. 
Створення еліти — це процес безперервний і чим інтенсивніший, тим продуктивніший. 

Міністр підкреслював, що інтелект, за сучасним визначенням, — це не лише ро-
зум, а й ідея. вона може реалізуватися в активізації, підтягуванні до нинішніх реалій 
наявної, але сплячої інтелектуальної еліти і творенні нової української еліти.

У розмовах про сучасну вітчизняну еліту ступка наголошував на необхідності її 
українізації — культурної, духовної, психологічної, світоглядної. справа в тому, що 
пострадянська компрадорська еліта не налаштована на зміцнення саме незалежної 
України; скоріше вона зацікавлена в усталенні економічної залежності країни від 
Росії, бо ж у даному гіркому для народу випадку представники цієї еліти займають 
вигідне для себе матеріальне й владне становище в суспільстві. Що ж до народжен-
ня та зміцнення нової української еліти, то цей процес можливий лише в умовах 
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її повної інтеграції в українську культуру, духовність і ментальність. Поки що такі 
умови не створені, більше того, нинішня українська еліта часто-густо залишається 
головним споживачем культурних продуктів російського виробництва, в тому чис-
лі сумнівної якості. в її середовищі й до сьогодні існує переконання в тому, що все 
українське є меншовартісним порівняно з російським, тобто другорядним.

Хочеться сподіватися, що слушні думки Міністра не будуть забуті, бо, кажучи сло-
вами Івана Дзюби, «нині сили української гуманітарної інтелігенції трагічно невідпо-
відні масштабам роботи, яка перед нею стоїть, її історичному призначенню». сам по 
собі ступка лише своєю присутністю на посаді міністра духовно згуртовував інтелі-
генцію, давав їй надію на відродження й зміцнення, став уособленням її гідного май-
бутнього в масштабах усієї держави. Може, це було не менш важливо, ніж його кон-
кретна, практична робота. На жаль, далеко не всі це розуміли чи не хотіли зрозуміти.

ступка не приховував свої прорахунки, яких не уникнув, зокрема, на перших 
порах:

— Коли приходили щось просити (а інакше хто ж іде до міністра?), то спочатку я всім 
говорив «так», а потім зрозумів, що треба навчитися говорити «ні». Тому що всім допомог-
ти неможливо. Хтось дуже мудрий сказав, що для міністра небезпечніше сказати дурість, 
ніж її зробити. І я справді навчився говорити «ні».

ступка не навчився лише здобувати зі своєї посади гроші для себе, крім зар-
плати, звичайно. Якось журналістка запитала його: 

— а що ви для себе особисто взяли з посади міністра, крім досвіду? 
— Нічого, — відповів колишній міністр.
— Чому ж ви не користувалися нагодою, адже всі так роблять?
— Але я не вмію цього. А це треба вміти.
ступка–Міністр виявив абсолютне відчуття людей і знав справжню ціну тим, 

хто його оточував, з ким він щодня спілкувався в інших коридорах влади: 
— Люди є люди, у них різні підходи до справи й мети. Одні дбають про справу, інші ро-

блять вигляд, що дбають, а треті вирішують свої питання. 
Здається, він уже прийшов у міністерство з безпомилковим відчуттям різниці 

між неминучим формалізованим оформленням документів у будь-якому апараті й 
бюрократичною тяганиною працівників, які з різних міркувань не хотіли взяти на 
себе відповідальність. Такі апаратники почували себе дуже дискомфортно у при-
сутності ступки, який оцінював реальну справу, а не паперову писанину.

— В апараті взагалі повелося так, що ніхто з чиновників самостійно не наважується 
підписати жоден документ, все тягнуть на підпис міністру. Чому? Та тому, що бояться від-
повідальності. Апарат якраз і сильний саме тому, що ні за що не відповідає. Так, між іншим, 
легше маскувати й свою некомпетентність.

Як влучно він усе підмітив і точно сформулював! Не буде перебільшенням ска-
зати, що його за це не любили й не люблять «класичні» чиновники, в тому числі 
в Мінкульті, які самі дали йому живий матеріал для таких висновків.

Не терпів Міністр і пліток, якими повняться багато апаратних кабінетів і ко-
ридорів. Згадував сергія Данченка, який ніколи пліток не слухав, а вимагав, щоб 
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артисти й інші працівники театру робили кожен свою справу. Пом’якшуючи 
оцінки, ступка говорив:

— Люди за своєю натурою фантазери. Але якщо керівник потурає пліткам, — це 
справжня біда.

вражає те, що в унікально короткий строк розгорнувся неабиякий управлін-
ський талант ступки, який, мабуть, був закладений в його генотипі й виявився 
у відповідних умовах. Масштабне, справді державне мислення, сказати б, страте-
гічний склад розуму, вміння виділити головне, інтуїція були характерними риса-
ми молодого Міністра, але досвідченого людинознавця. Помилялися або лукавили 
ті, хто заперечував ці очевидності. Здається, лише сергій васильєв якось визнав 
це у пресі: «У ступки, як з’ясувалося, громадський ресурс виявився не меншим 
від творчого». Більше того, суто управлінські таланти ступки, про які він і сам не 
підо зрював, виявляли себе на незрівнянно вищій інтелектуальній, духовній осно-
ві. Чи не це було причиною того, що в уряді, як казали, багато хто йому заздрив?

Утім, офіційно вважається, що міністри заздрили ступці тому, що він легко, 
невимушено й красиво порушував офіційно-чиновницькі кордони. ступка міг 
з’явитися на засідання кабміну то брюнетом, то блондином, то шатеном — залеж-
но від того, яку роль грав у кіно чи на театрі. коли він прийшов із пофарбованим 
для ролі Мазепи у вогняно-червоний колір волоссям до верховної Ради, на нього 
витріщилися всі депутати. 

— Підходжу до Ющенка якийсь документ підписати, він на мене дивиться й говорить: 
«Ну ось, будь ласка... Що можуть собі дозволити королі, те не можемо ми...» Вже тиждень 
потому я перефарбувався, але Бож-же мій! Цей пергідроль пече — бідні жінки, не заздрю їм...

ступка–Міністр продемонстрував уміння проникати в саму суть справи, ви-
явив фантастичну працьовитість, користувався величезною пошаною як у народі, 
так і серед творчої еліти держави. сама присутність його в ранзі керівника підно-
сила авторитет Міністерства культури і мистецтв України. Ніколи раніше його не 
очолював такий видатний митець.

Хоча діставалося Богдану сильвестровичу від заздрісників і недоброзичливців 
чимало. Хтось навіть намагався порахувати гроші у кишені ступки. При деклара-
ції доходів за 2000 рік у ступки вийшла найбільша сума з-поміж усіх міністрів — 
близько 103 тисяч гривень. але 90 тисяч із них — це був доход від творчої діяль-
ності артиста, котрий, як відомо, випадає у значних розмірах не щороку (скажімо, 
творчий доход ступки в 1999 році становив усього 14 тисяч гривень). У декларації 
ступка написав: «Маю власну квартиру 116 квадратних метрів та земельну ділянку 
0,19 га (йдеться про шматок землі, що дістався у спадщину від батька в куликові на 
Львівщині. — В. М.), житлових і дачних будинків моя сім’я не має, цінних паперів, як 
і валютних рахунків в іноземних та вітчизняних банках, ні я, ні моя сім’я не маємо».

Чи варто говорити про те, що Майстер масштабів ступки на Заході був би 
незрівнянно багатшим...

Ще комусь не подобалося, що ступка, будучи Міністром, продовжував зніма-
тися в кіно й виходити на театральну сцену, хтось був невдоволений тим чи ін-
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шим рішенням Міністра. Проте ступка з гумором ставився до всього цього і впев-
нено йшов своєю дорогою.

Можна написати цікаву книгу про те, як Міністр блискуче спілкувався з багать-
ма талановитими й незвичайними відвідувачами його кабінету, як знаходив спіль-
ну мову з абсолютно різними людьми, як виходив у приймальню, щоб поцілувати 
ручку талановитій, але з часом забутій немолодій актрисі й ґречно подати їй пальто. 

відвідувачі іноді приносили презенти, найчастіше це були книги та всілякі 
горілки й коньяки. Мені запам’ятався чудовий портрет Богдана Хмельницького, 
який подарував Міністрові польський режисер Єжи Гофман. До речі, на 60-річ-
чя ступки Гофман підніс йому незвичайну карту України ХVІІ століття, зроблену 
польськими майстрами на склі за якоюсь старовинною англійською методикою. 
в свою чергу Богдан сильвестрович поїхав у березні 2002 року до варшави на 
святкування 70-річчя Єжи Гофмана, а в подарунок йому привіз диплом дійсного 
члена академії мистецтв України, виписаний ще тоді, коли ступка був Міністром. 
І, звичайно, горілку з перцем у розкішному дерев’яному футлярі.

а кого ступка не любив, так це недалеких та пустослівних відвідувачів. він 
говорив:

— Пам’ятаєш, як у Ільфа: «Іванов вирішив зробити візит до короля. Дізнавшись про це, 
король зрікся престолу». Так і я готовий був утекти від деяких абсолютно порожніх гостей.

але подібне траплялося набагато рідше, ніж зустрічі з розумними й красиви-
ми людьми. З вуст Миколи Мащенка та Богдана ступки чув розповідь про те, як 
новий Міністр уперше запросив до себе Мащенка та Юрія Іллєнка. Зайшовши до 
кабінету, два великі українські режисери несподівано впали перед Міністром на 
коліна, а той, ні на мить не розгубившись, і собі став на коліна перед ними. Гос-
поди, скільки в цій життєвій мізансцені театральності й щирості, величі й іронії, 
серйозності й гумору!

коли всі троє підвелися з колін, ступка посадив режисерів і висловив свою 
думку щодо зйомок їхніх майбутніх фільмів про Мазепу й Хмельницького: з огля-
ду на те, що сценарій фільму «Молитва за гетьмана Мазепу» цілком готовий, спо-
чатку саме йому дається зелена вулиця, а відразу за ним буде зніматися фільм про 
Богдана Хмельницького. Так і вирішили, і Міністр зумів дістати гроші на обидва 
фільми. «Я своєю волею запустив це кіно», — говорив ступка.

Я був свідком того, як один із московських бізнесменів українського походжен-
ня, який боготворить ступку, повчально говорив йому: «На посаді міністра ви до-
пустили помилку, дозволивши зйомки фільму “Мазепа”». ступка дуже спокійно 
відповів, що річ була не в дозволі міністра чи іншого чиновника, а в об’єктивній 
необхідності зняти картину про оббреханого гетьмана. Можна тепер дискутувати 
про сам фільм, але його поява вже давно назріла й була необхідна для України. Та 
й дискусії треба вести з розумом.

в історії мистецтва загалом, і кіно зокрема, було чимало випадків, коли сучас-
ники занадто квапилися з остаточним присудом тому чи іншому творові. Не від-
разу сприйняли й «Тіні забутих предків» сергія Параджанова... Не варто сьогодні 
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надмірно політизувати вихід художньої картини, тим більше сюрреалістичної, 
і лише час може розставити всі крапки над «і».

Рішення щодо фільмів про Мазепу й Хмельницького було неординарною по-
дією, бо саме воно стало точкою відліку відродження українського кіно в умовах 
незалежності. У 2000 році програму випуску фільмів за державним замовленням 
було профінансовано майже повністю.

Не забудемо цю заслугу Міністра перед українською культурою. Бо ж він сам, 
як годиться, частенько відбувався жартами: 

— Кіностудія імені Довженка поступово оживає: на ній з’явилися коти й собаки, а це вже 
ознака життя...

Осмислюючи надбання тисячоліть

На самому початку березня 2001 року Міністр уперше виступав на розшире-
ному засіданні колегії Міністерства культури і мистецтв України, де розглядалося 
питання «Про концепцію розвитку української культури на 2001 рік». Ця колегія 
запам’яталася мені виступом ступки, який відбувся не на початку засідання, як 
зазвичай, а наприкінці, після виступів заступників міністра, кожен з яких зосеред-
жувався на своїй ділянці роботи.

Після цього промова Міністра була ширшою, масштабнішою, проблемнішою. 
сталося так, що невдовзі ступка залишив посаду, і той його виступ виявився 
останнім на великій професійній аудиторії. Хочу познайомити читачів з розду-
мами Міністра, які пролунали з трибуни розширеної колегії 2 березня 2001 року, 
тобто на початку нового століття й тисячоліття.

Передусім Богдан сильвестрович наголосив:
— Не осмисливши того, що ми надбали протягом століть і тисячоліть, навряд чи 

зможемо спрогнозувати прийдешній день. Це має особливе значення для історії України за-
галом і для історії нашої культури зокрема. Друге тисячоліття, як відомо, почалося для 
нас із прийняття християнства. Тоді на берегах Дніпра зустрілися два світи, дві культури. 
Одна — антична, реформована великими ідеями Нового Заповіту. Друга — так звана поган-
ська культура з її химерною міфологією, витвореною орачами-хліборобами, які вклонялися 
Сонцю, Землі, Воді, вмираючій і невмирущій Природі. Синтез отих культур і породив фено-
мен культури української. Він живе в душах українців, їхньому побуті, традиціях і обрядах, 
їхніх думах і піснях. Власне, українська пісня — найвищий злет духовного генію нашого народу 
в тому, минулому, другому тисячолітті. В ній — його філософія, історія, його віра.

А ще друге тисячоліття вмістило в собі творчі пошуки будівничих Святої Софії, геніальні 
одкровення невідомого автора «Слова про Ігорів похід», бібліотеку Ярослава, вчену мудрість 
професорів Києво-Могилянської академії та християнських богословів з їхнім глибоким знан-
ням філософії, естетики й етики Античного світу, Відродження, Просвітництва.

А ще було дивовижне українське бароко, з яким ми ввійшли в світовий культурний 
простір. Дивної краси, величі й глибини духовна музика — від києво-печерських різноспі-
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вів до прозорих і трагічних мелодій Бортнянського, Березовського, Веделя. Химерний світ 
українського вертепу...

ви чуєте неповторний голос ступки? Голос митця, який пропустив крізь своє 
серце всю багатющу історію вітчизняної культури і здатний в одному — двох ре-
ченнях поєднати віддалені у часі, але близькі внутрішньо дивовижні світи україн-
ського мистецтва.

— І, звичайно, звертаючи погляд у минуле, ми говоримо про життя, творчість, духо-
вний подвиг Григорія Сковороди, Івана Котляревського і Тараса Шевченка. Сковорода, Кот-
ляревський, Шевченко — не лише початок чогось нового, а саме духовне осереддя другого 
тисячоліття.

Вони — апостоли, які вказують нам шлях у третє тисячоліття. Нам необхідно осмис-
лити їхні ідеї й реалізувати в тому, що ми сьогодні називаємо різного роду проектами. 
Аж до проекту незалежної, вільної, демократичної України включно.

Знаєте, просто чудово було чути ці слова від ступки, який доніс до нас у кіно 
й на сцені образи і сковороди, і котляревського, і Шевченка... взагалі ступка 
добре знає ключові моменти вітчизняної духовної, громадської, демократичної 
спадщини, якими ми можемо пишатися й сьогодні. скажімо, він високо ставить 
діяльність в Україні релігійно-культурних міщанських братств ХVІ–ХVІІ століть, 
які захищали права певних верств населення, опікувалися церковними справами, 
створювали братські школи. останні відіграли серйозну роль у поширенні освіти 
в Україні. Братська школа в києві, створена на початку ХVІІ століття, започаткува-
ла києво-Могилянську академію. саме в ній зростала духовна, культурна, інтелек-
туальна еліта українського народу. в ній навчалися та викладали всесвітньовідомі 
діячі, зокрема Феофан Прокопович, Григорій сковорода, Яків козельський, Лазар 
Баранович, Йоаникій Галятовський та інші. Запорозька січ, що сповідувала заса-
ди військової демократії, стала запорукою зростання національної самосвідомості 
українського етносу, його прагнення мати, за словами Тараса Шевченка, «в своїй 
хаті свою й правду, і силу, і волю». козацька держава ХVІІ століття заклала нові під-
валини національної самосвідомості й державотворення, що ввійшли в історич-
ну пам’ять наступних поколінь українців, які боролися за власну державу. Навіть 
Гетьманщина була однією з найдемократичніших на той час форм національної 
державності — й не тільки у східній Європі. в козацько-гетьманські часи Україна 
накопичила чималий досвід демократичного самоврядування і судочинства, по-
казала світові рівноправний статус української жінки тощо.

На думку ступки, Україна стала батьківщиною деяких передових для свого 
часу ідей. Щоб переконатися в цьому, досить познайомитися з козацькими літо-
писами та «Історією Русів», «конституцією прав і вольностей війська Запорозько-
го» Пилипа орлика. Першу конституцію України Пилипа орлика, яка проголо-
шувала принципи відновлення Української козацької незалежної держави, Богдан 
ступка навіть... пропагував у фільмі «Молитва за гетьмана Мазепу».

Проекти кирило-Мефодіївського братства зіставні з тогочасними європей-
ськими ідеологіями. У творчості Тараса Шевченка синтезований не лише наці-
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ональний, але й кращий вселюдський досвід, а демократичні ідеї кобзаря в де-
чому послідовніші, тверезіші, глибші, ніж у його видатних сучасників. Зокрема, 
Шевченко мудро й пророчо пов’язував визволення свого народу з визволенням 
усіх інших народів. До набутку європейської цивілізації ввійшли концепції та ідеї 
Михайла Драгоманова, Івана Франка, програми українських демократичних і со-
ціалістичних рухів кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Доречно зауважити, що ступка є живим акумулятором знань з історії укра-
їнської культури і мистецтва, демократії та державотворення, політичної думки 
й національної ідеї. Ці знання іманентні феноменові ступки, вони наповнюють 
його мову, його життя на сцені, його присутність у сучасній українській духовнос-
ті. Ми ще не раз переконаємось у правильності цієї тези.

втім, повернемося до виступу Міністра, який окремо торкнувся двадцятого 
століття: 

— Саме в цьому столітті з причин, про які сьогодні не будемо говорити, — причин супер-
ечливих, драматичних, а дуже часто навіть трагічних до крику і болю, — було все-таки ство-
рено потужну культурну інфраструктуру, якої перед тим Україна не мала. Це система серед-
ньої та вищої мистецької освіти, стаціонарні театри, низка кіностудій, розгалужена мережа 
бібліотек, музеїв, клубів, заповідників, культурологічні періодичні видання і таке інше. Знову ж 
таки не будемо говорити, в яких ідеологічних, політичних, точніше, політично-репресивних 
умовах все це працювало. І скільки жертв — фізичних і духовних — було покладено заради того.

ступка справедливо вважає, що в радянський час національні культури завдяки 
своїм історичним кореням, життєздатності й завдяки кращим сторонам тодішньої 
культурної політики зуміли досягти справді високого рівня взаємовпливу та обмінів.

— Не забудемо, що попри трагічно нестерпні умови духовного життя в двадцятому 
сторіччі Україна дарувала світові геніальних митців — Олександра Довженка, Леся Курбаса, 
Олександра Архипенка, Михайла Бойчука, Катерину Білокур, Марію Примаченко, Бориса Ля-
тошинського, Павла Вірського. Це не так уже й мало. А перелік можна було б продовжувати. 

справді, можна. Долучивши до нього й самого ступку.
Міністр наголосив, що й у жорстоких умовах тоталітаризму українська культу-

ра зберегла зерно правди і добра, волю до служіння рідному народові. Не випадко-
во, що саме під гаслами відродження української культури розпочався новий етап 
боротьби за реалізацію ідеї незалежної України. 

— І цього разу, на відміну від трагічного періоду початку століття, цей проект, цю 
ідею було реалізовано.

Міністр знайшов точні — світлі й водночас гіркі — слова для характеристики 
90-х років:

— Далі почався ейфоричний період. Найяскравішим виявом його були Основи законо-
давства України про культуру. Чудовий документ, під кожним рядком якого я готовий під-
писатися й сьогодні. Він відповідає найвищим світовим стандартам. От тільки про прак-
тичний механізм реалізації тих чудових Основ тоді не подумали. Або відклали те думання 
на потім. Або сподівалися (зовсім по-українськи), що воно саме якось зробиться. Аж до по-
яви в Державному бюджеті тих міфічних восьми відсотків на культуру.
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Які лапідарні, влучні й відверті слова! Що й говорити, ступка не мав жодних 
ілюзій і прекрасно розумів основні причини непростої ситуації, чи навіть кризи, 
у сфері культури. Проте він мав свою вистраждану думку, якою й керувався на по-
саді міністра.

— Та попри весь отой романтизм, всупереч різного роду негараздам (не будемо їх пере-
лічувати) гасла відродження культури, а особливо та нестримна стихія демократизації, гу-
манізації суспільної думки відіграли й відіграють вирішальну роль у культурному житті. Що б 
там не говорили сьогодні, я відкидаю голосіння про кризу в культурі. Саме у творчому житті 
йде нормальний процес, йде нормальний пошук форм, методів, засобів відображення дійснос-
ті, адекватних сучасним суспільним процесам, співвідносних з тим, що відбувається в  сві-
товому культурному просторі. Виходять вистави, фільми, створюються концертні про-
грами, пожвавилося (та ще й як пожвавилося) фестивально-конкурсне і виставкове життя, 
з’являються імена десятків молодих талановитих митців — художників, композиторів, му-
зикантів, акторів, режисерів. До того ж, і молоді, і старші не обтяжені, не обмежені сьогодні 
ідеологічними приписами та заборонами, відкриті для всього світу, і світ відкритий для них.

Цікаво, що, навіть поздоровляючи співвітчизників із Днем Перемоги у 2001 році, 
ступка говорив:

— ... Ми переконані в тому, що в українській культурі немає кризи, немає застою. Більше 
того, як у часи воєнного лихоліття, так і в період новітніх випробувань дух народу породжує 
все нові непересічні цінності. І в цьому запорука того, що всі труднощі будуть подолані...

На моє запитання про те, що ми переживаємо зараз у культурі — розквіт, роз-
пад чи щось третє, Богдан сильвестрович відповів: 

— Багато втрат і труднощів, але, думаю, все-таки попереду — розквіт...
ставив я ступці й таке запитання:
— Як оцінюєте місце і роль української культури в сучасному світі?
— Думаю, що культура великого народу має велику перспективу.

Українсько-російський діалог культур

На самому початку роботи на новій посаді ступка зробив дружній жест у бік 
російського сусіда. Преса про це писала так:

«5–7 лютого на запрошення міністра культури і мистецтв України Б. с. ступ-
ки в столиці нашої держави перебував міністр культури Російської Федерації 
М. Ю. Швидкой. У ході візиту обговорено питання двосторонніх українсько-ро-
сійських відносин у галузі культури, зроблено аналіз виконання вже укладених 
угод, визначено перспективи подальшої співпраці.

У програмі візиту московського міністра — зустрічі з Президентом Л. Д. куч-
мою, міністром культури і мистецтв нашої держави Б. с. ступкою, головою київ-
ської міськдержадміністрації о. о. омельченком».

але найголовніше, що російський міністр прибув до столиці України не з по-
рожніми руками в повному розумінні цих слів. Михайло Швидкой передав тоді 
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Україні чотири фрески Михайлівського собору, що знаходилися в Ермітажі. Як ві-
домо, перед знищенням храму влітку 1936 року візантійські мозаїки та фрески 
ХІІ століття було знято й встановлено в софіївському соборі, але частина святинь 
наприкінці 30-х років потрапила до Росії — їх відвезли на виставку, присвячену 
«слову о полку Ігоревім».

сталося так, що саме ступка опинився на вістрі семирічних переговорів, у ре-
зультаті яких із Ермітажу повернулися додому чотири безцінних фрески. одна 
з них розміром 194 × 52 см, товщиною — 15 см і вагою 100 кг, друга — 147 × 52 см, 
товщиною 15 см і вагою 50 кг, третя — 102 × 57 см, товщиною 15 см і вагою 50 кг, 
четверта — 95 × 75 см, завтовшки 15 см, важить 30 кг.

Газета «культура і життя» 10 лютого 2001 року офіційно повідомляла про зга-
дану важливу подію:

«Церемонія передачі святинь почалася в санкт-Петербурзі ще 1 лютого.  Потім 
фрески під охороною, спеціальним транспортом доставили до києва... 

Це — тільки початок доброї справи. адже і в Україні, і в Росії наголошують, що 
передані фрески — далеко не останні, котрі треба повернути до києва. Загалом 
наша держава претендує майже на тридцять фресок, що перебувають у різних 
містах Росії. кажуть, що особливо важко буде досягти угоди про передачу фресок 
з Третьяковської галереї, де зберігається мозаїка “Дмитро солунський”. саме цю 
святиню Росія і відмовляється повернути, тому що, мовляв, вона ще до війни пе-
редана для виставки, отож належить Росії. Міністр культури Російської Федерації 
Михайло Швидкой сказав, що спочатку треба з’ясувати все стосовно фресок, які 
залишилися в Ермітажі. він певен, що ті святині — з Михайлівського собору, од-
нак ще треба зробити експертизу...

Наші ж фахівці не насмілюються прогнозувати, коли росіяни повернуть укра-
їнські фрески. але водночас і не збираються поступатися. а перші мозаїки, що 
надійшли з Росії, вже оглядають науковці. Міністр культури і мистецтв України 
Богдан ступка заявив, що фрески буде встановлено на другому ярусі Михайлів-
ської дзвіниці. 

Гості з Росії побували також у Міністерстві культури і мистецтв України. Тут 
зустрілися міністр культури і мистецтв нашої держави Б. с. ступка, міністр куль-
тури РФ М. Ю. Швидкой, перший заступник міністра культури і мистецтв Укра-
їни в. Л. стасюк, заступники міністра Л. М. Новохатько, Г. П. Чміль, заступник 
міністра культури Росії П. в. Хорошилов та інші. У розмові, яка відбулася в діловій 
обстановці, йшлося про шляхи співробітництва у розвитку і збагаченні культури 
двох слов’янських народів».

Богдан сильвестрович і досі журиться, що з того часу жодної фрески в Україну 
так і не повернули.

На зустрічі з російською делегацією в міністерстві культури і мистецтв йшлося, 
між іншим, про проведення культурних заходів у 2002 році у межах Року України 
в Росії та організацію виставок, круглих столів літераторів, зустрічей з трудовими 
колективами, обмінів мистецькими делегаціями, спільної участі у створенні філь-
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мів тощо. Під час зустрічі підкреслювалось, чому б не зробити серію кінопортретів 
людей, які доклали багато зусиль до розвитку культури України та Росії, скажімо, 
про ялтинський період Чехова чи перебування в Херсоні Мейєрхольда? 

справді, Рік України в Росії досить помпезно пройшов у 2002 році. скажімо, 
запам’ятався вечір українських вареників у Москві, що пройшов 8 червня в рес-
торані «Шинок» на вулиці 1905 року, про який ми говорили з Богданом силь-
вестровичем. Події розвивалися таким чином. спочатку невелика напівофіційна 
частина за участю віце-прем’єра Уряду РФ валентини Матвієнко. Потім аркадій 
арканов прочитав «оду варенику», вислухавши яку, вишукане товариство розта-
шувалося за столами, на яких особливо привабливо виглядали білосніжні троянди 
тоненько нарізаного сала з часником і солоні огірочки з липовим медом. Проте 
закусували недовго, бо міністри сільського господарства Росії й України повели 
всіх на презентацію «найбільшого вареника в світі» (здається, понад один метр у 
довжину і вагою близько 70 кілограмів) із занесенням встановленого рекорду до 
«книги рекордів Росії» в присутності представників ЗМІ. Так що Миколу Гоголя, 
який писав про вареники завбільшки з капелюх, переплюнули. 

Журналісти потім захоплено розповідали про те, що для його виготовлення 
використали шістнадцять кілограмів борошна, сорок яєць, десять літрів кефіру, 
а також спеціальну ванну ємністю одна тисяча літрів, куди насипали два кілогра-
ми солі, а потім спустили на тросах величезний шедевр.

Далі бенкет йшов, як по маслу. Під українську горілку подавали вареники 
з  картоплею, печінкою, грибами, капустою, язиком, гречкою, сиром, вишнями, 
полуницями... все це перемежовувалося виступами Ірини Білик, наших «кроли-
ків» — володимира Данильця та володимира Мойсеєнка, і конкурсом анекдотів, 
присвячених вареникам і не тільки.

Було дуже смачно й весело. впевнений, що всі залишилися задоволеними. Без-
глуздо відмовлятися в Росії від українських вареників, тим більше в Рік України. 
Гуморна затія під назвою «вареники без кордонів» вдалася. Проте подумалося 
й про серйозне, чим і поділився зі ступкою, а саме: незабутній вареник можна, 
звичайно, назвати «мостом взаємопорозуміння» між двома країнами, але міст 
цей витримає не більше, ніж вареник, навіть велетенський. смислове наванта-
ження — мізерне. Насправді українцю в Росії болить не тема смачного вареника, 
а рідної мови. Як любив говорити Пушкін, диявольська різниця.

Богдан сильвестрович тоді зауважив, що давня тема українського сала «збага-
чена» ще й акцентуацією українського вареника. Згадую, як улітку 2001 року, на 
врученні ступці в Москві театральної премії «кришталева Турандот», ведуча — 
сценічна Турандот — чомусь говорила про сало і Богдан сильвестрович у відпо-
відь сказав: «Я не дуже люблю сало. особливо — недоречні розмови про нього...» 
справді, ступка, незважаючи на величезне почуття гумору, вважає більшість ро-
сійських пасажів про сало, м’яко кажучи, неглибокими. Наприклад, він іронічно 
всміхнувся, побачивши, як поважна російська газета назвала матеріал про україн-
сько-російські відносини «сало, воно і в Москві сало». Якось я розповів ступці, що 
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на російському телеканалі НТв журналіст сказав про фільм «Молитва за гетьмана 
Мазепу»: «Це сало в шоколаді на плівці “кодак”». Богдан сильвестрович іронічно 
гмикнув: «ахінею нести легше, ніж колоду».

одного разу зайшла мова про новий замисел російського письменника ан-
дрія Бітова. Того самого, який виступив автором ідеї про встановлення в Михай-
лівському пам’ятника Зайцю, що в грудні 1825 року перебіг дорогу Пушкіну до 
Петербурга й повернув поета назад, врятувавши його від участі у знаменитому 
Грудневому виступі на сенатській площі.

Так от, на початку нового століття невгамовний Бітов запропонував постави-
ти в києві пам’ятник... українському салу. Письменник цілком серйозно вважав, 
що цей проект іще більше зблизить український і російський народи.

Запитав ступку, що він думає з цього приводу.
— Хай ставлять пам’ятник, але з натурального сала, й самі його їдять. Утім, перш ніж 

росіяни здійснюватимуть в Україні таку сальну інтернаціональну акцію, то хай спочатку 
вони виконають патріотичний обов’язок зі спорудження монументів російській ікрі на Са-
халіні, пельменям — у Сибіру і щам — у Москві.

Щодо вечора українського вареника, то в 2001 році я писав:
«от якби в Рік України в Росії тут вийшов перший номер першої української 

федеральної газети, то це справді була б історична подія. Зібратися б тоді в “Шин-
ку” й провести вечір української газети. скласти російською мовою оду мові укра-
їнській... але ж це тільки фантазії». Нічого не змінилося й десять років потому. 

Двадцять шостого червня у всеросійському виставковому центрі відкрилася 
перша пострадянська Національна виставка «2002: Рік України в Російській Фе-
дерації». У цій урочистій події, до якої українська сторона готувалася довго, ре-
тельно й старанно, взяли участь віце-прем’єр-міністри володимир семиноженко 
і віктор Христенко, деякі галузеві міністри з обох боків, скажімо, Юрій Богуцький 
і Михайло Швидкой. велику виставочну площу павільону № 20 вщерть заповни-
ли різноманітними експонатами — від українських цукерок до тракторів, — які 
викликали чималий інтерес у відвідувачів. Та ще яскрава й змістовна книжкова ви-
ставка в павільйоні № 58, що представила близько півсотні видавництв України. 
Було що подивитися й чому дивуватися!

На превеликий жаль, російські телеканали практично не зацікавилися укра-
їнською виставкою й не дали про неї достатньої інформації. Газети — так само.

але ще гірше, що з того часу такі міждержавні акції в масштабах цілого року 
взагалі не проводилися.

У культурному центрі України в Москві протягом 2002 року пройшло кілька 
цікавих заходів, задуманих ще зі ступкою в ролі Міністра. скажімо, у вересні–жов-
тні відбулася виставка живопису народної художниці сРсР, народної художниці 
України, академіка академії мистецтв України, Героя України, лауреата Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка Тетяни Яблонської. Двадцять п’ять 
картин з циклу «Пори року», що представили творчий доробок Тетяни Нилівни за 
останні десять років, були написані у седневі Чернігівської області і вдома, в києві, 
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безпосередньо з вікна. Художниця якось сказала: «У вікна, з яких видно старий киïв,  
не можна дивитися байдуже. За ними — завжди краса. За будь-якої погоди й него-
ди». І ще, коли їй виповнилося вісімдесят років, заявила: «відчуваю, що в творчості я 
повністю вільна. Пишу з вікон та поблизу своєї домівки. Це “звуження горизонту”, 
навпаки, його для мене розширило — відкрило красу і поезію там, де я їх раніше не 
бачила. в кожного з нас є своє вікно, в яке дивиться Природа».

З вікна своєї квартири велика художниця відкрила нам вікно у світ диво-
вижного, поетичного мистецтва, яке передає не лише живу мінливість природи, 
а й розкриває її духовну сутність, геніально зупиняє миттєвості часу. Має рацію 
мистецтвознавець Людмила ковальська, яка писала, що світ за вікном стає част-
кою всесвіту. Швидкоплинне життя, в якому змінюються пори року, має свої та-
ємниці, свої настрої. Чутливий пензель художниці наносить на поверхню полот-
на розмаїття різних станів природи, кольорових градацій та світлових відтінків, 
а незбагненна сила майстерності перетворює світ, обмежений віконною рамою, 
на небачену дорогоцінність. Майстерність Яблонської досягає такої досконалості, 
що живопис, його енергетика і найвищий ступінь самовиразу підкоряють своїм 
талантом, примушуючи забувати про сам об’єкт. «У кожному з цих творів вислов-
лена вся філософія художниці, що є любов і краса».

На відкритті виставки була присутня онука Тетяни Нилівни. Телеканал «куль-
тура» зробив теплий матеріал про виставку Яблонської. ступка потім говорив, що 
це саме той випадок, коли культурний центр України вкотре привернув до себе 
увагу пересиченої, примхливої Москви. 

виставка Тетяни Яблонської блискуче завершила живописну лінію Року Укра-
їни в Російській Федерації і ще раз прославила нашу державу. 

Та повернемося до ступки, який виявив себе Міністром конкретних справ — 
він абсолютно не сприймав пустої балаканини та обіцянок:

— Я бачу майже одразу тих, які здатні лише говорити, й тими балачками намагають-
ся прикрити неробство. Мені з ними нецікаво. Мені цікаво з тими, які пропонують нові ідеї 
й самі готові реалізувати їх у конкретних справах. Саме з такими людьми я намагався кон-
тактувати, коли був міністром. І вони мене не підводили.

Дуже важливо, що справжньою справою називав ступка, зокрема, серйозну на-
уково-теоретичну й практичну роботу у сфері діалогу української та російської куль-
тур. він солідарний з академіком Іваном Дзюбою, який вважає, що всім — україн-
цям і росіянам — треба усвідомити, що нам далеко ще до спокійного, об’єктивного 
і справедливого у своїх моральних вимірах обговорення всього комплексу проблем 
«Україна — Росія». Цей бажаний рівень думання й оцінювання стане можливим 
лише в майбутньому, коли (якщо) Україна і Росія стануть справді рівноправними 
і добросусідніми державами-партнерами, коли в одної з них загоїться рана на ко-
лишньому великодержавному тілі та вигасне імперська ностальгія настільки, що 
вона обживеться у власних межах, без України, а в іншої не стане підстав для стра-
ху перед рецидивом нестримної «братерської» любові великого сусіда. Тільки тоді 
можна буде спокійно і необтяжено говорити про те, що в нас є спільного, а що — 
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відмінного, чим ми одне одному зобов’язані, чому можна порадіти, а за чим із утра-
ченого пожалкувати. «Для всього свій час і година своя кожній справі під небом...»

виявилося, що не так і просто жити в рівноправному добросусідстві. Навіть 
при багатовіковій спільній історії у нас дуже мало досвіду суверенно-державного 
співіснування.

ступка не бачить нічого дивного чи поганого в тому, що пострадянське куль-
турне життя в Україні приречене на чималу частку національного егоїзму. Якось 
у прямому ефірі програми «времечко» ще в 1998 році ведучий допитувався, чи не 
стало самому ступці жити гірше після розпаду сРсР. Богдан сильвестрович охо-
че відповів, що краще жити в окремій квартирі, ніж у комунальній, і що йому нор-
мально живеться в незалежній Україні. Так само наполегливо його запитували, чи 
не відчуває він себе вигнаним з величезного культурного простору, в якому він пе-
ребував раніше. ступка сказав, що не відчуває й надає перевагу прямому літакові 
з києва до зарубіжного культурного простору, ніж транзитом через Москву. «Чи 
існує зараз український націоналізм?» «Якщо людина любить свою Батьківщину, 
це не є націоналізм», — ось така відповідь...

Якось артист показав мені пасаж Івана Франка, який, на його думку, досі може 
бути маніфестом українського патріотизму:

«Мій руський (русини, тобто українці. — В. М.) патріотизм — то не сентимент, 
не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на мої плечі. Я можу здри-
гатися, можу стиха проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але ски-
нути його не можу, іншої батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед 
власним сумлінням. І коли що полегшує мені нести це ярмо, так це те, що бачу, як 
руський народ, хоч він гноблений, затемнюваний і деморалізований довгі віки, хоч 
і сьогодні він бідний, недолугий і непорадний, все-таки поволі підноситься, відчу-
ває в щораз ширших масах жадобу світла, правди та справедливості і до них шукає 
шляхів. отже, варто працювати для цього народу і ніяка праця не піде на марне».

Минали роки, й українські митці розширювали сферу своїх художніх інте-
ресів. скажімо, на початку нового століття з’явився фільм володимира савельєва 
«Таємниця Чингізхана» зі ступкою в головній ролі. Та виявилося, що далеко не 
всі в Росії здатні були це помітити й відзначити. Підбиваючи підсумки VІ Форуму 
кінематографій країн сНД, Латвії, Литви й Естонії (травень 2002 року, Москва), 
на якому згаданий фільм був представлений, телеканал «культура» бідкався з при-
воду того, що національні кінематографії «заглибилися в свої етноси», що в кіно 
колишніх радянських республік панує «фетишізація національного».

але ж українець і громадянин України ступка грав роль великого монголь-
ського імператора Чингізхана! Це сталося після ролі Мазепи у фільмі Юрія Іл-
лєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». видатний артист ще раз показав, що для 
українського мистецтва немає географічних кордонів, що воно здатне художньо 
осмислювати інтернаціональні, загальнолюдські теми.

Проте дехто в Москві зациклився на тому, що без Росії неможливий розви-
ток національних культур, у тому числі української. По російському телеканалу 
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можна було почути, що «нинішня Україна — це шматок Російської імперії», у неї, 
мовляв, «немає культурних ресурсів для влаштування нинішньої території... бо 
тільки російська культура має унікальну можливість об’єднувати народи». або ж 
«комсомольская правда в калининграде» заявила, що «коли-небудь... київ знову 
буде руським містом і руські прикордонники будуть стояти не під Бєлгородом 
і курськом, а піді Львовом і Тернополем». Так що, на жаль, подекуди живе й діє 
імперська установка на те, що «право більшості (росіян. — В. М.) у цілому вище, 
ніж право етнічної меншості (українців. — В. М.), що до неї входить». 

ступка гостро реагував на такі речі:
— Від імперського мислення вже давно пора раз і назавжди відмовитися. Україна на-

решті стала незалежною державою. З цим доведеться рахуватися всім, навіть тим, хто 
спить і бачить її повернення до російської імперії. Цього ніколи не станеться. 

взагалі здобуття Україною незалежності змінює всю геополітичну карту Євро-
пи. На цю реальність печерні антиукраїнці, в тому числі в Росії, можуть заплющу-
вати очі, але ненадовго. Незалежна Україна відбулася, і цей об’єктивний факт саме 
і сприяє розвиткові добросусідських відносин між двома суверенними держава-
ми, в тому числі в культурній сфері.

На думку ступки, проблема українсько-російських культурних відносин не 
повинна тепер розглядатися лише у площині присутності російської культури 
в Україні, але й обов’язково як присутність української культури в Росії. 

ступка виступав за те, щоб українську культуру репрезентували за кордоном 
найдостойніші її представники. він завжди допомагав культурному центру Укра-
їни в Москві в цій роботі, ніколи не відмовлявся виступити у нас, зустрітися зі 
своїми прихильниками.

Якось під час спілкування Міністра по телефону з читачами «Молоді України» 
до нього звернулися:

— скажіть, доки телебачення паплюжитиме нашу Україну? адже «Мамаду», 
вєрка сердючка і подібні до них показують українців на весь світ якимись при-
дурками. Хіба в нас української мови нормальної нема, української культури? 
скільки той Данилко буде знущатися з нашої мови, виставляти нас недолугими 
перед так званими російськими зірками?

— Цілком поділяю ваші погляди, — чистосердно відповів Міністр. — Я також вважаю, 
що суржик на телебаченні — це дуже гидко. Тим більше, що дехто справді намагається ви-
ставити його носіїв як унікальних представників української культури.

На жаль, Міністерство культури і мистецтв не має впливу на телевізійну політику. 
Треба звернутися до Держкомітету інформаційної політики, який опікується теле- та ра-
діопрограмами.

справді, вже давно варто серйозно замислитися над тим, щоб під ідеологічним 
і духовним контролем і впливом Росії наша культура не стала провінційним апен-
диксом до російської, такою собі вєркою сердючкою. Маємо справу не зі стихій-
ним процесом, а напевне, з продуманою політикою культурної експансії. Звичай-
но, українська культура ще довго, а може, й ніколи, не зможе посісти такого місця 
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у свідомості росіян, як російська у свідомості українців (будьмо реалістами, як каже 
Іван Дзюба). але принаймні певний мінімум інформованості про українську іс-
торію та культуру, якийсь мінімум розуміння українського народу як самобутньої 
частини людства мав би все-таки бути і в Росії. Повага до української мови має все-
таки формуватися у російських молодих людей, зокрема майбутніх митців. 

ступка розповів, як у польському фільмі Єжи Гофмана разом з ним знімалася 
студентка Щукінського театрального училища, яка страшенно зраділа, зустрівши 
Богдана сильвестровича. Дівчина пояснила, що він — її улюблений актор і вона 
щаслива працювати поряд з ним. а затим абсолютно щиро поцікавилася, якою мо-
вою він грає у Національному театрі в києві. «Українською», — відповів недавній мі-
ністр. «а “короля Ліра” теж українською мовою?!» — дуже здивувалася юна росіян-
ка. «І “короля Ліра” українською», — підтвердив неперевершений у світі король Лір. 
«але ж це смішно!» — так само наївно вигукнула майбутня російська актриса. «Та 
чому ж, — подивувався ступка, — оригінал, як відомо, написаний англійською, а всі 
переклади будь-якою мовою мають абсолютно рівне право на існування». «Добре, — 
погодилася юначка, — але якою мовою ви думаєте, невже українською?» — «Укра-
їнською», — підтвердив Майстер. «Хто ж їм утовкмачив у голову таке сприйняття 
України й українського?» — печально запитував у мене Богдан сильвестрович. 

Щоб у далекому майбутньому стали неможливими такі діалоги, необхідні 
наполегливість, твердість і послідовність у виконанні історичного надзавдання 
в утвердженні української мови, українського слова, гнаних і цькованих упродовж 
століть. Згадаймо Тараса Шевченка: «а на москалів не вважайте, нехай вони собі 
пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. а чиє 
краще, нехай судять люди».

ступка був Міністром, який цілком розумів історичну важливість і необхід-
ність діяльності культурного центру України в Москві. 

він говорив: 
— Будучи міністром, дуже хотів відкрити українські культурні центри в Берліні, Пари-

жі, Варшаві, Стамбулі... Не все вдалося. Працює тільки Культурний центр України в Москві. 
Зате який чудовий Центр і як інтенсивно працює!

Про це можу написати окрему книгу, починаючи з того, як ступка призначив 
мене генеральним директором Центру, взявши на себе неабияку відповідальність. 
Уявіть собі, в той час Міністр висунув керівником установи, що має стати духовним 
повпредом України в Росії... останнього директора Центрального музею в. І. Лені-
на. Деякі народні депутати у верховній Раді збирали підписи на знак протесту, про 
скандальне призначення доповіли Президентові України, ступку повчали, йому до-
коряли... Міністр, спасибі йому, бачив у мені українця й говорив усім, що людей з чи-
малим московським досвідом обов’язково треба використовувати на благо України...

Не кажу вже про те, що з властивим йому гумором ступка підписав призна-
чення в... день мого народження, а 25 лютого 2001 року сам приїхав до Москви 
на представлення мене колективу. Зауважу, що культурний центр тоді працював 
усього два роки після закінчення будівництва, був увесь у проблемах, скандалах 
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і тільки розгорнув свою духовну роботу. Міністр показав, що він разом із усім 
колективом бере всі труднощі й на себе. Про те, як ступка рятував культурний 
центр, я писав ще в 2001 році в книзі «Богдан ступка. Штрихи до портрета»: 

«Мені пощастило працювати пліч-о-пліч зі ступкою в екстремальній ситуа-
ції. справа в тому, що, вступивши на посаду генерального директора культурного 
центру України в Москві, я з жахом зрозумів, що він має борг в сумі 2 млн доларів. 
 Рішення про стягнення з Центру величезних грошей було прийнято ще в 1998 році 
Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торговельній палаті Росій-
ської Федерації за позовом фірми “Інелко Холдінгс ЛТД”, що будувала Центр. Май-
же три роки виконання цього рішення призупинялося в Москві судовою колегією 
з цивільних справ до закінчення кримінальної справи в києві, порушеної стосов-
но його колишнього керівництва. в ході розслідування були виявлені факти зло-
вживань колишніми посадовими особами Центру, які й дали підстави для подання 
позову з боку “Інелко”. На час мого призначення генеральним директором Центру 
в києві фактично відмовилися завершити слідство й передати справу до суду.

Тоді й склалася реальна загроза для існування Центру, коли його майно й час-
тина будівлі могли бути відібрані в рахунок тих самих невиплачених 2 млн до-
ларів. Це завдало б величезної шкоди міжнародному авторитету нашої держави, 
паралізувало б роботу культурного центру України в Москві.

Ми звернулися за допомогою до Міністра, й Богдан сильвестрович разом зі 
своїм заступником Леонідом Новохатьком і мною ходив до найвищих посадових 
осіб держави — до прем’єр-міністра України, віце-прем’єра, генерального проку-
рора України, в адміністрацію Президента, в міністерство юстиції... аби врятува-
ти Центр, ступка був невтомним, рішучим, вольовим, мужнім, надійним...

Я низько схиляюся перед вами, Богдане сильвестровичу, за ту неоціниму люд-
ську підтримку, яку ви надали тоді автору цих рядків».

Неодноразово писав і про те, що Богдан ступка став живим символом куль-
турного центру України в Москві. він не тільки сам виступав у Центрі, привозив 
до нас артистів, але й був нашим надійним покровителем і заступником, який сво-
їм авторитетом оберігав від усіляких негараздів і вивищував наш статус.

Зокрема, Міністр підтримував здійснення в культурному центрі України в Мос-
кві проекту «Діалог», в рамках якого вчені шукають цивілізовані підходи до різних 
оцінок історії. але він розуміє, що в історичній памʼяті двох народів ще довго, а то 
й завжди, по-різному поставатимуть такі події, як, скажімо, Полтавська битва й такі 
постаті, як Мазепа. Досить нагадати про суто політичне обурення в Росії з приводу 
фільму Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». Тому в стінах Центру про-
водиться, разом з творчою елітою обох країн, делікатна й коректна робота, спря-
мована на те, щоб особливо болючі точки минулого не натискувати бездумно, тим 
більше, з провокаційною метою, а зосередитися на тих історичних моментах, які 
нас об’єднують. Певно, життя держав, які лише наприкінці другого тисячоліття об-
завелися кордоном між собою, краще починати з обопільно приємних історичних 
спогадів, ніж зі сварок на ґрунті минулого. Тим більше, що сучасність кардиналь-
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но відрізняється від тих століть спільної історії, на які ми так часто посилаємося. 
Тож, дбаючи про історію, не можемо забувати про сьогодення й завтрашній день. 
 Історія не повинна посварити нас, а покликана допомогти народам усвідомити 
себе в новій якості, зберегти історичну ідентичність й культурну неповторність.

ступка підтримував, коли ми віддавали належне творцям російської культурної 
спадщини в Україні. Її духовна історія невіддільна від імен анни ахматової, Михай-
ла Булгакова, Іллі Рєпіна, Ігоря стравінського, сергія Прокоф’єва, Максиміліана 
волошина, костянтина Паустовського, олександра купріна... культурне взаємозба-
гачення двох сусідніх народів призвело до того, що чимало їх видатних синів одно-
часно могутньо вплинули і на російську, і на українську культури. Досить згадати 
імена Миколи Гоголя, Миколи костомарова, володимира вернадського. 

Якось Богдан сильвестрович взяв участь у творчому вечорі двох сучасних 
українських поеток — Любові Голоти й світлани Йовенко. сидів і слухав, не втру-
чався, не виступав. Дослуховувався до мелодики Йовенко:

Перед лицем Зеленої неділі 
я тричі вмилась — в копаниці, 
в криниці, в міленькій річечці 
на дні зеленім балки...

сподобалися вірші Голоти:

Милостивий, Ти до мене добрий: 
плакуном нехай не поросте 
та дорога, за якою — обрій, 
Україна, дівчинка і степ...

Міністр зацікавлено спостерігав, як у культурному центрі працював клуб лю-
бителів українського кіно, який очолював голова Гільдії кінорежисерів Росії, народ-
ний артист сРсР Марлен Хуциєв. скажімо, одне з засідань клубу було присвячене 
памʼяті видатного українського кінорежисера Ігоря савченка. в ньому взяли участь 
кінорежисер, народний артист сРсР володимир Наумов, кінорежисер Юрій За-
кревський, а також секретар спілки кінематографістів України сергій Тримбач. 

Міністр вважав, що подібні зустрічі не лише гідно вшановують памʼять про ви-
датних майстрів українського кіно, але й надають можливість кіномитцям України 
й Росії обмінятися думками з проблем сучасного кінопроцесу. а ще вони зміцнюють 
дружні контакти російської кіноеліти з культурним центром, а значить — з Украї-
ною. Заступник голови спілки кінематографістів Росії Геннадій Полока якось назвав 
символічним те, що Центр знаходиться на вулиці, яку любить вся Москва, вся Росія.

Богдан сильвестрович сам брав участь в ефективній, глибокій пропаганді 
вітчизняної духовності й соборності через імена великих українців — Григорія 
сковороди, Івана котляревського, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського... На-
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полягав на тому, що значно більшої уваги заслуговує пропаганда за кордоном пе-
редових для свого часу історичних ідей, батьківщиною яких була Україна. 

ступка розумів, що не всі двосторонні зв’язки між Україною і Росією проляга-
ють через культурний центр України в Москві, але в їх розвитку й зміцненні зараз 
уже не можна не враховувати феномен Центру, його значні й ще незатребувані 
вповні можливості.

Далеко не все пропоноване нині українською культурою може сприйнятися 
в переповненому російському культурному просторі. Проте вороття в імперське 
минуле немає. До того ж очевидно, що і в музиці, і в образотворчому мистецтві, 
і в театрі, і в літературі Україна завойовує популярність у сусіда й засвідчує росій-
ському суспільству (як уже засвідчила суспільствам деяких західноєвропейських 
країн) неповторність української культури та її історичну перспективність. Що-
правда, це можливо лише за умови паритетних засад культурних обмінів, а не 
в хаосі шоуменського піратства. 

справді, самостійне історичне буття українського народу має забезпечувати-
ся культурно, аби не бути неповноцінним. Ідеться не про витиснення російської 
культури — це було б драматичним самозбідненням. У цьому зв’язку є просто не-
розумним новомодний український «патріотичний» стереотип про російську мову 
як «мову іноземної держави». Не треба забувати, що це рідна мова багатьох україн-
ських громадян, вона змалку знайома майже всім українцям, подобається це комусь 
чи ні, і тому її нинішній статус не можна порівнювати зі статусом англійської мови 
чи будь-якої іншої. отже, йдеться про розумну оптимізацію її взаємин з українською, 
про збалансування її присутності присутністю інших культур світу. в той же час не-
розумно забувати, що російська мова понад три століття була панівною на території 
України, а мова українська існувала в умовах заборон і цькування. саме це й призве-
ло до нинішнього реального нерівноправ’я російської та української мов в Україні. 
До речі, саме за ступки почала працювати програма захисту української мови:

— Навіть у Львові українською говорить лише третина населення. Наприклад, в ма-
газинах легше знайти товари з англійськими, французькими та російськими етикетками. 
Якщо й надалі будемо стимулювати таку ситуацію, то перетворимося на колонію. У Мо-
скві говорять, що в Україні дискредитують російську мову. А покажіть мені іншу країну в сві-
ті, яка за державний кошт утримувала б чотирнадцять театрів, де вистави — виключно 
мовою національної меншини!

Історична та людська справедливість вимагає, аби давнішня й традиційна, під-
тримана державою перевага російської мови та російської культури в Україні, вна-
слідок залежного її стану протягом століть, нарешті була врівноважена серйозною 
підтримкою мови та культури української. в результаті необхідно добитися того, 
щоб українська мова на власних просторах посіла достойне місце не тільки юри-
дично, але й фактично.

вочевидь, для цього необхідно повноцінно затвердити рідну мову серед гро-
мадськості, створити відповідну мовну атмосферу в культурних та навчальних 
закладах. Також важливо підвищувати привабливість, інформативну та інтелек-
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туальну насиченість українського друкованого слова, впроваджувати українську 
мову у комп’ютерні та Інтернет-технології. 

Нам необхідні особливі наполегливість, твердість та послідовність у виконанні 
історичного надзавдання — утвердження української мови та українського слова, 
в тому числі за кордоном, особливо в Росії.

Зустрічі з Міністром

Два чи три тижні поспіль у квітні 2001 року я з’являвся до Міністерства куль-
тури і мистецтв, як на роботу. Точніше сказати, спочатку приходив до під’їзду на 
вулиці станіславського, де жив Міністр, а потім уже з ним їхав до міністерства. 
Така нехитра придумка дозволяла мені слідом за ступкою відразу зайти до його 
кабінету, бо ж у приймальні щоранку збиралося чимало народу. Заходив також 
заступник Міністра Леонід Новохатько, і ми розробляли план дій на день щодо 
розв’язання проблем культурного центру. Траплялося так, що значну частину ро-
бочого часу Міністр віддавав тоді саме цим проблемам.

Так от, упродовж кількох днів я спостерігав за ступкою з моменту його виходу 
з дому й до приїзду на роботу. Передусім впадало у вічі те, що Богдан сильве-
стрович уранці з’являвся завжди свіжий, гарно, з неабияким смаком одягнений, 
статечний, спокійний, у доброму гуморі. Іноді він виходив разом з онуком Дми-
триком, який на той час пофарбував своє волосся у колір льону. ступка вітався 
з сусідами і знайомими, може, й розмовляв із кимось, або переходив через вулицю 
до аптеки, що на розі навпроти, купував там льодяники, сідав у машину, пригощав 
льодяниками водія й мене. він узагалі любить пригощати й дарувати: сам бачив, 
як ступка вручав подарунки своїм водіям на великдень.

По дорозі на роботу з Богданом сильвестровичем можна було обговорити якісь 
ділові питання або послухати від нього цікаву історію. скажімо, про те, як на почат-
ку 90-х років у сШа вони з остапом їхали у вихідний день по вільній швидкісній 
дорозі. Їхали та й перевищили швидкість. Раптом їх стала наздоганяти поліційна 
машина. Штраф міг бути чималим. Посольський водій порадився зі ступкою, які 
права показувати полісмену: старі радянські чи нові американські. Богдан сильве-
стрович підказав, що краще все-таки пред’явити радянський документ: може, страж 
американського порядку не розбереться в ньому. Так і сталося. Полісмен довго кру-
тив у руках потерту книжечку, потім махнув рукою і відпустив порушників...

Траплялося, що Богдан сильвестрович іронізував з приводу тих чи інших по-
літичних акцій: «Бачив, як комар пісяє? Ні? Так от, політика — це ще тонше!» Рап-
том говорив, що невдовзі травень і київ буде особливо привабливим. Цвітуть ка-
штани й бузок, віддзеркалюють сонце бані соборів, б’ють піснями в груди солов’ї, 
чимало одежі з себе знімають жінки...

Біля міністерського під’їзду на ступку, як правило, чекали прохачі й ділові 
люди. Хтось вітався і говорив:
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— Бажаю здоров’я і довголіття.
ступка миттю відповідав:
— І я вам бажаю «многая лета до скончания света». 
Богдан сильвестрович уважно слухав, відповідав на запитання, про щось до-

мовлявся, але довго на вулиці не затримувався. Піднімався до себе на другий по-
верх. відвідувачі й міністерські чиновники заворожено дивилися на Міністра, 
який міг зібрати своє волосся в пучок, перехвативши його резинкою. ступка роз-
повідав: «коли мене для Мазепи пофарбували і я зайшов у міністерство, думав, 
що секретарку “швидка” забере». Такого тут ще не бачили! Не бачили, мабуть, 
такого й за кордоном. Принаймні цей імідж українського міністра дуже сподобав-
ся Президенту Польщі олександру кваснєвському. віктор Ющенко згадував, що 
й на засіданнях уряду ступка вражав своєю зовнішністю: красивий, розкішний, 
кучерявий. Щодо «кучерявості» ступки, то я бачив його таким лише в ролі короля 
Ліра. Може, й прем’єр-міністру запам’ятався цей образ?

одного з тих квітневих ранків біля входу в міністерство водночас зібралися всі 
заступники міністра, і я сфотографував їх укупі. Тепер це єдиний знімок, де вони 
зафіксовані разом зі ступкою. Іще мить — і керівники міністерства перестали по-
зувати, повернулися до дверей і пішли по своїх кабінетах.

Невдовзі після призначення на міністерську посаду ступка повісив над кріс-
лом портрет молодого Леся курбаса, подарований йому художником М. Туліним 
на початку березня 2000 року. Розповідав, що кілька разів пропонував заслуже-
ним і народним артистам відгадати, хто саме зображений на портреті, й нібито 
жодного разу ніхто не впізнав курбаса в молодості. 

одна з історій, пов’язана з портретом, варта того, щоб її розповісти. Щойно кур-
бас з’явився на стіні за спиною Міністра, один із працівників міністерства зайшов 
до нього з паперами на підпис. Богдан сильвестрович і йому задав загадку. Паперів 
було чимало, і Міністр підписував їх досить довго, а чиновник у цей час, болісно 
напружуючись, намагався впізнати незнайомця на стіні. коли якийсь час потому 
Міністр повернувся до свого запитання, служивий, червоніючи й пітніючи від інте-
лектуального напруження, сказав ступці: «Думаю, що це таки ви в молодості».

Розповідаючи про цей анекдотичний випадок, Богдан сильвестрович охоче 
сміявся, а я подумав, що досвідчений апаратник блискуче вирішив, здавалося б, 
нерозв’язну для нього задачку. він дав безпомилкову, з точки зору служби, відпо-
відь, бо ж людина, чий портрет висів у кабінеті Міністра, не могла не бути йому 
дорогою. а значить, Міністр тільки радий буде такій відповіді. 

Ще ступка розказав, як до нього зайшов начальник управління справами мі-
ністерства віталій Матвійчук, і він з повною безнадією поставив йому злощасне за-
питання. Проте віталій Дем’янович одразу відповів: «Це — молодий Лесь курбас».

ступка розповідав це з явним задоволенням і гордістю за людину, яка в облич-
чя знала видатного українського режисера.

одинадцятого квітня 2001 року — середа. Традиційний день засідання ка-
бінету Міністрів України. Зранку Богдан сильвестрович на півгодини заїхав до 
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міністерства, де я встиг передати йому деякі папери, важливі для культурного 
центру України в Москві. Йшлося про найтяжче — виділення грошей, з приводу 
чого ступка мав зустрітися з міністром фінансів. від десятої години Богдан силь-
вестрович уже засідав у кабміні, а після закінчення засідання повідомив мене, 
що для вирішення наших питань необхідно підготувати лист ще й міністрові 
економіки. Та, власне, не про це мова. а про те, що в цей день у ступки був спек-
такль — «Тев’є-Тевель».

На цей спектакль ступка приходив завчасно. Довго гримувався, по можливос-
ті залишався в гримерці наодинці. Прочитав в одного хорошого критика: «Діло-
вих зустрічей в цей день він, як правило, не призначає, і кінозйомки відміняє, і дві 
години денного сну собі дозволяє. Для Тев’є йому потрібні і фізичні сили, і душев-
ний спокій». все так і було, доки ступка не став Міністром.

Нова посада унеможливила такий підхід до спектаклю. Який там денний сон 
перед «Тев’є-Тевелем»: Міністрові хоча б устигнути в театр після безлічі ділових 
зустрічей!

але ж який театрал не читав про те, що в день спектаклю артист повинен ціл-
ком зосередитися на ролі, не відволікатися на будь-які інші справи тощо? Правда, 
дехто з критиків вважає: «колись, можливо, так і було. сьогодні це не типово». 
важко з цим погодитися. По суті, артист, як і глядач, мало змінився за сотні століть. 
ось і алла Демидова пише про наших сучасників: «Існують різні актори. один за 
добу до спектаклю вже нікого не приймає, відмикає телефон і цілком занурюється 
в майбутню роботу. Інший може за три хвилини до виходу на сцену палити, роз-
повідати анекдоти...» Так чи так, а наш Міністр напевне не міг дозволити собі віді-
мкнути телефон за добу до вистави. весь день він був на роботі, а ввечері виходив 
на сцену. Більше того, в той день, про який ідеться, ще й перед самою виставою я 
змушений був зайти до Богдана сильвестровича в гримерну. Правда, приніс при-
ємну звістку: того дня було завершено оформлення викупу у власність держави 
будинку культурного центру в Москві.

Та, звичайно ж, повернулися до буденних турбот. а затим зайшов генераль-
ний директор театру Михайло Захаревич з питанням про літні гастролі франків-
ців у сімферополі. одним словом, ми вийшли з гримерної, коли Богдана сильве-
стровича вже викликали на сцену.

Через тиждень — 18 квітня — ситуація повторилася. Близько сімнадцятої 
години Богдан сильвестрович у мерії києва разом з олександром омельченком 
вручав нагороди працівникам культури. Того ж дня він грав автора в «Енеїді» 
котляревського. У проміжку між цими подіями Міністр встиг відвідати зі мною 
в справах культурного центру ще й адміністрацію Президента. 

Тож як і коли ступка зосереджувався на ролі?
він належить до тих рідкісних артистів, які носять у собі кожну роль, як ди-

тину. Її необхідно щоразу народжувати, і сам цей процес, хоч і доведений до про-
фесійного автоматизму, проходить щоразу по-справжньому, з болем і радістю, 
з муками і щастям. Якщо це так, то вже й несуттєво, коли саме артист отримує 
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нарешті можливість справді зосередитися на ролі — за добу чи за три хвилини до 
початку спектаклю. 

відома грузинська актриса софіко Чіаурелі якось сказала: «Я можу за секунду 
ввійти в роль...» До того ж, Міністр кожного разу грав Тев’є чи автора (котлярев-
ського) так, ніби віддавав усю душу й усі сили. він посилав у зал не «сигнали гляда-
чеві» (сальвіні), а саме душевний струм, який завжди викликав людське потрясіння.

Хрестоматійно відома розповідь станіславського про гру сальвіні у шекспірів-
ському «отелло», якого той дивився у Москві. Після того як отелло задушив Дезде-
мону, сальвіні йшов на авансцену з криком «а-а-а», весь зал вставав, у всіх мурахи 
по тілу, й у станіславського також. костянтин сергійович відвідував усі спектаклі, 
а на якусь виставу запізнився, прийшов тільки на фінал і побачив: стара немічна 
людина йде на авансцену і слабким голосом кричить «а-а-а», а вражений зал, як зав-
жди, в єдиному пориві встає. Проте у станіславського — мінімум емоцій, тим біль-
ше ніякого потрясіння. він запитує потім сальвіні: «Що трапилося?» Той пояснює: 
просто я так розподіляю свою роль, що у фіналі мені досить дати сигнал глядачеві, 
й він дограє все сам. Це ж неможливо зіграти! Ці почуття не можна грати, тому 
що їх нізвідки брати. адже від цього можна вмерти наступного дня — розірветься 
серце. Треба тільки все точно розподілити, дати сигнал, і глядач сам за тебе зіграє...

Хто ж насмілиться заперечити великому артистові й великому режисерові? 
Проте навесні 2001 року мені, зокрема, доводилося заходити в зал, де Міністр грав 
Тев’є, саме на фінальну сцену, і я вмить проймався могутньою енергетикою, яку 
випромінював артист до останньої хвилини спектаклю. Напевне, перебування 
в залі з самого початку вистави гіпнотизує глядачів і робить їх особливо сприй-
нятливими до магнетичних сигналів артиста, але вважаю й можу засвідчити, що 
ступка не сподівався лише на той технічно розподілений по ролі сигнал, а само-
віддано грав до кінця сам за себе.

Михайло Рєзникович тонко підмітив, що в Тев’є-Тевелі пронизливо звучить 
людська тема самого ступки — протест проти будь-якого вияву насилля. він пи-
сав, що в самому ступці щосекунди бродить мікроб виклику і протесту проти не-
справедливості.

Для ступки, мабуть, немає почуттів, які неможливо зіграти, бо їх нібито ніз-
відки брати. Щоб остаточно зрозуміти, що маю на увазі, пропоную моїм читачам 
подивитися артиста у фільмі «Таємниця Чингізхана», де він грає вмираючого заво-
йовника. обличчя ступки передає такі потойбічні почуття, що справді немисли-
мо пережити одній людині навіть за довгі роки. все це артист бере з життя інших 
людей, з атмосфери, з самого себе, з підсвідомості... Мені навіть іноді здається, що 
Майстер отримує інформацію й енергію з космосу.

Чотирнадцятого квітня 2001 року, в суботу перед великоднем, ступка приїхав 
у міністерство заради якогось важливого питання, проте, вирішивши його, зали-
шився у своєму кабінеті. сидів розкутий, несподівано вільний, переглядав нові 
книги, що назбиралися за довгий час. Гортав двотомне видання «станіслав Люд-
кевич. Дослідження, статті, рецензії, виступи», видане у 1999–2000 роках у Льво-
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ві. Швидко, але уважно прочитав опублікований у першому томі рукопис статті 
«краса української народної пісні» (1969). Показав мені місце, де Людкевич писав, 
що народна пісня висловила жаль і розчарування народу, заведеного у своїх на-
діях, що після перемоги Хмельницького настане полегша кріпацького гніту, між 
тим як гніт той іще посилився. ось ця пісня початку ХVІІІ століття:

Наступила чорна хмара, настала ще й сива,
Була Польща, була Польща, та й стала Росія,
син за батька не одбуде, а батько за сина...

Потім відібрав дві книги, щоб узяти додому. Перша — спогади Іннокентія 
смоктуновського «Быть!», видані в Москві в 2000 році.

ступка показав пальцем на назву книги — прекрасна назва! Я згадав, як ко-
лись запитав у нього: «Яку назву книги чи іншого твору, на вашу думку, можна 
назвати геніальною?» він відповів: «”кобзар” Тараса Шевченка, “Земля” ольги 
кобилянської та олександра Довженка, “Хіба ревуть воли, як ясла повні” Пана-
са Мирного, “Дядя ваня” антона Чехова». Богдан сильвестрович зауважив, що 
смоктуновський мав рацію, коли писав, що далеко не всі, навіть із вишуканих 
глядачів, уявляють собі, чим є спектакль насправді, тобто не можуть до кінця від-
чути його полігоном розумових, духовних, фізичних напружень артистів. Друга 
книга  — «Московская сага» василя аксьонова, що охоплює сталінський період 
в історії країни: з початку 20-х до початку 50-х років. 

врешті-решт ступка дістав привабливу пляшку «Hennessy». Посмакувавши 
коньяк, поїхали: Богдан сильвестрович поспішав додому, бо син остап із дружи-
ною і маленькою Устею (їй було тоді чотирнадцять місяців) від’їжджали в коло-
мию до батьків невістки. Якраз коли ми під’їхали до ступчиного будинку, з нього 
вийшла Лариса з Устею на руках, а за нею й діти. ступка поцілував усіх і відразу 
потягнувся до внучки.

Високий рейтинг Міністра

Двадцятого квітня 2001 року в Міністерстві культури і мистецтв відбулася 
прес-конференція з приводу 49-го венеційського Бієнале, яку вів ступка. Тради-
ція цих виставок була започаткована ще на початку ХХ століття, але Україна, як 
незалежна держава, ще не презентувала у венеції своє образотворче мистецтво.

Міністр сказав:
— Уперше за сто років Україна буде представлена на всесвітній виставці Бієнале. Між ін-

шим, виставковий павільйон ще на початку століття побудував відомий український підпри-
ємець і меценат Терещенко. Цей павільйон належав Росії, потім його успадкував Радянський 
Союз, потім він знову перейшов до Росії. А ми, на жаль, сьогодні залишилися без свого павіль-
йону. І грошей на нього немає. Проте в бюджеті все-таки закладені кошти на нашу виставку...
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Як би там не було, я прийшов на посаду міністра з ідеєю участі України в Бієнале. Це моє 
надзавдання. Я вдячний міністру фінансів Ігорю Олександровичу Мітюкову за те, що він до-
поміг знайти для цього вісімсот тисяч гривень. Але Україна входить у «Бієнале» зі скрипом...

справа в тому, що ступка з самого початку підтримував ідею групи худож-
ників під девізом «Погляд України на ХХ століття», проте вони так і не спромо-
глися вчасно підготувати проект її реалізації. Довелося на ходу змінити комісара 
й куратора важливого міжнародного заходу від України, що й напружило ситуа-
цію. Прихильники згаданої групи розгорнули в офіційних колах і засобах масової 
інформації серйозну кампанію на свій захист, у якій діставалося й Міністру. Зді-
йнявся неймовірний галас у пресі. Проте галас, як справедливо вважав Марк Твен, 
ще нічого не доводить.

Міністр сприймав незаслужену критику достойно й зовні спокійно. «Зате, — 
говорив він, — тепер в Україні знають, що таке Бієнале». На жаль, нова група ху-
дожників, які сиділи поруч зі ступкою на прес-конференції, повели себе не кра-
ще, безпідставно шпиняючи Міністра і фактично зосередившись на самовихва-
лянні, над усе підносячи свою художню течію. склалося враження, що ці митці 
переповнені відчуттям, що вони й лише вони зрозуміли таємниці творчості вза-
галі й живопису зокрема, проникли в глибини людської свідомості й підсвідомос-
ті, підкорили вершини, недоступні людям іншої інтелектуальної організації. Ця 
містечкова самозакоханість й зарозумілість поставала особливо наївно й смішно 
поряд з могутньою особистістю Майстра.

слухаючи їх, ступка тільки й посміхався, а затим спокійно зауважив:
— Як говорив колись один мій знайомий: «Багато річок є в Радянському Союзі, але не всі 

вони впадають у Каспійське море». Не варто себе перехвалювати. В українське мистецтво 
впадають й інші великі ріки, в Україні є й інші таланти.

Богдан сильвестрович наче в воду дивився, бо через місяць–другий, судячи 
з деяких газет, «дебют України на найпрестижнішому артфорумі світу став абсо-
лютно очевидним провалом...». Передусім більшість країн мають на Бієнале свої 
національні павільйони, Україна ж не змогла орендувати достойне приміщення 
й розмістила свою експозицію у... військовому брезентовому наметі.

«Діорама українського населеного пункту з сільським кладовищем в центрі 
і атомною електростанцією у верхньому правому кутку дуже прозоро натякала 
на нашу “чорнобильську гордість”. автори ідеї проекту ... очевидно, не стали на-
пружувати світову культурну громадськість додатковою інформацією про Україну 
і ще раз презентували давно відомий матеріал: ми — це Чорнобиль в жовтих со-
няшниках», — так іронічно писала газета «Голос України». 

втім, я не стану приховувати й іншу точку зору. скажімо, в книзі віктора си-
доренка «візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань» 
(2008) стверджується, що «український проект на Бієнале–2001 можна вважати 
успішним». комісар проекту олександр Федорук пояснював: «На величезному 
ярмарку супертехнологій та нових медіа “осторонь” стояв Український, нара-
зі тимчасовий, павільйон — гігантський військовий намет, всередині якого була 
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розміщена діорама (типовий український краєвид). Звичайно, це не тільки мета-
фора “української драми”, тривалість і дію якої так прагнуть продовжити наші но-
воспечені “місіонери”, це, скоріше, попередження — можлива модель розвитку 
humankind на Plateau, що вже перетворилося на полігон для провокативних екс-
периментів. світ уже давно існує в мілітаристському наметі».

Та йдеться не про словесну лузгу. Бо сам був свідком, як тоді художники ста-
ли на ходу імпровізувати з інтерпретацією свого шедевру. скажімо, говорили, що 
цей «краєвид» — символ гнітючої офіційної культури, прогресивну опозицію якої 
вони нібито представляють.

Хтось із журналістів запитав тоді ступку, чи не жалкує він, що не вдалося втіли-
ти в життя ідею першої групи художників, яку він свого часу активно підтримував.

— Ідея була чудова, жаль, що вона не здійсниться. Не дуже впевнений, що з новою ідеєю 
буде краще. Але через два роки у Венецію поїдуть нові люди, нові художники. На них уся надія...

Якийсь в’їдливий журналіст звернувся до ступки:
— Що ми втратимо, якщо Україна взагалі не візьме участі в Бієнале?
— Вона зекономить вісімсот тисяч гривень, — жартома відгукнувся Богдан силь-

вестрович. але затим особливо сильно наголосив на тому, що незалежна Україна 
повинна активно входити у світовий духовний простір. адже є з чим. вочевидь 
ступка вже думав про нові майбутні Бієнале, про майбутню повсякчасну при-
сутність України в усіх міжнародних культурних проектах. венеційське Бієнале 
стало для нього знаковим початком нової культурної політики держави на світо-
вих теренах. саме таку позицію займав і керівник української делегації на вене-
ційському Бієнале віце-президент Національної академії наук України Іван курас: 
«Україна сьогодні присутня в Європі й у світі в усіх — економічних, політичних, 
духовних і творчих — вимірах. І те, що ми в ХХІ столітті перебуваємо тут, на ве-
неційському Бієнале, є принциповим знаком».

На прес-конференції Міністр не втрачав гумору ні на мить. скажімо, коли 
йшлося про функції нового комісара українського проекту, ступка запропонував 
йому зодягнути шкірянку і т. ін. але в очах його затаївся справжній сум. Може, 
тому, що ці молоді, талановиті, але маловиховані люди надто багато думають про 
себе і менше — про саму справу?

Лише один із шести художників (якраз той, який мовчав упродовж всієї прес-
конференції) вибачився після неї за неетичну поведінку своїх колег.

Двадцять п’ятого квітня 2001 року я зустрів Богдана сильвестровича в Ше-
реметьєво-2. він прилетів для участі в Міжнародній театральній олімпіаді, що 
проходила тоді в Москві, й був поселений приймаючою стороною в розкішному 
«Grand Hotel Marriott».

За дурною традицією ніхто з організаторів поселення всерйоз не поцікавився 
правилами проживання в п’ятизірковому готелі, й уже на перших хвилинах Богдан 
сильвестрович зіткнувся з кумедними ситуаціями. скажімо, в нього відразу стали 
вимагати приблизно 200 доларів за користування баром у номері. «Де-е-е-точка, 
у меня не-е-е-т таких денег», — глузливо сказав ступка. Молодесеньке дівча щиро 
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дивувалося з того, що в українського міністра відсутня ще й кредитна картка. Ледве 
ми встигли піднятися в номер, як до нього зайшов молодик, схожий на бугая. На 
наших очах він зачинив бар, очевидячки продемонструвавши звичний радянський 
стиль у готелі, що задуманий «на іноземний манір».

З усього того ступка злегка посміювався, але не втримався від сміху на повні 
груди, коли ми вичитали в готельному меню, що серед ночі, виявляється, можна 
було замовити в номер два крутих яйця й коштувало це задоволення всього-нічо-
го — 16 доларів! 

З огляду на такий гіркий досвід ми не стали снідати внизу в ресторані, а зайшли 
в «Русское бистро», що неподалік Пушкінської площі. Там замовили гарячі пиріжки 
з м’ясом і печінкою та кілька банок холодного пива: ступка залишився задоволений. 
виходячи з бістро, він щиро дивувався з того, що блискуча дверна ручка була обмо-
тана брудною мотузкою, аби стулки дверей щоразу не грюкали. «Невже не можна 
придумати щось елегантніше?» — міркував уголос Богдан сильвестрович.

він поспішав на репетицію — ввечері в Мейєрхольдівському центрі у нього 
була вистава «старосвітська любов» з Лією ахеджаковою. Ще одна вистава — на-
ступного дня, 26 квітня. Про цю виставу-антрепризу Миколи коляди за мотива-
ми гоголівської повісті «старосвітські поміщики», поставлену валерієм Фокіним, 
обов’язково треба розповісти. 

Її репетиції проходили спекотним літом 1999 року на сцені культурного цен-
тру України в Москві, тобто за кілька місяців до того, як ступка став Міністром, 
а грав він у виставі, вже перебуваючи на високій посаді. Міністр, який грав у між-
державній антрепризі! вражаюче!

Богдан сильвестрович буквально вростав в образ старосвітського поміщика 
афанасiя Івановича Толстогуба. Його творчий контакт з Лією ахеджаковою –
Пульхерією Іванівною просто іскрився. Разом із тим ступка дуже переживав:

— Я спочатку комплексував, що мені треба буде грати російською мовою. Вперше 
в житті граю на театрі російською мовою. Хоча я брав участь у Пітері в телевізійних спек-
таклях, але телебачення — це зовсім інше... Під час репетиції треба було сказати: «Что 
вы, Пульхерия Ивановна?», відчуваю, що готуюсь сказати по-українськи: «Що ви, Пульхеріє 
Іванівно?» Це ж рідна мова, вона в крові. Перші прогони були просто жахливі, я соромився го-
ворити, соромився своєї вимови. Хоча кажуть, що моя м’якість дуже підходить до Гоголя...

вдумайтеся: ступка соромився говорити! Яка показова деталь, дуже характерна 
для вкрай вимогливого до себе і справді сором’язливого в таких ситуаціях артиста. 

Зате як захоплено й щедро ступка оцінював усіх інших учасників антрепризи:
— Фокін потрясаюче працює! З найпершої репетиції у нього вже весь спектакль у голо-

ві, він його бачить. Таке зустрічається дуже рідко. 
Ахеджакова — класна партнерша! Ми з нею добре ладимо. Ясулович — дуже мудрий 

актор. Галя Петрова так видала Явдоху — це щось! Я отримав велику насолоду. Я багато 
чому навчився за цей час! 

взагалі ступка володіє прекрасною та рідкісною для артиста рисою: він охоче 
переглядає роботи своїх колег, а найголовніше — справедливо й щедро їх оцінює. 
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олександр Ширвіндт розповідав з телеекрану про одну московську антрепри-
зу на сцені франківського театру:

«артисти не ходять, зазвичай, на спектаклі один до одного. Тому я був здивова-
ний та схвильований, коли побачив, що на нашому спектаклі був присутнім ступ-
ка. Правда, в гримерку до нас він не зайшов. але якийсь час потому в інтервʼю 
ступка дивовижно точно та доброзичливо відгукнувся про наші акторські роботи. 
То була найвища оцінка, тому що вона йшла наче зсередини нашого поприща, від 
артиста, який багато знає та вміє. Так буває дуже рідко, і мені це запам’яталося». 

саме тут і необхідно сказати про те, що насправді могутня аура ступки заря-
джала, а може, й приголомшувала партнерів по спектаклю «старосвітська любов». 
ахеджакова сама зізнавалася, що людська теплота ступки примушувала її «зіграти 
так, як ти сам зіграти не зміг би». Іншого разу зізналася: «Такого класу артист, що 
я страшенно боюся. Це мене позбавляє сил». Проте співпраця зі ступкою пішла 
на користь. З його слів «Лія просто здійснила подвиг, поламавши свої стереотипи».

ступка розповідав, як добивався української мелодики в спектаклі:
— Я Лії Ахеджаковій сказав: «Знаєш що, Лієчко Меджидівно, давай у фіналі скажи укра-

їнською мовою: “Що це ви хочете, Афанасію Івановичу?”» Вона каже: «Да что вы, смеяться 
будут». Я кажу: «Лія, ми будемо їздити по Сибіру, люди побачать тебе, будуть добре розумі-
ти». Я текст написав їй російськими буквами: «А чого це ви хочете, Афанасію Івановичу?» — 
«А я і сам не знаю, чого хочу». — «Може, пирога з ягодами?» — «Ну, й то добре». — «А може, 
киселику?» — «Журавлиного?» — «І журавлиного, й суничного». І коли Ахеджакова заговори-
ла українською в Калінінграді, в Новгороді Великому, в Санкт-Петербурзі, в Новосибірську, 
Красноярську — зал встав і зааплодував. 

Уперше я подивився «старосвітську любов» на прем’єрі в Москві, в Театрі 
ім. о. с. Пушкіна на початку 2000 року, тобто коли ступка був Міністром усього 
кілька днів. вдруге побував на спектаклі через рік, уже працюючи в культурно-
му центрі, коли він двічі пройшов наприкінці березня 2001 року на сцені щой-
но відкритого у Москві Мейєрхольдівського центру. Невеликий зал і затишна 
сцена створювали дивовижну атмосферу особистої присутності й викликали 
шокуюче враження. Нарешті, втретє я дивився «старосвітську любов» в листо-
паді 2001 року у вщерть переповненому залі театру «современник». ступка був 
тоді хворий, але цього, звичайно, ніхто не помітив. Його діалоги з ахеджаковою, 
здавалося, паралізували зал, який буквально прикипів до старосвітських героїв, 
схвильовано реагуючи на кожен порух, кожне слово. Глядачі сміялися, мить по-
тому — плакали, аби знову співчутливо посміхнутися старосвітській ідилії. Й не 
помилюся, якщо скажу, що кожен пережив хвилини справжнього щастя від того, 
що був свідком видатної трагікомічної містерії валерія Фокіна, розіграної двома 
великими артистами. Мабуть, нічого подібного не було з часів Ігоря Ільїнського, 
який сорок років (!) читав на сцені «старосвітських поміщиків».

отже, «старосвітська любов». Як і в Гоголя, у сценічному помешканні літніх 
афанасія Івановича і Пульхерії Іванівни — величезна піч, що роззявляла час від 
часу свою вогненну пащу, і тоді ставало зрозуміло, що ніяка це не старосвітська 
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пічка, котра дає тепло, а скажена сучасна топка, яка без жалю спалює і письмен-
ницькі рукописи, і людські надії. По всій сцені — плоди благословенної україн-
ської землі: гарбузи, цибуля, яблука, груші, перець, огірки, капуста, часник, кавуни, 
та ще й всілякі сушені трави і плетені кошики з... челяддю. один з кошиків та-
ємниче розгулював між домашнім добром і зрештою перетворювався на ту саму 
кішку — провісницю смерті Пульхерії Іванівни...

власне, місце залишалося тільки для постелі, де герої проводили значну час-
тину сценічного часу. ой, який дивний сон поставив валерій Фокін! саме в ньо-
му він закодував сучасний погляд на старосвітське усамітнене життя, погляд, що 
таки різниться з гоголівським. Письменник вважав те життя таким тихим, що на 
хвилину забуваєшся і думаєш, що пристрасті, бажання і бентежні породження 
злого духу, які збурюють світ, взагалі не існують, і ти їх бачив лише уві сні. На-
перекір Гоголю, у якого під час нічного спочинку героїв панувала загальна тиша, 
глядач ставав свідком опредмечено-бучного сну — моторошного, з розливчастим 
хропінням і тривожним стогоном, зойками і судомами, з маренням і містичними 
Гоголевими видіннями... Так-так, зрештою виходило, що вся містика спектаклю 
справді гоголівська, як, утім, і побутовізм з обов’язковим зверненням до вареників, 
коржиків і пиріжків, рижиків, каш і киселів, кислого молочка і ріденького груше-
вого узвару. Що й казати, обоє стареньких, за колишнім звичаєм старосвітських 
поміщиків, дуже любили попоїсти. У дивовижному трактуванні ступки — «по-
плямкотєть і покушенькать»... сон, мов життя, або життя, мов сон.

однак ця «низкая буколическая жизнь» (Гоголь) у режисера Фокіна зовсім не 
«заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления», як твердив олександр 
Пушкін. Швидше, режисер спонукав глядача заглибитися у філософські роздуми 
про справжні й хибні людські цінності, про те, що таке повнота і сенс життя. У від-
повідь на таку несподіванку в Єкатеринбурзі, Новосибірську та й у Москві спек-
такль роздратовано залишали «нові росіяни», з’явилися недоброзичливі рецензії. 
Персонажі ступки й ахеджакової викликали не ідилічне милування, а глибоке 
співчуття, до якого багато хто не готовий. Нічого дивного. адже з часів віссаріона 
Бєлінського вважали слушною думку, що безглузді афанасій Іванович і Пульхе-
рія Іванівна впродовж кількох десятків років їдять і п’ють, п’ють і їдять, і потім, 
як і заведено здавна, помирають. а Гоголь всього-навсього знайшов поезію навіть 
«у цьому вульгарному і безглуздому житті»... Непримиренний критик імперативно 
проголосив, що двоє гоголівських стареньких — це «дві пародії на людство». По-
над півтора століття якось забували, що герой Миколи васильовича думав інакше, 
про що відверто оголосив уже в перших рядках повісті: «Я очень люблю скромную 
жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии 
обыкновенно называют старосветскими...»

На гострому і болючому зламі століть і тисячоліть валерій Фокін поставив міс-
тичну і магічну виставу про любов. Яка одна тільки й може врятувати цей шалений, 
шалений світ. Не випадково п’єса Миколи коляди за мотивами «старосвітських 
поміщиків» Гоголя отримала назву «старосвітська любов». Не випадково в  ній 
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Пульхерія Іванівна зізнається в тому, що жила з афанасієм Івановичем щасливо, 
чого вона не робила в гоголівській повісті. велике таїнство і чудотворство гри двох 
видатних акторів — ступки й ахеджакової — переконує в тому, що патріархальні 
сільські поміщики привнесли в нове тисячоліття живі знаки справжнього, тобто 
«ясного, спокійного життя»: добро, порядність, взаємодопомогу, любов до ближ-
нього і, головне, безмежну «взаємну любов» (Гоголь). Урок у тому, що старосвітські 
Філомен і Бавкіда жили за заповідями Христовими, втілюючи не найгірші риси 
нашої ментальності, яку останнім часом руйнують і ззовні, і зсередини.

Між іншим, атмосфера спектаклю була просякнута сучасним фаталізмом, 
який особливо нагнітав своєю присутністю автор (Ігор Ясулович). Його судом-
ні підплигування, кривляння, ламання та інші дивацтва таки дратували, проте не 
можу погодитися з твердженням деяких критиків, що Гоголь у Фокіна все старо-
світське життя нібито підпорядкував таємниці смерті. Навпаки — таємниці жит-
тя! У тому числі й того, неземного, про яке ніхто з нас нічого не знає. а Гоголь 
лише здогадувався...

З часу прем’єри спектаклю чимало води спливло, і стало ще виразнішим, як 
лаконічно і точно передав Фокін особливі, неминущі цінності того назавжди втра-
ченого старосвітського життя. По суті справи, Пульхерія Іванівна й афанасій Іва-
нович у виставі волали до нас, щоб ми не втратили найголовніше, найдорожче — 
непоказну, справжню, самовіддану любов до ближнього свого.

Десять років з лишком після прем’єри вийшла в санкт-Петербурзі книга 
олександра Чепурова «Гоголевские сюжеты валерия Фокина», в якій автор, ана-
лізуючи виставу, відгукнувся й про ступку: «відзначаючи надзвичайну гру укра-
їнського актора, і глядачі, і критики були вражені тим, як герой Богдана ступки 
з пронизливою глибиною, дійсно вистражданим дитячо-космічним здивуванням 
зміг передати всеосяжну простоту ключового питання: “Навіщо ми живемо?”».

У серпні 2010 року Богдан ступка зустрівся з Лією ахеджаковою в театрі «со-
временник». Якою ця зустріч була зворушливою та милою! Два майстра сцени 
звертались один до одного не інакше як у виставі — Пульхерія Іванівна та афа-
насій Іванович. Чули б ви, скільки в кожному слові було ніжності та любові! обоє 
зворушливо згадували спільну роботу в спектаклі «старосвітська любов» і дружно 
жалкували про те, що він уже давно не йде. 

саме тоді Лія ахеджакова й розповіла про свою співпрацю з Богданом ступкою:
«До особистої зустрічі з Богданом сильвестровичем я його вже знала як вели-

кого артиста. Правда, він тоді в Росії рідко бував і кожен приїзд був просто яки-
мось вибухом. а ось після нашого спектаклю “старосвітська любов” у постановці 
валерія Фокіна він став тут бувати дуже часто. І що дивно — чим більше Україна 
й Росія віддалялися, тим більше був затребуваний у Росії Богдан. в першу чергу, 
звісно, в кіно. він у кіно дивовижний.

Мені творча доля подарувала зустріч з потрясаючими партнерами, серед яких 
особливе місце посідає Богдан ступка. в ньому є партнерське шляхетство — шля-
хетство поведінки на сцені. він ніколи не солірує, а розчиняється в тобі, живе то-
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бою, не “посилає телеграми глядачам у зал”, як говорить Галина волчек, а цілком 
віддається взаємопроникненню. Наприклад, коли на сцені був один світловий 
промінь, Богдан завжди йшов у тінь, аби я була на першому плані. 

Ми грали написану Гоголем потрясаючу історію кохання афанасія Івановича 
та Пульхерії Іванівни. Більшість критиків вважають, що “старосвітські поміщи-
ки” — один із найвидатніших творів, написаних про кохання. Це потрясаючий 
гімн коханню до смерті, до гробу. ступка вміє грати любов. а можливо, він на-
повнений нею й ще не витратив її? Я не знаю. але в ньому величезна сила цієї 
любові. коли я дивилася його Тев’є Шолом-алейхема, відчувала, як через рампу 
переливається щедрість його любові, ніжності й величезне бажання віддати все, 
чим багатий.

Знаю, що він хвилюється перед виставою, хоча ззовні ніколи не показує. Й уміє 
тримати удар. Я це дуже високо ціную в акторах. Знаю тих, кого нудить від жаху, 
у кого ведмежа хвороба, хто боїться невдач й страждає від будь-якої негативної 
думки. він — ні. Йому б тільки вирватися на сцену!

Розповім про один випадок. Ми задовго до початку вистави вкладалися на до-
лівку. Якось він лежав, лежав і раптом тихо каже: “Як було б добре зараз стояти на 
карачках і смикати буряк! Яке прекрасне життя! а тут лежиш, як собака на під-
стилці, й від нервів здається, що удар хватить!”

Не знаю, якими фібрами душі, але він може миттєво передати тобі своє хви-
лювання, свій нерв і свою теплоту. Ця теплота може примусити тебе зіграти так, 
як ти сам зіграти не зміг би. Богдан дуже теплий артист. Поруч із ним завжди від-
чуваєш ніжність, яка виходить з нього!

він — хуліган, як і всі великі поети та великі артисти. І це хуліганство такого 
високого класу, яке глядач може й не помітити, а лише подумає: “Ух, сьогодні він 
в ударі!” І з ним ніколи не сумно. 

скільки б не лаяли антрепризу, вона цінна тим, що при доброму режисері та 
достойному творі з’являється унікальна можливість зустрітися з видатними парт-
нерами, з якими ніколи б не зустрілася за інших обставин. На жаль, ми зараз не 
граємо цей спектакль.

Є артисти, до яких не застосуєш постулат “де народився, там і згодився”. Мені 
здається, Богдан і в Голлівуді був би таким же прекрасним. Є актори, для яких не 
існує меж і кордонів. І він саме з таких великих артистів, але за однієї обов’язкової 
умови — при могутньому режисерові, що здатен скористатися його стихійною си-
лою. Бо такі артисти здатні вирватися, розігнатися, як ракета, й втратити керуван-
ня, тому що там така енергія, такий міцний потенціал, що полетить, і не піймаєш. 

Богдан живе дуже повним життям. Безперечно, він народжений артистом, 
і якщо у нього це забрати, зів’яне обов’язково. Чи правий він, що свого часу від-
мовився від запрошення до Москви? Не знаю. Тут є дуже хороші режисери, й, без-
перечно, він потрапив би до найкращих, тому що в тому віці, коли його запрошу-
вали, завжди дуже мало артистів такого масштабу і завжди в театрах не вистачає 
таких чоловіків.
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Про що мрію? Про те, аби ще раз зустрітися з ним на одній сцені». 
Повертаючись до розповіді про Міністра, який виходив і на театральну сце-

ну, зауважу, що напередодні й у день вистави, тобто в Москві, він був абсолютно 
спокійним, принаймні зовні, хоча було зрозуміло, що кабінет Міністрів віктора 
Ющенка відправлять у відставку. сталося це саме 26 квітня, і ступка жалкував 
лише, що не зміг бути в той момент з колегами, не сфотографувався з ними біля 
під’їзду кабміну. Поділився дивною задумкою: запросити всіх відправлених у від-
ставку міністрів на спектакль «кар’єра артуро Уї». Що мав на увазі многомудрий 
екс-Міністр? Чому хотів наостанок показати колегам-чиновникам спектакль, де 
він геніально грав людську підлість? Принаймні мав рацію сергій васильєв, який 
писав, що ступка «розігрував історію сходження до вершин влади миршавого 
ґанґстера як своєрідний психоаналітичний етюд, з холоднокровністю патолого-
анатома». він зобразив артуро Уї по-цирковому віртуозно і відсторонено, навіть 
закрадалася підозра, що вивчати зло і попереджати про його химерні машкари 
акторові не дуже й цікаво. Як мудра людина, ступка перестав дивуватися сліпоті 
людей, готових підкорятися новим диктаторам, зачаровуватися агресивною си-
лою і покладати надії на цих нічних авантюристів, які обіцяють «навести поря-
док». У фіналі вистави, коли він буквально провокував глядачів аплодувати своєму 
героєві, в очах актора — весела зневага, а не співчуття...

Може, й добре, що з тієї ступчиної ідеї про спільне фотографування з якихось 
об’єктивних причин нічого не вийшло. 

коли 27 квітня я проводжав Богдана сильвестровича в київ, кабінет віктора 
Ющенка був уже у відставці, але, здається, це ступку мало турбувало. Повернув-
шись додому, він виконував свої обов’язки аж до 30 травня, коли новим прем’єр-
міністром став анатолій кінах. 

Між іншим, 30 травня до києва прибула представницька культурно-мистецька 
делегація азербайджанської Республіки на чолі з відомим митцем, Міністром куль-
тури цієї братньої країни, професором Паладом Бюль-Бюль огли для участі в Днях 
культури азербайджану в Україні. Того ж дня в залі колегії міністерства з нагоди 
проведення Днів культури азербайджану відбулася прес-конференція для україн-
ських та азербайджанських журналістів. Її відкрив Богдан сильвестрович, який і го-
тував, і підписав Протокол про проведення Днів культури азербайджану. Та ввечері 
стався, так би мовити, юридичний казус. У Театрі ім. І. Франка «відбулося офіційне 
відкриття Днів культури, присвячене 10-й річниці незалежності азербайджанської 
Республіки — найбільшої культурно-мистецької акції в новітній історії культурних 
взаємин двох незалежних країн». Так писала газета «культура і життя», що вже не 
посміла назвати ступку серед осіб, які «відкривали свято». Та й зрозуміло — саме 
30 травня Президент України Леонід кучма призначив міністром культури і мис-
тецтв Юрія Богуцького. Богдан сильвестрович розповів, що він дізнався про це чи 
не найпершим, бо вдень заїжджав до Леоніда кучми з анатолієм кінахом: 

— Вранці я був міністром, а ввечері, коли мали відкривати Дні культури Азербайджану, 
відповідальні за це чиновники від мене дізналися, що я вже не міністр. І вони заметушилися, 
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не знаючи, як бути і як того Ступку представляти... Нарешті назвали народним артис-
том Совєцького Союзу...

У ті травневі дні ступка був призначений виконуючим обов’язки художньо-
го керівника Театру ім. І. Франка, бо Данченко тяжко хворів. саме тоді, коли 
ступка звільнив крісло міністра, були опубліковані результати першого соціо-
логічного українського рейтингу (узагальненого), проведеного ІТаР-ТаРс і ви-
давничим домом «CN-столичные новости». в рейтингу громадських діячів на-
шої держави Богдан ступка посів третє місце після Бориса Патона й Миколи 
амосова. То була висока оцінка громадянами України його діяльності на посаді 
Міністра впродовж сімнадцяти коротких, але вкрай насичених місяців. Може, 
скажете, що в тому рейтингу була закладена ще й оцінка творчості Майстра, 
театрального й кіноартиста? Певно, що так! а хто дозволить роз’єднати ці дві 
ступчині іпостасі? Народ не дозволить!

Прощання з посадою

Четвертого червня 2001 року Богдан сильвестрович запросив мене до Театру 
ім. І. Франка на перегляд дипломної вистави випускного курсу акторського факуль-
тету київського театрального інституту ім. І. карпенка-карого. студенти з виста-
вою на франківській сцені — таке сталося тоді вперше, і ступка відразу підтримав 
цікавий почин. До того ж, новий художній керівник хотів придивитися до молодих 
артистів, які могли б поповнити трупу його театру. Хоча спектакль і вдався, ступ-
ка дивився його незворушно-зосереджений. Після закінчення вистави по-діловому 
запитав у мене враження від гри кількох молодих акторів, а потім покликав сина 
остапа й поцікавився у нього тим самим. Затим переговорив і з генеральним дирек-
тором театру Михайлом Захаревичем. в основному наші оцінки збіглися.

видно було, що ступка переживав з приводу залишення посади міністра, про-
те він по-філософськи послався на сенеку, який вважав, що прихід до влади — 
справа випадкова, так би мовити, цивілізована, а передання її наступникові — це 
вже доблесть. Узагалі його думки були вже повністю прикуті до рідного театру. 
Говорив про необхідність серйозного розширення й збагачення репертуару, про 
нові п’єси, які почав читати, про соціальний захист артистів, про майбутні гастро-
лі до сімферополя...

Бідкався з приводу того, що не вдалося добудувати Малу сцену в театрі:
— Тут мене підвели досвідчені люди. Тільки-но ставши міністром, я добився відпо-

відного документа, підписаного прем’єром, на три мільйони двісті тисяч гривень, щоб 
закінчити будівництво, але, не маючи чиновницького досвіду, не зміг перетворити його 
в реальні гроші.

кілька разів поверталися в розмові до сергія Данченка, який хворів. востаннє 
ми бачили його ввечері 12 квітня 2001 року, коли разом зі ступкою і директором-
розпорядником Театру ім. І. Франка Данилом Федоряченком відвідали Данченка 
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у Феофанії. сестрички попередили нас, що він не впізнає відвідувачів. але сер-
гій володимирович упізнав усіх трьох, намагався розмовляти, підводився з ліжка. 
З рук Данила Даниловича жадібно випив соку... На якусь мить ми залишилися 
з  Данченком наодинці, і я передав йому вітання від своєї дружини — актриси 
Люби Бóгдан. Не забувши про засторогу сестричок, перепитав, чи він її пам’ятає. 
сергій володимирович стиха посміхнувся й підтвердив: «Пам’ятаю, пам’ятаю...»

Проте сумнівів не було: Данченко — тяжко хворий. Богдан сильвестрович го-
ворив з ним бадьорим, навіть жартівливим голосом. але якоїсь миті я піймав по-
гляд ступки: стільки туги було в ньому, що мені стало моторошно. Навіть страш-
но було подумати, що «король Лір», геніально поставлений Данченком ще напри-
кінці 1997 року, був їхнім останнім спільним спектаклем.

Тієї ночі на 5 червня, за кільканадцять годин до офіційного залишення посади 
міністра культури і мистецтв України, Богдан сильвестрович абсолютно відверто 
признався мені, що хотів би ще з півроку попрацювати в Мінкульті, аби заверши-
ти розпочаті справи. У той момент я згадав подумки слова Леона Фейхтвангера 
про те, що люди не хочуть, щоби при владі стояла обдарована людина. вони не 
терплять обдарованих. вони терплять лише нездар... Мабуть, у випадку зі ступ-
кою йшлося про щось інше, проте пригадалася саме ця сентенція німецького 
письменника.

вже пізніше познайомився з міркуваннями знову-таки Михайла Ульянова, 
який вважав утопією довгочасне перебування порядних людей у владі: «Така люди-
на неодмінно буде весь час лізти поперед батька. кому це сподобається? Ті струк-
тури миттєво викидають, відторгують людей, які заважають їм улаштовувати свої 
справи. Тому і йде такий жорсткий відбір, тому й виробляється певний стереотип 
номенклатури... Звичайно, не всі там, нагорі, погані, проте влада змінює людину, 
вивертає її навиворіт...»

Не стану коментувати видатного артиста, проте не прислухатися до нього не 
можна. Тим більше що ступка глибоко поважав Ульянова й якось сказав: «Зустріч 
з такою видатною людиною впливає на подальше життя, на саме перебування 
у Божому світі й на стан душі». Про себе й таких, як він, Ульянов зізнався відверто: 
«Чи принесло ходіння у владу якусь користь? Жодної! Нічого ми там не вирішили 
й вирішити не могли. Ми були на узбіччі, а не на головній дорозі, де йшов пере-
діл влади, до якої нас ніколи не допустять. адже з нашим братом-актором завжди 
вчиняють досить погано...» 

Напевне, у випадку зі ступкою не все було так безнадійно, проте різонули мені 
по серцю гіркі слова Михайла олександровича: «Бувають, звичайно, й у владі ди-
ваки, проте вони недовго витримують». Це таки, мабуть, про ступку сказано. Гені-
альний дивак і мудрий химерник, якого недовго витримали.

свого часу в пресі й громадській думці багато розмірковували й пліткували 
з приводу того, чому саме ступку вивели з уряду навесні 2001 року. Дозволю собі 
назвати найголовнішу, на мій погляд, причину: ступка «не вписався у формат» 
могутнього й безсмертного державного апарату.
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Апарат

Про апарат я говорю зі знанням справи, бо ж сам майже півтора десятка 
років працював у найдосконалішому й найвищому партійному апараті радян-
ських часів — у Цк кПРс і Цк компартії України. Я міг би написати про це не-
безкорисну книгу: чимало людей, які в останні два десятиліття стояли чи стоять 
на самій вершині піраміди влади чи становлять її базовий людський матеріал, 
працювали тоді саме у партійному апараті. вони вистояли, вижили, втримали-
ся в обоймі VIP-персон України завдяки жорсткій і серйозній школі — школі 
апарату. Ні, не школі, а інституту, університету, академії апаратної роботи. 
Звичайно, не йдеться про апарати, апаратики й апаратища, які розплодилися 
сьогодні — приватні, комерційні, благодійні, громадські, військові, а про серйоз-
ний державний апарат, який має вікову історію. Що ж до партійного апарату 
Цк, то в радянські часи до нього брали далеко не гірших, а точніше — кращих. 
Значна частина нинішньої державної та мистецької еліти також була неминуче 
пов’язана з цеківським апаратом, бо жодна більш-менш важлива проблема без 
нього не вирішувалася. Так само в апараті нерідко губилися кращі творчі споді-
вання й надії.

в Україні на початку 90-х років було опубліковано вельми цікавий твір про 
апарат — віршовану п’єсу «коридор, або Червоний морок». апаратний коридор, 
в якому панують чиновники, — це велика й таємнича сила; про неї переконливо 
й образно розповів прекрасний український поет Петро Перебийніс, з яким мені 
довелося поруч працювати саме в апараті.

коридор — це синонім апарату. автор — він же й герой цієї ліричної траге-
дії — вже на самому початку заявляє, що в таємничих апаратних кабінетах пра-
цюють «за шмат об’їдка з барської тарілки» кріпаки-суфлери, пригноблені дубле-
ри інтелекту, «що викладають геніальні мізки на чорний стіл всевишнього нікче-
ми». На його думку, в темних глибинах коридору панує Богодиявол. квінтесенція 
п’єси закладена в останньому закликові автора:

Не будь сліпцем, обманутий народе!
Немає правди в цьому коридорі.
в цих стінах благородне лицемірство
несито рабські мізки пожирає
і вивертає рабськими словами
чужі думки на вас, незрячі люди.
о людоньки! Не слухайте! Не вірте!

Згадалися й інші рядки. Пам’ятаєте фільм Ельдара Рязанова «Забута ме-
лодія  для флейти»? в ньому звучать безхитрісні й мудрі вірші на цю ж тему. 
 Наскільки дошкульні, настільки й правдиві, наскільки іронічні, настільки й се-
рйозні:
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Мы бумажные, важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.
Наша служба трудна изначально,
Надо знать, что желает начальник.
Угадать, согласиться, не спорить
И карьеры своей не испортить.
Чтобы сдвинулась с места бумага, 
Тут и гибкость нужна, и отвага. 
свою подпись поставить иль визу
все равно, что пройти по карнизу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нет прочнее бумажной постройки,
Не страшны ей ветра перестройки...

Байдужа витонченість сучасних апаратних бюрократів уже давно перевершила 
гірші зразки радянських часів. Передусім тому, що в атмосфері безвідповідальності 
кожний окремий апаратник відчуває себе практично безкарним. Наприклад, куль-
турний центр упродовж 2001–2002 років кілька разів намагався вирішити важливі 
для його життєдіяльності питання, проте щоразу наштовхувався на суху паперову 
відмову-абракадабру. скажімо, ви точно знаєте, що волга впадає в каспійське море, 
а просите розглянути питання про підвищення заробітної плати працівникам, які 
працюють у Москві за гроші набагато менші, ніж їх отримують за кордоном люди 
в  аналогічних установах. Десь через кілька місяців ви отримуєте: «На звернення 
№ ... щодо ... повідомляємо про наступне. волга таки впадає в каспійське море, саме 
тому ваше питання зараз вирішити ніяк не можна, ми повернемося до його роз-
гляду після набуття чинності ... після опрацювання питання щодо...» і т. д. Звичайно, 
ніхто й ніколи до нього не повернувся. Та, власне, й не збирався це робити.

Пройшов десяток років, упродовж яких кілька разів змінилася влада. Та нічого 
не змінилося в бюрократичному апараті. скажімо, в 2012 році культурний центр 
звернувся в одне з міністерств з ідеєю спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку 
й Михайлу Щепкіну в Москві, про який докладно йдеться в четвертій главі цієї 
частини книги. відповідь була такою:

«Міністерство ... розглянуло вашого листа щодо встановлення пам’ятника двом 
друзям — українському поету, письменнику, художнику Т. Г. Шевченку та російсько-
му актору М. с. Щепкіну в м. Москві (Російська Федерація) та інформує про таке.

Ідея встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченку та М. с. Щепкіну цікава... Радимо 
звернутися з порушеного питання до іншого міністерства...» Та ще й роз’яснили, 
що «відповідно до законодавства України, увічнення пам’яті видатних діячів іно-
земних держав не може відбуватися за рахунок Державного бюджету України, 
такі пам’ятники мають споруджуватися за спонсорські кошти».

а як хотілося б? аби в апараті відразу зрозуміли, що йдеться про справу дер-
жавної ваги, тим більше пов’язану з 200-річчям з дня народження Тараса Шевчен-
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ка, й хай би міністерства самі розібралися в києві, як краще її розв’язати, фінан-
сувати, а не «відфутболювати» знову в Москву «цікаву ідею». Та ще, аби в апараті 
знали й пам’ятали, що Михайло Щепкін не є лише «діячем іноземної держави», 
але й великим українцем...

Та про що це я... Знайте, що доморослий чиновник ступка вам обов’язково до-
поміг би, а досвідчені апаратники — ніколи! в цьому головна відмінність між ними.

останнім часом чиновники часто перестраховують себе з огляду на демокра-
тичну наявність різних поглядів. вам можуть в очі говорити, що працюєте ви пре-
чудово й держава навіть повинна вас нагородити, і в той же час вони здатні по-
відомити людей іншої політичної орієнтації, що вас давно пора гнати з роботи.

Ці подвійні стандарти вкупі з безвідповідальністю розкладають апарат, дедалі 
більше протиставляють його громадянському суспільству. все частіше в апараті 
трапляються й невігласи, які не в змозі забезпечити належний інтелектуальний 
рівень розробки державних питань. Як сказано у книзі Еклезіястовiй, «на великих 
висотах глупота буває поставлена».

Для чого я пишу про апарат у книзі про ступку? Для того, щоб глибше й пов-
ніше зрозуміти феномен ступки–Міністра, відчути драму Майстра в інтер’єрі 
апарату. Так, урешті-решт, стосунки Майстра й апарату завжди мають драматич-
ний характер. Це зовсім не значить, що конкретний апаратник не може захоплю-
ватися живописом і навіть малювати, не може любити поезію й навіть віршувати, 
не може знатися на театрі й навіть бути театрознавцем. Так само це не значить, 
що конкретний митець не може працювати в апараті й навіть керувати ним. але 
це завжди означає, що рано чи пізно Майстер має зробити остаточний вибір між 
Мистецтвом і апаратом. Бо ці субстанції самодостатні й живуть паралельним 
життям, у їхніх жерців різні генні коди, різні ментальності, різні життєві цінності, 
різні способи й цілі життя.

Зрозуміло, що ступка прийшов в апарат Міністерства культури і мистецтв 
України без своєї команди; її у нього не було й не могло бути. Навіть якби він захо-
тів перебудувати чи обновити апарат «під себе» (чого він мудро не став робити), то 
в нього нічого б не вийшло. апарат не може перебудовуватися швидко — він живе 
за своїми, зрозумілими небагатьом законами. абсолютно наївні чи невіглаські спро-
би деяких керівників порушити ці неписані одвічні закони завжди закінчувалися 
крахом. Напевне, ступка з користю для справи міг би працювати міністром іще 
якийсь час, але він ніколи органічно не вписався би в апаратне життя. Не став би 
повноправним, а головне — щирим членом касти чиновників. Його успішна діяль-
ність на посаді міністра — виняток із правил, але й у цьому щасливому випадку апа-
рат не прийняв Майстра, точніше — відторгнув його. Що ж це за міністр, якщо він 
подібно до філософа Миколи Бердяєва залишається крайнім персоналістом, визнає 
верховенство особистої совісті, примат особи над суспільством і державою? Що це 
за чиновник, який службі в ім’я кар’єри віддає перевагу служінню в ім’я України?

апарат у таких випадках ніколи не помиляється й не прощає. Упродовж віків 
у нього виробився прекрасний інстинкт самозбереження, який береже й держав-
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ні структури. Нітрохи не іронізую: без апарату справді неможлива Держава. апа-
рат безсмертний. апарат жив! апарат живе! апарат житиме!

Проте втішимося. Митець так само споконвічний і безсмертний. ступка — 
самодостатній і великий поза апаратом. ступка — це безмежно більше, ніж мі-
ністр. ступка — це Україна.

Божий знак

Наївно було б думати, що Богдан сильвестрович байдуже переніс залишення 
посади міністра. Навряд чи знайдеться людина, для якої подібна життєва ситуація 
була б абсолютно приємною, виключно радісною. Зазвичай навпаки. Тим більше 
що Богдан сильвестрович був готовий і хотів працювати. Проте так само впевне-
но можу сказати, що на жодну мить він не драматизував ситуацію, а сприймав її 
по-філософськи, з гідністю.

Передання Міністерства культури й мистецтв України новому керівнико-
ві проходило в присутності колективу Мінкульту, нового віце-прем’єр-міністра 
володимира семиноженка і голови комітету з питань культури верховної Ради 
України Леся Танюка. ось що сказав тоді Богдан сильвестрович:

— Я відчуваю радість і сум одночасно. Це ще раз підтверджує, що ці два людські почут-
тя в житті завжди живуть поруч. Радість — що тепер я можу сповна віддатися творчій 
роботі. Сум — бо чимало з того, що задумав, не встиг зробити на посаді міністра. Я не 
чиновник. Я ніколи не керував людьми, а керував серцями. Мабуть, сам Бог вирішив, що я по-
винен був усе-таки пізнати цю важку і відповідальну роботу, здобути досвід керівництва 
людьми. Незвичайний, фантастичний досвід. Він знадобиться мені на посаді художнього ке-
рівника театру. Але головне, що я побачив світ іншими очима. Це надзвичайно важливо для 
кожної людини, тим більше для артиста. Мені добре працювалося з вами. Сподіваюся, що 
з новим міністром ви доведете до кінця всі справи, які ми разом розпочали. Якщо я грішив 
у роботі, простіть мене.

Так завершився невеликий, але знаковий період, коли міністром культури 
і мистецтв України був Богдан сильвестрович ступка. Годі й говорити, що корот-
кий час перебування ступки в кріслі міністра — сімнадцять місяців — не при-
меншує його заслуг перед українською культурою. Українська Центральна Рада 
на чолі з Михайлом Грушевським існувала всього чотирнадцять місяців, але на-
завжди ввійшла у вітчизняну історію. Ще раз хочу нагадати слова міністра куль-
тури Росії Михайла Швидкого про те, що присутність Богдана ступки на посаді 
міністра «врятувала розвиток культури в Україні». Ще раз хочу повторити оцінку 
тодішнього прем’єр-міністра віктора Ющенка, який працював зі ступкою: «Без-
умовно, це великий міністр, якого буде пам’ятати Україна». Запам’ятаймо! Бо 
ніщо велике, чого так прагне Україна, не може бути досягнуте без участі великих 
людей. особливо таких, як ступка. Мабуть, нам, його сучасникам, не вдасться до 
кінця осягнути, наскільки важливою для духовності України була присутність 
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ступки на цій посаді на той час. але, думаю, сам Бог зробив так, щоб українську 
культуру з одного тисячоліття й століття в інше перевів саме ступка. всевишній 
дав Україні знак, і я впевнений, що наші нащадки його збагнуть.

Маю сказати, що сам ступка був противником окремої глави «Міністр» ще 
тоді, коли я вперше написав його для книги «Майстер». «Що я там зробив? — гово-
рив він. — Можна дати хіба що три сторінки». автор дотримувався і дотримується 
іншої думки.

Монолог Міністра: «Я — актор»

Ідучи з посади Міністра, Богдан сильвестрович опублікував у журналі «кіно- 
Театр» монолог про свою головну посаду — артиста.

— Над колискою — ку-ку!
Над чолом крутим — ку-ку!
Над хрестом німим — ку-ку!

Ось як можна вмістити людське життя у три рядки. Кожен із них окремо — нічого, а ра-
зом — усе. Лишається тільки позаздрити поетам і поезії, коли їхнє слово справжнє.

Я — актор. Часто говорю чужими словами, очі мої зі сцени чи з екрану випромінюють 
світло чужої любові, метають блискавиці зненависті, в’януть від байдужості... Є в цьому 
щось моторошне. Здавна у професії актора вбачали щось принизливе, блюзнірське. Навіть 
поширена теорія, буцімто гарний актор — це бездоганний камертон, інструмент, майже 
позбавлений власної особистості, який зате вміє сильно і точно відлунювати почуття 
й думки інших — режисера, драматурга, сценариста.

Я — актор. І щасливий цим. У мене тисячі життів від першого до останнього «ку-ку». 
Нині захоплюються віртуальною реальністю, фантазують щодо можливості засобами 
технічного прогресу через гру торкнутися інших світів, відчути себе героєм, генієм, чудо-
виськом, пережити неймовірні пригоди й авантюри. Я вмію це робити без жодних приладів. 
Бо я — актор. Я навчався цього спершу в студії при театрі ім. М. Заньковецької в Бориса 
Хомича Тягна, а потім (через два десятки років!) у Київському театральному інституті. 
І коли мене запитують, чому ось стільки років лягло між студією та інститутом, анітро-
хи не лукавлячи, відповідаю: «Я читав підручник життя». І користувався знаннями спершу 
на сцені, а згодом і перед кінокамерою.

Згадуючи ті часи, один із моїх, лагідно кажучи, «доброзичливців», похвалився, що пере-
грав усі головні ролі в репертуарі театру, а Ступка тоді був усього-навсього задніми но-
гами коня. Що ж, можна побути й ногами, аби добре навчитись ходити. А пізніше, навіть 
падаючи, прохрипіти річардівським голосом: «Півцарства за коня!»

Вчора на подіум я виходив Миколою Задорожним в «Украденому щасті», Дон Жуаном 
у «Камінному господарі», булгаковським Майстром, Тев’є-молочарем, Котляревським, 
 Гоголем...
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У театрі я щовечора помирав, зваблював жінок, когось убивав, із когось сміявся. Якщо 
дотримуватись «вічних» постулатів Станіславського, можна було б збожеволіти або лег-
ко шаблонізуватись.

На сцені в театрі кожна мить неповторна. І ту ж саму роль вже не зіграєш, як учора. Оце 
і є закон змінності акторського творення. Ні, не відступати від загального плану вистави, 
але в деякі моменти мати право імпровізації, доповнювати персонажа власним способом 
мислення і своїм характером. Саме це підтримували мої вчителі-режисери, вихідці зі школи 
Курбаса — Борис Тягно та Доміан Козачковський, а пізніше і Сергій Данченко, Володимир Опа-
насенко, Володимир Оглоблін. З їхньої мудрості й діянь ми, актори, приходили до розуміння, 
що мистецтво — форма, а зміст цієї форми — в тобі, що в один потік двічі не увійдеш. 

Доторк до вічного, до класики. Це щось таке хвилююче, таке захмільне, що стаєш, наче 
переліплений наново з глини Адам, і починаєш творити в собі й собою того відомого всім 
персонажа, але не такого, яким він був до тебе. Подібне я відчував, коли приступав до ро-
лей Річарда III та Ліра. Першого колись могутньо зіграв Лоуренс Олів’є, другого — Соломон 
Міхоелс. У «Річарді III» я шукав засоби, як би проявити і підтвердити, що Господь сотворив 
і ката, і жертви для нього. В «Королі Лірі» вже на самому початку я з’являюсь зі свічкою серед 
білого дня. Критики порівняли це з діянням історичного Діогена, що з ліхтарем удень шукав 
Людину. А режисерові, і мені також, хотілось підкреслити, що немає в короля друзів, окрім 
власної тіні.

Якщо театр — це рух до героя від вистави до вистави, то кіно — вихоплений і закарбо-
ваний спалах-мить. Можна зробити кілька дублів однієї й тієї ж миті, а пануватиме обрана 
режисером. Інколи, на мою думку, і не найкраща. Але кіно — то відразу мільйони глядачів, 
мільйони поціновувачів і критиків. Відчув це, коли зіграв Богдана Хмельницького у фільмі 
«Вогнем і мечем» польського режисера Єжи Гофмана. Не такий славний гетьман у поляків, як 
у нашій літературі, в наших фільмах. Та це й зрозуміло, адже саме повстання українського 
козацтва і поспільства розвалило польську державу «од можа до можа». Але я — актор. І зі-
грав так, як його вельми барвисто описав Генрік Сенкевич. Хмельницький не стереотипний, 
він більше схожий на того, яким його бачив Тарас Шевченко. Пригадуєте вірш «Якби то ти, 
Богдане п’яний»?

У кожного сущого на землі індивіда свої таланти, свої людські якості, свої гріхи. І наш 
гетьман, маючи дар полководця й організатора мас, люблячи свободу й Україну, був сином 
свого часу. Поляки кажуть, що маса, натовп — це жінка. А жінки люблять сильних мужів. 
Уже десять літ, як Україна стала незалежною. Важко твориться суспільство, де нема єд-
ності. Поодинці ми наче й українці, а разом — ні. Намагання одними поняттями — масова 
політика, масова економіка, маскультура — урівняти життя нових багатих і нових злида-
рів — то марна справа. Навіть прорахунки не залишають ніде порожніх місць. А в культурі 
порожні місця ніколи не бувають порожніми, їх заповнюють темні сили...

Я — актор. Я учень світу і життя — навіть сьогодні, коли давно вже перейшов свій по-
лудень, продовжую вчитись. В один потік двічі не ввійти.

Так розмірковував артист, який волею долі працював Міністром, а потім 
став Художнім керівником Національного академічного драматичного театру 
ім. Івана Франка. 
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Глава 4

тепло буденних зустрічей

Житейські миттєвості

На думку мудрого Монтеня, про людину необхідно судити за її побутовими 
вчинками, спостерігаючи за нею щоденно. а як бути з людиною неординарною, 
непересічною, що перебуває «над» сучасниками? Так само! Дар Божий не відмі-
няє ні житейських радощів, ні житейських негараздів, ні щастя, ні горя. Життя 
генія, як і простого смертного, складається з миттєвостей. от тільки ті миттєвос-
ті завжди викликають усезагальний інтерес.

Чехов писав, що професія артиста «неотделима от нашей собственной по-
вседневной личной жизни». Безумовно, це стосується й ступки, проте з власти-
вим йому гумором Богдан сильвестрович, як правило, зазначав, що така невід-
дільність зумовлена можливістю... виспатися у повсякденності. одного разу, вже 
будучи художнім керівником театру, на питання солідного журналу про те, як він 
проводить вільний час, ступка відповів: «сплю». Бажання виспатися виробило-
ся давно. І причина тому в пізніх поверненнях додому після зіграних спектаклів, 
коли далеко за північ не вдається заснути. Іноді Богдану сильвестровичу допо-
магав келих шампанського. але далеко не завжди...

— Після таких спектаклів, як «Тев’є-Тевель» і «Король Лір» з їхнім величезним емоційним 
і фізичним навантаженням спати вночі неможливо... Ходиш по кімнаті, всілякі думки в го-
лову лізуть, згадуєш, де і що не вдалося. Засинаєш о четвертій – п’ятій ранку. Зате можу 
заснути й удень, навіть на десять– вадцять хвилин, якщо треба відпочити. Вже виробився 
такий рефлекс. Це так само, коли не з’їм перше, а лише друге, то здається, що цілий день 
голодний. Сон — це як спорт, яким я зараз не займаюся, бо маю такий спорт на сцені, що 
ніякі додаткові фізичні навантаження мені не потрібні. Найкращий спорт — це сон.

Насправді ступка від природи — спортивна людина. він добре плаває, грав 
у баскетбол, ручний м’яч, більярд, теніс, футбол. 

а повелося так іще з юності. У мене є фотографія, на якій Богдан сильвестро-
вич управно розтягує гуму — тренажерів тоді ще не було. Йому років двадцять п’ять, 
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худорляве, сильне, самотужки треноване тіло, красивий торс... артист тримав себе 
у формі постійно. скажімо, у футбол грав і після п’ятдесяти. Був навіть такий випа-
док, коли влітку 1995 року під час азартного футбольного матчу Богдан сильвестро-
вич зламав руку в Чернівцях, де знімався у фільмі василя Домбровського «вічне коле-
со». Гіпс тоді наклали поспіхом, навіть не виявивши один із переломів. У такому стані 
ступка полетів з Ларисою до сШа, де відчув, що з рукою не все гаразд, але звернувся 
по допомогу вже вдома — і надовго потрапив до лікарні. Принаймні запам’яталося, 
що наприкінці листопада, коли ступка грав Тев’є-Тевеля, рука ще погано підкоряла-
ся йому, проте, здається, ніхто цього не помітив. Той перелом довго давався взнаки.

У вільний час ступка міг піти на відкриття художньої виставки свого знайомо-
го, почитати книжку чи послухати музику, зустрітися зі студентами чи посидіти 
з друзями. коли внук Діма був маленький, дід над усе любив гуляти і спілкуватися 
з ним, а пізніше — з онукою Устею. На різні засідання й комісії намагався не ви-
трачати багато часу. Перечитуючи главу цієї книги про 2011 рік, навіть попросив 
вилучити текст про участь у всіляких радах і нарадах: «Нащо це? Нецікаво». Хоча 
Богдан сильвестрович зiзнається, що на таких зібраннях прислухається до розум-
них людей: «вони поповнюють калоріями мою власну духовність».

ступка любить компанію, в тому числі незнайомих людей. коли він іще не був 
міністром і художнім керівником театру й дозволяв собі ходити пішки, його часто 
зупиняли на вулиці численні прихильники, і я не пам’ятаю випадку, коли б артист 
був тим роздратований. він охоче вступав у розмову, слухав зацікавлено, відпо-
відав по суті й завжди з гумором. Якщо ж не було часу, то вмів розійтися з людьми 
так, що ніхто не залишався ображеним. Інколи не відмовлявся випити з новими 
знайомцями кави чи вина.

Утім, не думайте, що ступка всеїдний у знайомствах з людьми. Якось він ска-
зав словами з книги Приповістей соломонових: «Не дружись із чоловіком гнівли-
вим і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився і тенета не взяв для 
своєї душі». І ще він любить повторювати: «Я люблю людей розумніших від себе». 
І на багатолюдних зустрічах, і в невеличкій компанії ступка поводиться однаково 
природно й просто, любить і вміє жартувати, викликаючи сміх і приязнь. Не ска-
жу, що популярність йому не до смаку, проте у нього відсутній навіть найменший 
натяк на «зоряну хворобу». ступка дуже близький до пастернаківської максими: 
бути знаменитим некрасиво. Про таких акторів, як він, можна сказати словами 
анатолія Ефроса: «справді талановиті люди майже завжди по-людському безза-
хисні, в них є щось дитяче, простодушне».

він щиро цурається не лише екзальтованого поклоніння, але й видимих зна-
ків пошани. коли в 1997 році на прем’єрі «короля Ліра», вручаючи йому квіти на 
сцені, я хотів схилитися у поклоні, ступка схопив мене за руки й благально про-
шепотів: «Перестань...» Роман Лубківський, побачивши ступку в ролі Тев’є, таки 
встиг стати перед ним на коліна, але Майстер, як говорив мені Лубківський, відра-
зу «приземлився поруч»... Мені здається, що ступка — один з небагатьох великих 
артистів, які обходяться зі своєю славою так просто й гідно. «слава — товар не-
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вигідний, — повторює він за оноре де Бальзаком, — коштує дорого, зберігається 
погано». він не аналізує свою славу, ніби сповідує біблійну сентенцію про те, що 
«їсти меду багато — недобре, так досліджувати власну славу — неслава».

Менталітет і стиль життя ступки нагадує мені наймудріших українців — зав-
жди доступних і завжди вирізнених із-поміж інших якоюсь особливою печаттю 
духовних наставників. він справді природний, органічний, я би сказав, глибоко 
народний у своїх повсякденних стосунках з оточенням. У будь-якому зібранні 
Богдан сильвестрович обов’язково стає душею компанії, проте ніколи не прагне 
верховодити або тамадувати.

він уміє почути найрозумніше, найкраще, що говорить його співрозмовник, 
пропустити повз вуха словесні дурниці, не спалахувати щоразу з їх приводу... сха-
рактеризував би цю ступчину побутову мудрість словами Гоголя, який напучував, 
що «это эпизоды вводные, вставочные фразы, слова в скобках, а потому их нужно 
так и оставить вставочными фразами и словами в скобках, а отвечать только на 
то, что главное в речи». Гоголь наставляв, що взагалі не слід з якогось незначно-
го зернятка, неумисне чи зумисне зроненого слова, розпочинати довгу розмову. 
Інакше це буде схоже на роздмухування іскри, котра сама собою загасла б, але яку, 
роздмухавши, можна перетворити на таку пожежу, що й загасити вже складно.

саме так і поводить себе Богдан сильвестрович, але він узяв це не з гоголів-
ських настанов, а всотав, мабуть, із маминим молоком.

Жодного разу я не чув, щоб він переходив на матірщину, навіть у непростих 
житейських ситуаціях. Частенько дотепник ступка гасить суперечки влучним 
жартом або анекдотом. Найбільш жорсткий вислів у нього — «куку на Муню», що 
в перекладі є «озвученням» крутіння пальцем біля скроні. Проте оскільки ступка 
перейняв цю «фішку» у мами, яка завжди вживала її у лагідному ключі, то й у нього 
вона не має лайливого характеру. саме так звучала вона в «Тев’є-Тевелі», привне-
сена у спектакль самим артистом.

своїм яскравим життєлюбством, духовною ненаситністю й душевною невга-
мовністю ступка нагадував мені поетичного героя Бориса Пастернака:

во всем мне хочется дойти
До самой сути.
в работе, в поисках пути,
в сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

все время схватывая нить
судеб, событий,
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Жить, думать, чувствовать, любить,
свершать открытья.

Якось сказав йому про це, а він і не заперечував: «Прекрасний вірш!»
Богдану сильвестровичу з усіма цікаво — як і всім цікаво з ним. Не буде пере-

більшенням, якщо скажу, що люди тягнуться до нього як до уособлення щирості, 
добра, справедливості, незрадливості, надійності.

Утім, ступка, який понад усе любить людей і спілкування з ними, не став учас-
ником незліченних телешоу, що виявилися модними вже в 90-х роках минулого 
століття й досі морочать народу голову міражами. Хто ж не бачив і не чув ці що-
денні телепащекування депутатів, політиків, можновладців, опозиціонерів, де-
мократів, політологів, журналістів, кожний з яких знає, як людям нарешті стати 
щасливими? вони самозабутньо говорять і говорять, перебиваючи один одного, 
розуміючи, що нічого від того не зміниться... 

а то всі рот в рот торочать
Не народ а потороччя
Говорящеє
Не творящеє
Балакучеє
Так докучує
всі базікали
Творить ніколи

Іван Драч

а яким ідіотсько-московським післясмаком віє-повіває від ефіру, облаштова-
ного зайшлими «маестро». У того ж Драча є влучно-нещадний вірш «TV»:

Знов приб’ється савік Шустер 
Знову вистроїть хохла
вдруге втретє вп’яте вшосте
аби виправка була

всіх построїть по ранжиру
Як велить електорат
всіх готує до ефіру
І хохол безтямно рад

в телевізії кайфує
Тисне кнопки в один мент
Ну а савік диригує
Зайшлий диво-диригент
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Геть чисто забули деякі учасники тих слово-телетоптань про Шевченкову за-
сторогу не шукати на чужині доброго добра й братерства братнього.

Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
великих слов велику силу,
Та й більш нічого. кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!

ступка ніс істинну правду великих слів велику силу в собі, він ніколи не хилив-
ся і не хилиться. До речі, саме це багатьом і не подобається, адже актора не вдало-
ся політизувати, і він не ставиться до свого часу так марнотратно. Та ж і Христос 
не проповідував політичного ладу і не давав рекомендації з улаштування суспіль-
ного життя...

втім, що це я про політику й міражі, тим більше так довго? сам ступка  
про все це говорить їдко й словами Пушкіна: «о чем шумите вы, народные 
 витии?»

Повернемося до нашої теми. Якось почув, як відомий російський актор 
в’ячеслав Невинний сказав: «коли слухаєш розповідь про акторське особисте 
життя, то все здається дуже цікавим, а коли бачиш його, то все цікаве кудись 
зникає. Тому все-таки артиста краще дивитися на сцені». Так і є. Проте з кожно-
го правила є винятки, і бачити житейські миттєвості Богдана ступки так само 
цікаво, як і слухати про них. 

Упродовж багатьох років нашого знайомства і дружби я час від часу фіксував 
якісь його життєві миттєвості, зустрічі та розмови з ним. Про біографію Май-
стра тоді не думав, але тепер ці, хоч і розрізнені, записи знадобляться, як штрихи, 
в створенні цілісного портрету Богдана ступки. Я знаю ціну миттєвостям ступ-
чиного життя, і мені є про що розповісти.

Про страви, каву й містичне місце

Здавна ми з Богданом сильвестровичем час від часу ходимо один до одного 
в гості. У 1987 році ступка, приходячи до мене, залишав автограф на великому 
плакаті зі своїм портретом: «київський державний ордена Леніна академічний 
український драматичний театр ім. Івана Франка. За участю народного артиста 
УРсР, лауреата Державної премії сРсР та Республіканської комсомольської пре-
мії ім. М. островського Богдана ступки». Плакат цей зберігся, й на ньому залиши-
лися такі дати: 14 січня, 27 лютого, 8 і 19 березня, 25 липня... 
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Я бував у невеличкій квартирі ступки на Хрещатику, яку він одержав напри-
кінці 70-х років після переїзду зі Львова. всі інші візити до нього пов’язані з квар-
тирою на вулиці станіславського поруч з театром.

Запам’яталось, як одного разу влітку Богдан сильвестрович запросив мене 
з дружиною, актрисою Театру ім. І. Франка Любою Бо`гдан, до себе. стіл він на-
кривав сам (Лариса була у від’їзді), для чого кілька разів сходив на Бессарабський 
ринок і в гастроном, де накупив різноманітної зелені, м’ясних і рибних баликів, 
ковбас, сирів і, звичайно, сала. Проте свою коронну страву Богдан приготував 
власноруч. Рецепт її простий: береться свіжий сир, в нього нарізають редьку, зеле-
ну цибулю, огірки й розмішують в українській сметані... спробуйте, смачно!

ступка зустрів нас у джинсових шортах і модній червоній футболці, 
перев’язаний зеленим фартухом і з чистесеньким рушничком на лівому плечі. весь 
вечір він зворушливо й всерйоз частував і розважав нас, ні на мить не знімаючи 
фартух й не забуваючи про обов’язки господаря: міняв страви й тарілки, підливав 
й підкладав, презентував різні сорти пива, заварював чай, подавав каву й ласощі...

коли ми працювали в нього вдома, скажімо, над якоюсь публікацією, Богдан 
сильвестрович пригощав нашвидкуруч, але смачно: бульйон з розчинним куби-
ком, в який клав ціле круто зварене яйце, й окремо — акуратно порізану копчени-
ну з солоним огірочком...

Може також почастувати яєчнею, як він каже, за рецептом філософа Ми-
рослава Поповича. ступка вливає в сковорідку соняшникову олію й кладе трохи 
вершкового масла, нарізає цибулі й підчеревини — підсмажує. Затим все це зні-
має зі сковорідки, а на гарячому маслі ще жарить в ній яєчню, в яку потім повертає 
цибулю й підчеревину. Зверху притрушує натертим твердим сиром й залишає на 
кілька хвилин пряжити.

Якось, уже на початку ХХІ століття, похвалив його за художній підхід до приго-
тування згаданих страв. а ступка відповів: «Та що там! он візьми “кулінарні фіґлі” 
Марії Матіос і почитай, як вона навчає готувати свинячі реберця». Звичайно, взяв 
і почитав. І вам раджу:

«отже, окремо підсмажуєте цибулю, зелень, окремо обсмажуєте з усіх боків 
свинячі реберця (бажано, щоб один кінець кожного реберця був вільний від м’я-
са). Перемелюєте на м’ясорубці куряче філе і свини ну грамів по 200. У полумиску з 
окропом запарюєте капустяне листя (як на голубці). Тоді сповиваєте кож не ребро 
фаршем, а далі вгортаєте капустяним лист ком, — так, щоб вільний від м’яса кі-
нець ребра ви зирав із капусти. складаєте ребра (стоячи) в чавун, заливаєте соусом 
із сметани, смальцю і томатної пас ти — і кладете в духовку. 

але признаюся: коли я особисто маю натхнення і час, коли моє серце грає 
у такт музиці Мендельсона, я з тими реберцями витворяю ого-о-о! які викрутаси! 

ви пам’ятаєте, що для реберець потрібне куряче філе і свинина? а куряти-
на і свинина мають різний колір. Так ось, випендрюючись перед своїм коханим, 
як еквілібрист перед захопленим глядачем, один бік реберця я обгортаю курячим 
фаршем, а другий — свининою. Усе зі спеціями, звичайно. Знімає гість з реберця 
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капусту — і в нього від здивування і несподі ванки двоїться в очах: фарш — вияв-
ляється, різний! а поруч на тарілці — ще й грибочки у сметані. 

Живи — і хочеться, кажуть у нас у Розтоках. а якщо коло вас той, з ким хочеть-
ся... Боже праведний! Хто сказав, що життя коротке?!»

а скільки інших надзвичайно смачних рекомендацій органічно вплетено 
в тканину оповіді! Здається, в усьому світі не було досі таких художніх рецептів...

У 80–90-х роках ми заходили іноді з Богданом сильвестровичем до кав’ярні, 
що навпроти його будинку — треба було лише перейти через вулицю Заньковець-
кої (на жаль, цей дивовижно теплий куточок тепер зник: на його місці з’явився 
холодний і відсторонений від простих людей магазин, здається, швейцарських 
годинників).

Ми ставали в невеличку чергу — жодного разу ступка навіть не подумав ско-
ристатися статусом усім відомого артиста й очевидною прихильністю до нього 
господарки кав’ярні. Тут можна було випити не тільки чашечку кави, але й сто 
грамів коньяку, і я завжди турбувався, який саме взяти. ступка — статечний і спо-
кійний — запевняв, що марку Данута вибере сама (виявляється, що Данута була 
однокласницею ступки у львівській школі № 28). Богдан сильвестрович любив 
розраховуватися власноруч і обурювався, коли це встигав зробити поперед нього: 
«Тобто як? — щиро дивувався він. — Моє запрошення, мені й платити...»

Не скажу, що у кав’ярні було дуже затишно, та й каву доводилося пити стоя-
чи, у верхньому одязі, пліч-о-пліч з іншими завсідниками. Проте в атмосфері було 
розлито якийсь особливий демократичний аромат, і різношерсна публіка трима-
лася делікатно й ґречно. Принаймні не пам’ятаю, щоб нас відволікали від розмови 
проханнями про автограф у ступки чи голосним шепотом обговорювали за спи-
ною його вбрання.

отак навстоячки неквапно балакали про Шекспіра, про внука Дмитрика, про 
нові ролі, про театральні злидні й Малу сцену, що її ніяк не добудують. вона на той 
час уже будувалася років десять, але хто ж тоді міг подумати, що до її відкриття ще 
понад десяток... До речі, ступка мріяв про те, що в новому приміщенні буде ресто-
ранчик, абсолютно не схожий на нічний клуб чи дискотеку, дорогу «об’їдайлівку» 
чи дешеву «забігайлівку». То мала бути класна й затишна залка, де в будь-який мо-
мент можна, купаючись у хвилях чарівної музики, посидіти й поговорити про все 
на світі. страви там різноманітні й смачні, а напої вишукані й благородні...

Ми не виходили з кавою на вулицю, як це робили чимало відвідувачів, але в ри-
туал обов’язково входило продовження бесіди саме тут, особливо коли було тепло. 
На вулиці біля ступки затримували крок знайомі й незнайомі перехожі, віталися, 
деякі зупинялися, й через кілька хвилин розмову вів уже чималенький гурт людей...

Допивши каву, йшли розпружені «по Заньковецькій». ступка говорив про те, 
що ця вулиця з’явилася недавно — всього сто років тому — й називалася тоді Ме-
рінгівською, за прізвищем професора медицини київського університету. Напри-
кінці 30-х років вулиці дали ім’я... середньовічного таджицького поета Фірдоусі, 
проте ненадовго — в 1944 році, до дев’яносторіччя з дня народження Марії Зань-
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ковецької та десятиріччя її смерті, вулицю знову перейменували. Богдан сильве-
стрович раптом зупинявся й показував мені те місце, де колись стояв театр Гей-
мана (у 1918 році — Державний драматичний театр, затим Музична драма, різні 
робітничі клуби, а в 30-х роках — театр київського військового округу). Поруч, де 
тепер невеличкий скверик, було популярне кафе-шантан «аполло», описане в ро-
мані Юрія смолича «Реве та стогне Дніпр широкий». Між іншим, смолич писав 
свою книгу за два кроки звідси, про що свідчить меморіальна дошка.

Доходили до Лютеранської вулиці, звертали ліворуч і поволі піднімалися наго-
ру; ступка зупинявся біля школи, яку закінчив остап, а тоді у ній вчився Дмитрик. 
стояли якусь мить біля початку круглоуніверситетської вулиці. Тут у 1906 році 
жила анна ахматова; пізніше вона оселилася на Мерінгівській. На розі огинали 
будинок у конструктивістському стилі та йшли по Банковій повз президентську 
адміністрацію. Затим біля таємничого будинку Городецького, вицяцькованого 
бетонними прикрасами на міфологічні й мисливські сюжети, спускалися широ-
кими сходами у чашу площі Івана Франка (колишньої Миколаївської, затим — 
спартака). Біля службового входу театру ступка якийсь час обмінювався жартами 
з артистами, котрі, мабуть, вийшли з репетиції, а потім, простуючи до скверика, 
несподівано нагадував мені, що приміщення театру було збудовано рівно сто ро-
ків тому — в 1898-му — для театру соловцова.

Ми звично вмощувалися на лавці, й Богдан сильвестрович, пожалівшись на 
те, що фонтан у сквері так-таки й не працює, продовжував перервану ще на Зань-
ковецькій розповідь... На місці, де ми сиділи, колись був ставок на території чи-
маленької садиби професора Мерінга. Був тут і знаменитий Мерінгівський сад 
з  оранжереями, алеями, навіть виноградниками. Після смерті власника садиба 
була придбана домобудівним товариством, яке очолював архітектор Шлейфер — 
саме він і проектував будинок їхнього театру.

ставок було засипано, невдовзі тут піднялися будинки в стилі бароко й рене-
санс, були прокладені нові вулиці, одна з яких так і називалася — Нова, а тепер — 
станіславського, де ступка й мешкає.

артист живе у справді містичному для театральної людини місці — на розі 
станіславського й Заньковецької! Про колишню Мерінгівську ми вже говорили, 
а  вулиця станіславського, мабуть, найкоротша в місті, зачаровує своєю тихою 
красою й несуєтністю. З одного боку ростуть каштани, й у травні зі ступчиного 
балкону видно безліч яскравих свічок над густою зеленою кроною; з протилежно-
го боку — липи, й улітку можна милуватися золотим їхнім квітом, який паморо-
чить голову медовим ароматом...

Богдан сильвестрович говорив про незвичайну духовну атмосферу місцевос-
ті, в якій він живе й працює. вона сприяє зосередженню на ролі, коли артист іде 
до театру; так само вона допомагає розслабитися, відпочити після репетиції чи 
спектаклю... Можу підтвердити ці спостереження ступки. Майже двадцять років 
я працював поруч із цією місциною та багато разів переконувався, як швидко зни-
кають утома й нервове напруження: варто лише посидіти у скверику біля театру...
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Божевільна мудрість Поприщина 

Під час наших буденних зустрічей я дізнався про творчі засади й духовні устої 
ступки не менше, ніж у театральній залі. скажімо, в 1992 році в апофеозі спів-
творчості з Данченком і під час тріумфу «Тев’є-Тевеля» та «Енеїди» ступка блискуче 
зіграв «на стороні» Поприщина в «Записках божевільного» за Миколою Гоголем 
(режисер василь сєчин). Про цю незвичайну роль оригінально розмірковувала 
алла Демидова: «Менше за все мені хотілося б грати Поприщина, але розкрити 
тему божевілля Росії, по-моєму, дуже цікаво».

На самому початку божевільного для Росії 1993 року цей спектакль йшов на Ма-
лій сцені старого МХаТу. ступку тоді прийшов привітати великий Іван козловський.

«Рік 2000 квітня 43 числа. 
сьогоднішній день — це день найбільшого торжества! в Іспанії є король. він 

віднайшовся. Цей король я. саме лише сьогодні про це дізнався я. Зізнаюсь, мене 
раптом неначе блискавкою осяйнуло. Я не розумію, як я міг думати і гадати собі, 
що я титулярний радник...»

Поприщин у виконанні ступки просто приголомшив мене, і я ще довго на-
магався розібратися в почуттях і думках, викликаних вражаючою виставою, в якій 
Богдан сильвестрович грав удвох зі своїм сином остапом. Утім, Юрій Богдашев-
ський обурювався: «Тільки сам ступка знає, що змусило його погодитися працю-
вати з режисером-дилетантом василем сєчиним над гоголівськими “Записками 
божевільного”...» Це видавалося дивним і незрозумілим, тим більше в умовах не-
прикритої байдужості театральної критики до нової вистави. Не випадково Рос-
тислав коломієць справедливо зазначав: «спектакль театрального критика, друга 
юності сергія Данченка, людини парадоксального мислення василя сєчина, на 
мій погляд, недостатньо оцінено українською критикою». 

скажу більше: всі ми не використали тоді можливість разом із артистом хоча 
б трохи розібратися в тому, чому Гоголь відправив свого Поприщина на стик сто-
ліття. Задавав це питання саме в 2000 році в публікації в газеті «День» про Попри-
щина у виконанні ступки. Писав про те, що богочутливий артист зрозумів це, 
мабуть, раніше від усіх і варто було б і нам замислитися... 

коли 2011 року вийшов у світ роман Ліни костенко «Записки українського 
самашедшого», стало ясно, що знаменита українка у своїх гірких роздумах про 
сучасність також відштовхувалася від гоголівських «Записок божевільного»: «Як 
там у Гоголя в “Записках сумасшедшего”? “Год 2000 апреля 43 числа”. Це ж коли 
тому самашедшому приверзлася така дата! а ось він уже й минає, цей такий не-
реальний тоді 2000-й рік».

У 1994 році «Записки божевільного» здобули успіх на американській сцені. 
Тоді я знову завів зі ступкою розмову про його Поприщина. Богдан сильвестро-
вич не став занурюватися в тему, лише коротко відповів, що головне в його ге-
рої — «це божевільна мудрість», і порадив уважно придивитися до картини Іллі 
Рєпіна «Поприщин» у київському музеї російського мистецтва. 
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Так я й зробив, спробувавши осягнути ступчиного героя через рєпінського 
«Поприщина».

Ця картина Рєпіна не з числа загальновідомих, її репродукцію, як правило, не 
вміщують в альбомах і монографіях про Рєпіна. «Поприщина» затьмарили на-
писані художником у ті ж 1880-ті роки уславлені твори: «Хресна хода у курській 
губернії», портрети Івана крамського, Тетяни Мамонтової, Поліни стрепетової, 
Павла Третьякова. сам Ілля Юхимович не згадує про цю роботу в автобіографіч-
ній книзі «Далеке близьке», але знавці припускають, що художник створив образ 
під враженням від гри відомих російських акторів василя андреєва-Бурлаки та 
Івана Правдіна, котрі виконували роль Поприщина.

Рєпін зобразив його на повний зріст. Поприщин виступає із гнітючої темря-
ви, яка приховує деталі тла, проте сама фігура яскраво освітлена торжествуючим 
світлом, як у Рембрандта. Гоголівський герой убраний у засмальцьований халат із 
мішковини, підперезаний безглуздим жовтогарячо-чорним поясом, а на голові — 
ковпак, як у блазня, накручений з якоїсь ганчірки. Чудово виписане обличчя По-
прищина: несвіже, неголене, із запаленими очима, скривленими пухкими губами, 
вухами, що стирчать у різні боки, і... високим сократівським чолом. відсторонено-
презирлива усмішка і якась божевільність у погляді наче приховують таємницю: 
здається, Поприщин бачить те, чого нам не дано бачити. І це саме те, що вражаюче 
передав ступка на сцені. в його зовнішності, у його схрещених руках відчувалася 
вищість, навіть погорда, і вся ця дурнуватинка у позі, погляді, одязі тільки насторо-
жувала, але не обдурювала уважного глядача.

У повісті Гоголя дворянин, титулярний радник Поприщин, який гострить пера 
для його високості директора департаменту, звихнувся на усвідомленні своєї нікчем-
ності супроти вищих за чином, званням, благородством. се так по-нашенськи! І сьо-
годні знайдеться чимало людей, у яких, подібно до Поприщина, «достатків немає», 
схильних до його, кажучи словами андрія Платонова, «тверезих марень», скажімо, 
з приводу того, що все краще на світі, в тому числі й недосяжно осяйна дочка ди-
ректора, дістається камер-юнкерам та генералам, а не бідним титулярним радникам.

«Чому я титулярний радник і з якої причини я титулярний радник? — запитує 
себе Поприщин. — Може, я якийсь граф чи генерал, а тільки так здаюся титуляр-
ним радником?..» Божевільно-мудру відповідь було знайдено через п’ятірко днів, 
коли психіка гоголівського героя остаточно не витримала і він поринув у нове по-
прище життя. саме після цього Гоголь уперше і всього один раз називає його — 
Поприщин. володимир Даль трактує «поприще» як «земне життя людини у по-
бутовому сенсі»: «Яке поприще він обрав, який рід життя...» Поприщинський «рід 
життя» був продиктований відтепер новим божевільним самовідчуттям.

Мене як блискавкою осяйнуло: Рєпін зобразив саме цей момент — «найбільшого 
торжества» Поприщина, коли він став «королем Іспанії». Як могла стрельнути йому — 
королю Іспанії — у голову божевільна думка про те, що він усього-навсього жалюгід-
ний титулярний радник? Добре, що ніхто не здогадався запроторити його тоді до бо-
жевільні. втім, невдовзі здогадалися. Запроторили. У Мадріді. Йшов 30-й февруарій...
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коли сказав про це Богдану сильвестровичу, він зауважив, що недаремно від-
силав мене до рєпінської картини... Зізнався, що його завжди бентежило питання: 
хто дійсно є божевільним — той, хто перебуває у цьому божевільному житті, чи 
той, хто потрапив за стіни психушки? Наймогутніші уми бувають розруйнова-
ні великою силою і неабиякою тонкістю їх власників. До того ж, глибокі почуття 
й шалені пристрасті вбивають розум. в опублікованому щоденнику олега Бори-
сова звернув увагу на запис, зроблений артистом з приводу відвідин із концертом 
київської психлікарні: «Я весь час думав про те, хто ж насправді психи — ці неза-
хищені, ні в чому не винні люди чи лікарі...» У цих міркуваннях немає абсолютно 
нічого незвичайного. Душевна хвороба як симптом морального здоров’я — стара 
й важлива тема класичної літератури. Досить пригадати «Доктора крупова» олек-
сандра Герцена, «Палату № 6» антона Чехова, «Майстра і Маргариту» Михайла 
Булгакова... Лікар Рагін із чеховської «Палати № 6» зізнався: «За двадцять років 
я знайшов в усьому місті одну тільки розумну людину, та й та божевільна».

До того ж, здається, із часом межа між двома світами дедалі більше стирається: 
і тут, і там однаково безжалісно ллють холодну воду на голову і б’ють. стражден-
ний і часто битий Поприщин відкрив, що у всякого півня є своя Іспанія і зна-
ходиться вона — під пір’ям! Трапилося се, за Гоголем, близько 2000 року. Тому 
нам, виходячи з власного досвіду, зрозуміліше, що власне підпір’я справді важко 
вберегти і на волі, і в божевільні.

ступка пророче нагадував про це — ми не звернули увагу...

У Медвині

У серпні 1996 року ми з Богданом сильвестровичем відвідали мою батьківщи-
ну — село Медвин на київщині. По дорозі заїхали у Богуслав, на Рось. По валунах 
забралися майже на середину річки, довго сиділи, прислуховуючись до заспокій-
ливого шуму води. Умиротворений Богдан сильвестрович говорив, що завжди 
мріяв засинати під таку природну музику, згадував шумливі гірські річки карпат...

Потім був запашний шашлик, приготовлений моїм племінником, і все, що до 
нього належить. У тому числі, звичайно, кільканадцять пляшок холодного пива 
«оболонь», яке Богдан сильвестрович ставив тоді вище від усіх імпортних баноч-
них напоїв. ступка любив пиво справді самовіддано. У будь-який час, особливо 
влітку, він міг пригостити ним у себе вдома, діставши з бездонного холодильника 
запітнілу пляшечку. скрізь, де бував за кордоном, намагався дегустувати місцеві 
сорти пива, зокрема в Мюнхені та Празі. Заходили ми з ним і в новітні київські 
пивниці, скажімо, в «карамболь», що у ступчиному будинку, де кухоль пива ко-
штував тоді мільйон купонів (!) (понад п’ять доларів). Усієї зарплати будь-якого 
франківця не вистачило б, щоб купувати тут щодня бодай одну коновку пива.

Проте повернемося до вдесятеро дешевшого оболонського пива та богуславсько-
го шашлика, горілки з перцем, смажених баклажанів з часником, маринованих слив, 
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усіляких трав-приправ, серпневих овочів, фруктів, і т. д., і т. п. За столом, тобто за вели-
чезною бетонною плитою, мабуть, навічно вкопаною на березі Росі, ступка почував-
ся комфортно й розкуто. Понад дві години він, не піднімаючись, зацікавлено розмов-
ляв із племінником та його дружиною — викладачами Богуславського педагогічного 
коледжу: про нову самосвідомість майбутніх педагогів і невиплачену за кілька місяців 
зарплату їхнім викладачам; про жнива на Богуславщині та ціни на місцевому ринку; 
про духовні вподобання учнів коледжу та новий театральний сезон у франківців...

Перебуваючи у Богуславі, не можна було не згадати про Івана Нечуя-Левицько-
го, який здобув початкову освіту в духовному училищі при тамтешньому монастирі, 
а головне — зробив це місто сценою для своїх творів, зокрема великої повісті-хроні-
ки про життя сільського попівства «старосвітські батюшки та матушки». Бо ж отой 
Балабуха в повісті якраз у Богуславі був священиком та ще й благочинним у повіті.

«Балабушина оселя, — читаємо в Нечуя-Левицького, — була на горі коло взво-
за, край самого міста. Містечко розстелялось пониз по-під горою й спускалось до 
самої Росі, де край берега зеленів вишник та високі верби... За Россю на низині то 
зеленіли левади, то сіріли скелі, виступаючи з-під землі високого берега до самого 
монастиря на крутій горі».

Піднявшись зі ступкою на ту круту гору, де збереглася важкувата споруда 
святомиколаївського монастиря (на початку 90-х років у ньому знову з’явилися 
монахи), ми, наче на світлині, бачили все те, про що писав Нечуй-Левицький сто 
сімдесят років тому. Хіба що соломи на дахах не було, та й добротні цегляні будин-
ки здебільшого позамінювали нечуївські хати...

Богдан сильвестрович розказував, як Іван Франко вже наприкінці 70-х років 
ХІХ століття, після виходу повісті «Микола Джеря» заявив, що Нечуй-Левицький 
посів «найвидніше місце» серед українських письменників. а ще одну статтю, вже 
1905 року, — «Ювілей Івана Левицького (Нечуя)» — знайшов я за підказкою ступ-
ки. в ній Франко писав про мову письменника: «се вже не та поетична, декуди 
аж переборщено поетична та квітчаста мова Марка вовчка, не штучна, силувана, 
академічно неповертлива мова куліша, — се переважно буденна мова українсько-
го простолюддя, проста, без сліду афектації, але проте багата, колоритна і повна 
тої природної грації...»

До речі, з Богуславом було тісно пов’язане життя ще одного видатного пись-
менника — Шолом-алейхема. Богдан сильвестрович попросив сфотографувати-
ся біля його пам’ятника.

ступка був просто вражений масштабами Медвина — одного з найбільших 
сіл в Україні: скільки бачили очі, простягалася зелень садів, із якої прозирали 
дахи — білі залізні й сірі шиферні; тільки далеко на небокраї горіло золотом пше-
ничне поле. село широко розкинулося на горах і пагорбах, плавно спускаючись 
у яри й долини; звичайно, це відобразилося в топоніміці: свята гора, вовча гора, 
ступчина гора (яка, природно, найбільше сподобалася ступці!)...

Увечері ми стояли надворі й слухали, як щомиті з глухим стукотом падали 
у траву яблука. Так багато яблунь і так рясно плодів на них! «Падають тепло і глухо 
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яблука в нашім саду» (володимир сосюра). а груші, які до певного часу міцніше 
тримаються на обважнілому від них дереві, буває, відчахують гілку... У такі хви-
лини згадується Тарас Шевченко: «сам Бог витає над селом». а назва яка у мого 
рідного села — від меду і вина! в давнину київський князь володимир тримав тут 
запаси вина й меду. Як писала Ліна костенко:

У Медвині, де київські князі
меди тримали встояні в медушах,
де все і всі записані у душах... 

У моїй душі назавжди записано, що в цих місцях і сьогодні витає Шевченків 
дух, бо хоча кобзар, здається, й не був у Медвині, проте ж народився від нього не-
далеко й проїжджав повз село, мабуть, не раз. 

Принаймні, якщо уважно читати його «Прогулку с удовольствием и не без 
морали», то стане ясно, що Тарас Григорович... проспав Медвин нічною дорогою 
з села Баранполя (тепер — Бране Поле), що менш як за десять кілометрів від мого 
села, до Лисянки. «Я проснулся на рассвете у местечка Лысянки, — писав він. — 
Местечко Лысянка имеет важное значение в истории Малороссии... Не только 
какая-нибудь Лысянка — каждое село (значить, і Медвин. — В. М.), каждый шаг 
земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра».

Під час одної з прогулянок біля школи, оточеної зеленню та квітами, ми посто-
яли перед скромним погруддям Тараса Шевченка, яке пам’ятаю з юності: для мене 
медвинське повітря завжди було настояне на кобзаревій поезії... Моє село межує 
з Черкаською областю, і звідси до Шевченкових Моринців і керелівки (кирилівки) 
рукою подати... Чи, може, я перебільшую сусідство, наголошуючи на відстані? адже 
насправді важлива саме духовна спорідненість, а не географічна близькість. І все-
таки, все-таки... від Медвина до святої цятки на світовій карті — менш, як півсотні 
кілометрів, а до Лисянки — не буде й двадцяти. Майже так само — до рідного мені 
Богуслава, куди Шевченко їздив на ринок у дитинстві, а потім був у 1845 році, коли 
відвідав і Москву, де народився його друг, український художник Іван сошенко. 
Та й до канева, де на Чернечій горі впокоївся кобзар, не більше сотні... 

ступка слухав зацікавлено, знайомився з селом уважно й щиро.
в ті дні він знімався в черговому фільмі станіслава клименка з серіалу про 

Шевченка і був страшенно задоволений тим, що побував у краях Тараса Шев-
ченка й Івана Нечуя... До речі, роль кобзаря у згаданому фільмі виконував Тарас 
Денисенко — син відомого кінорежисера (постановника «совісті», «Женців», 
«високого перевалу») володимира Денисенка, який народився саме в Медвині!

вдома Богдан сильвестрович довго вів розважливу бесіду з моєю сестрою, яка 
понад сорок років працювала в сільській школі, спочатку про нелегку вчительську 
долю, а затим — про все на світі. обидва залишилися страшенно задоволені одне 
одним. Я багато разів переконувався в тому, що ступка — прекрасний співбесід-
ник, і саме тому, що він уміє слухати! Тут згадуються слова станіславського про 
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те, що артистові потрібні люди, серед яких він живе і від яких насичується твор-
чим матеріалом. саме в такій послідовності: передусім ступка живе серед дорогих 
йому людей, щиро співпереживає їхнім радостям і болям і збагачується їхньою 
духовністю. одного разу він сказав, що актор увесь час створює інші людські світи. 
а це можливо лише за умови, якщо перед очима і в пам’яті багато життєвих доль. 
Богдан сильвестрович нагадав слова французького класика афоризму Франсуа де 
Ларошфуко: «Набагато корисніше вивчати не книги, а людей».

Ще запам’яталося, як, вийшовши вранці з хати, артист остовпів перед чарами 
сільського літа й почав напам’ять цитувати та переінакшувати «Зачаровану Дес-
ну» Довженка:

— До чого ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сіней та подивитись 
навколо — геть-чисто все зелене та буйне. А що робиться в городі — огірки, гарбузи, ква-
соля, картопля, малина, смородина! А соняшника, а буряків, лободи, укропу, моркви! Чого 
тільки не насадила твоя невгамовна сестра, щоб проізростало.

Походивши по садку, він знову весело згадав із того ж таки Довженкового тво-
ру: «а вишень, а груш солодких: було як наїсися — цілий день живіт, як бубон!» Та 
їсти вже прив’ялі вишні й соковиті груші не став, а довго ходив зачудований серед 
яблунь — того літа яблук на дереві було, як виноградин у гроні — і бережно тор-
кався пальцями червонобоких плодів з міцними хвостиками.

Згадали вірш Бориса олійника «село», написаний за чверть століття до того:

воно до світу встало й почало
викохувати й годувать планету.
від міста делікатно одійшло,
Щоб не збудити змучених поетів,
Без котрих вже не проживе село,
Як і поет — без хліба... Піють треті. 

Наступного разу ступка побував у Медвині тринадцять років потому — влітку 
2009 року. саме на спас Яблуневий — 19 серпня, коли святкувався День села. 
Памʼятаю, спеціально до його приїзду закріпив нарешті на своїй медвинській хаті 
номер арбатського культурного центру України, замовлений в Москві: «Улица ар-
бат, 9». Точно такий, як і на Українському домі в російській столиці. 

ступці це страшенно сподобалося, він роздивлявся красивий синій жерстя-
ний знак із білими буквами та цифрою, мацав його й гмикав із приводу того, що 
на вулиці Радянській в Медвині, що не змінила свою назву, з’явився ще й символ 
арбату, якому вже сповнилося півтисячоліття... 

відійшовши від арбатського номеру в українському селі й озирнувшись навколо, 
Богдан сильвестрович дуже здивувався неврожаю на яблука (вони густо родять тут 
через рік). Надвечір 18 серпня ми вчотирьох (ще були два моїх племінники) взялися 
готувати запашні шашлики, а потім довго-довго сиділи — далеко за північ — у бе-
сідці на повітрі за щедрим столом. випили чимало віскі та пива, яке Богдан силь-
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вестрович захопив із києва, говорили про все на світі. ступка поцінував ерудицію 
моїх племінників володимира й анатолія стеценків, які обидва закінчили історич-
ний факультет київського університету, з щирою цікавістю спілкувався з ними на 
світові й місцеві теми... Ми назавжди запам’ятали той дивовижний парубочий вечір. 

Наступного ранку Богдан сильвестрович запропонував похмелитися. Після 
першої чарки старший із племінників володимир несміливо запитав, чи можна на-
ливати другу. ступка відповів: «Так і в поганій хаті тричі п’ють... а тут тим більше!»

Будинок культури на тисячу місць, побудований ще за радянських часів, був 
переповнений. артиста зустрічали як небаченого прибульця з інших світів і, ра-
зом з тим, як односельця — близьку та рідну людину.

Через пару днів районна газета «вісті Богуславщини» писала в статті «Мед-
винців вітав сам Богдан ступка!»:

«Неймовірно, але факт: Богдан сильвестрович, знявши солом’яного капелюха, 
разом із знаменитим медвинчанином, генеральним директором культурного центру 
України в Москві в. Ю. Мельниченком минулої середи жваво крокував через сіль-
ський майдан до пам’ятника загиблим у 1920 році медвинцям. Делегація несла квіти.

Потім Богдан сильвестрович завернув до іншої святині — пам’ятника заги-
блим воїнам, зупинився біля плит, читав прізвища тих, хто не повернувся з війни.

Між тим медвинці просто-таки не вірили своїм очам: невже Майстер у них в гос-
тях? І коли сільський голова П. в. Листопад у переповненій залі сільського будинку 
культури назвав прізвище відомого артиста, вона вибухнула громом аплодисментів...»

слухали ступку, затамувавши подих, знову й знову перекриваючи його мову 
приголомшуючими аплодисментами. Тільки-но ступка жартома попросився 
в почесні громадяни села, як його тут же, в одну хвилину, обрали загальним голо-
суванням. одноголосно! Якийсь час потому відповідне посвідчення представники 
сільської влади і громадськості привезли до києва та вручили ступці. 

Згадую тепер, як після офіційних урочистостей і виступів Богдан сильвестро-
вич довго роздавав автографи, в першу чергу дітям, охоче фотографувався з ними 
й з усіма бажаючими. організатори просили мене поквапити його, бо за селом на 
повітрі вже були накриті святкові столи... він відповідав: «Підожди...» Й продовжу-
вав скорочувати людську чергу, що до нього витягнулася...

Справи сердечні

Першого грудня 1997 року ступка радів із того, що ввечері й назавтра не буде 
спектаклю, бо вдома гості — двоюрідний брат зі Львова орест ступка й режисер 
василь сєчин із Мюнхена, який кілька років тому ставив «Записки божевільного», 
а тепер прилетів подивитися «короля Ліра», — яким Богдан сильвестрович хотів 
приділити більше уваги. 

Того дня сєчин уже від’їжджав до родичів у Мелітополь, було чимало метуш-
ні, й поговорити докладно не вдалося. Проте режисер сказав, що спектакль йому 
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дуже сподобався; і ще він назвав ступку «останнім трагіком», бо вважає, що на єв-
ропейському театрі зараз ніхто інший так глибоко, серйозно й правдиво не грає 
Шекспіра, зокрема короля Ліра.

Зате з братом — доктором геологічних наук — говорив довго, в тому числі про 
наукову роботу й висунення його кандидатури в академіки Національної академії 
наук України. До речі, наступного дня сам Богдан сильвестрович був обраний ака-
деміком академії мистецтв України. він і був одним із провідних засновників нової 
національної академії... 

Прийшов зі школи Дмитрик. Дід його нагодував, а потім разом пішли на вулицю 
й знову ж удвох розв’язували задачі з математики. Богдан сильвестрович залишив-
ся не дуже задоволеним після перегляду щоденника та зошитів онука і подумав, що 
давненько не зустрічався з учителями (через кілька днів він справді пішов до школи 
та розмовляв із класним керівником). Якийсь час провів на телефоні. Дзвонили з те-
лебачення, пропонуючи записатися в модній передачі, але він делікатно відмовився. 
Значно жорсткіше відмовив в інтерв’ю малоповажній газеті, зауваживши з їдким гу-
мором, що поки «не доріс» до їхнього світосприйняття. Затим телефонували з Україн-
ського Дому, просили підписати лист до владних структур з проханням про допомогу 
провінційному художникові, який живе в жахливих умовах, і ступка вмить погодився.

ввечері зайшов до театру, де зустрівся з авторкою п’єси про Льва Толстого Іре-
ною коваль, яка вже давно пропонувала її до постановки на франківській сцені. 
П’єса йому сподобалася, хоча драматург «роздягає Толстого». Та все ж він готовий 
був зіграти роль геніального російського письменника. З цього дня й почалася іс-
торія вистави «Лев і Левиця», про яку далі розкажу окремо.

Під час розмови з авторкою ступка відчув сильний біль у серці — тупий, нию-
чий. Тужливо подумав, що це сталося вже вдруге, — перший раз у жовтні на одній 
з останніх репетицій «короля Ліра». І в який саме момент! саме тоді, коли Лір, 
упевнившись у змові двох дочок проти себе, розпачливо говорить: «о серце терпе-
ливе! / Як ти можеш це зносить?»

Я сприймав той біль ступчиного серця майже містично. Здавалося мені, що 
йшлося тут не про функціональні збої чи органічні зміни в діяльності серцевого 
м’яза. Здавалося мені, що саме роль короля Ліра стала тією краплиною, яка пере-
повнила чашу довголітнього співпереживання Майстра своїм героям, співчуття до 
них, душевних мук і розумових міркувань. сказано ж у Біблії: «І бачило серце моє 
всяку мудрість і знання. І поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість і пізна-
ти безумство й глупоту, — і збагнув я, що й це все — то ловлення вітру!.. Бо ж при 
многості мудрості множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побільшує 
й біль!..» коли 13 січня 2012 року у Богдана сильвестровича стався обширний ін-
фаркт, я згадав той день — 1 грудня 1997 року...

справді, як зносило ступчине серце болі й радості його власні та його героїв? 
Є два шляхи в цьому немилосердному житті й у творчості. Перший — захистити 
себе й серце своє внутрішньою байдужістю до всього болючого, що відбувається 
у світі, залишивши собі та йому вільний вхід для власних насолод і парадів. але 
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на цьому шляху не виростають Майстри, тим більше масштабу Богдана ступ-
ки. Другий — відкрити серце для всіх людських болей, особливо закумульованих 
у сценічних героях (чого варті лише король Лір і цар Едіп, дядя ваня й Тарас Буль-
ба?!), для всіх енергетичних потоків людського суспільства. Це — хресний шлях, 
і ступка вибрав саме його. Таких людей веде Господь...

На початку червня 1998 року Богдан сильвестрович приїжджав у Москву на 
якусь кінопробу. Ми не могли зустрітися вдень, бо він був дуже зайнятий на студії й 
повертався додому того ж вечора. Проте ступка все-таки подзвонив мені, а надвечір 
я підійшов до поїзда № 1, який відправлявся тоді о 20.23. Того дня в Москві стояла 
нестерпна спека, якої, за оцінками метеорологів, не було з початку століття. асфальт 
плавився під ногами, над ним коливалося марево, здається, навіть автомобілі руха-
лися, як сонні мухи, втім, вулиці були настільки загачені ними, що навіть очманілі 
від сонця пішоходи просувалися швидше від авто. У повітрі густо літав тополиний 
пух, збирався на землі в легкі повітряно-білі клубки, які миттю займалися від одного 
сірника чи спалаху запальнички, чим і бавилися діти. З тих забав та ще необереж-
ності дорослих по всій Москві палахкотіли тоді пожежі.

Незважаючи на густу надвечірню задуху, насичену міазмами перегрітого міс-
та, й цілісінький день, проведений на знімальному майданчику, ступка з’явився 
бадьорий, свіжий і загорілий з невеличкою дорожньою сумкою (казав, що митни-
ки в поїзді дивувалися з такого нехитрого його багажу) й двома запітнілими пляш-
ками холодного пива, яке десь встиг купити. Щоб живильний напій не нагрівся, 
ми зайшли до вагона й нетерпляче його випили. 

Прибіг настирний продавець преси, і я купив ступці в дорогу газету «совер-
шенно секретно». Богдан сильвестрович жахнувся ціні (тодішні 20 карбованців 
зашкалювали за 3 долари), водночас намагаючись сунути гроші раніше від мене. 
Насмішливо спостерігаючи за метушливим «поширювачем преси», ступка заува-
жив, що з такими надбавками за послуги ми не діждемося «гуманного капіталіз-
му». Той огризнувся щось з приводу доставки газети аж до постелі й поспішно 
ретирувався. ступку він не впізнав, але симпатичні провідниці та пасажири не 
зводили з нього очей, і ми вийшли на перон, де я не переставав дивуватися з того, 
як Богдан сильвестрович щиро й невдавано ніяковіє від уваги до нього.

Дванадцятого квітня 1999 року, тобто наступного дня після великодня, я про-
вів з Богданом сильвестровичем другу половину дня, до самого вечора. Ми повин-
ні були підібрати фотографії до книги «Театральний тандем. Феномен Данчен-
ка — ступки». За день до того — 10 квітня — в театрі йшов «король Лір», зігра-
ний напрочуд гарно і переконливо. Я дивився спектакль, здається, вшосте й був 
зачарований грою Інни капінос (корделія), Ірини Дорошенко (Гонерілья) й Лю-
бові Бо`гдан (Регана). Богдан сильвестрович теж залишився задоволений своїми 
сценічними дочками. Після спектаклю він був утомлений, але тримався бадьоро. 
Прийшли знайомі, розлили шампанське... Ми заздалегідь домовлялися про зу-
стріч саме на великдень для роботи з фотографіями, проте, зважаючи на свято, 
перепитав, чи нічого не змінилося, і Богдан сильвестрович упевнено підтвердив 
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завтрашню зустріч. але наступного дня ближче до обіду подзвонив і сказав, що 
добряче-таки розговівся... Тож зустрілися 12 квітня.

Понад три години ми розбирали фотоархіви, які нагадували невпорядковані за-
вали дорогоцінностей. Богдан сильвестрович затримував окремі фотографії в руці, 
мовчки показував мені або коротко розповідав про людей, зображених на них... осо-
бливо довго не випускав із рук кілька фотографій юної Лариси: струнка й тендітна 
студентка хореографічного училища в Баку, знята ще до знайомства з Богданом; ніби 
виточена з дерева фігурка в балетному залі Львівського театру ім. Івана Франка; Бог-
дан з Ларисою — зовсім молоді, веселі, щасливі... Через тридцять з лишнім років він 
не переставав захоплюватися її ніжками й згадував їх якось особливо натхненно...

Мою увагу привернула фотографія з молодим ступкою на кладовищі. вияви-
лося, що в 1967 році артист із колегами відвідав могилу василя симоненка. Того 
року і я, студент п’ятого курсу київського університету, приходив на могилу ге-
ніального українського поета: він був моїм справжнім кумиром. Його збірки ви-
ходили, коли поета вже не було в живих, і стали для мене й моїх друзів критерієм 
духовності й громадянськості. ступка добре знає поезію симоненка і його вірші 
читає, як ніхто інший, — просто й проникливо. Мало хто, крім нього, має нині 
святе право сказати про рідну землю чистими словами василя симоненка:

Хто тебе любов’ю обікраде,
Хто твої турботи обмине,
Хай того земне тяжіння зрадить
І з прокляттям безвість проковтне!

Богдан сильвестрович розповідав, як вони зустрічалися з мамою василя, яка 
вгощала їх суницями і говорила, що раніше вони називалися «сумницями» (від 
слова «сум»). 

Згадали вірш Івана Драча «василеві симоненкові» зі збірки «Балади буднів», 
що вийшла 1967 року:

Як тобі ведеться там, василю?
Під землею, під ріллею — там...
По якому цвинтарному стилю
Нам ростити крила в телеграм?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пахне сонцем наше грішне небо,
в сонці — твоє полум’я руде.
всі ми прийдем на той світ, до тебе,
Тільки Україна хай не йде!

Пам’ятаю, що саме в той день Богдан сильвестрович розповів смішну історію, 
що сталася на одній з вистав «король Лір». Нагадаю, що в сцені бурі перед появою 
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Едгара, який прикидається божевільним, ступка знайшов дивовижно переконли-
вий і правдивий штрих до поведінки стражденного Ліра. він діставав шматочок 
черствого хліба й поволі, з очевидною насолодою жував його. Якраз у цю хвилину 
він зізнавався, що раніше не звертав уваги на голодних й нещасних людей, які за-
лишилися беззахисними перед «страшними ударами» життєвих бур: 

Занадто мало думав я про це. 
Навчайся, багатію! 
відчувай, 
Що бідарі всякденно відчувають, 
віддай їм зайвину добра свойого, 
Щоб правда на землі запанувала.

Здається, в залі не було жодного глядача, який не співпереживав зі ступкою–
Ліром. Тим більше, що заклик знедоленого короля звучить сьогодні не менш ак-
туально й безнадійно, ніж у шекспірівські часи. Так от, на прем’єрі спектаклю (!) 
4 листопада 1997 року ступка випадково впустив шматочок справжнього хліба 
в сценічну яму саме в той момент, коли мав узяти його до рота. Що робити?! артист 
узяв... брудний папір, який зображав підняте бурею сміття, й почав його вдоволено 
жувати. Та й це ще не все! З’явився Едгар й попросив — за п’єсою — «милостиньку 
Бідному Томові». олексій Богданович, який грав Едгара, звик одержувати від ступ-
ки на репетиціях саме хліб, бо ж він теж починав його жвакати. Та цього разу його 
попередив тихий голос стражденного Ліра: «Це папір...» Наступного дня ступка 
всерйоз пояснював мені: «Знаєш, я боявся, що цей папірчик міг застряти в олек-
сієвому горлі від несподіванки». втім, Богданович–Едгар, хоч і вдячний за вчасне 
попередження, не виходячи з образу, ретельно пережовував папір...

Ніхто в залі цього не помітив!
свої веселі розповіді ступка закінчував уже на кухні за столом, на якому лежало 

з десяток майстерно розмальованих фантастичними візерунками (вручну) пасхаль-
них яєць, які я категорично відмовився розбивати — то були мистецькі витвори... 
ступка нарізав домашньої ковбаси, привезеної йому з коломиї, й запеченого м’яса 
з ароматом часнику, а на гарнір насипав вареної квасолі, розміром з голубине яйце, 
підсунув на середину столу паску. Потім приніс пляшку польської горілки «Шопен» 
(зовнішній вигляд, як у нашого «Гетьмана» з портретом усередині), і ми випили по 
три стопочки («Бог любить трійцю» — любимий вираз ступки).

влітку 1999 року ступка довгий час перебував у Москві, де йшли репетиції ан-
трепризи валерія Фокіна за мотивами повісті Миколи Гоголя «старосвітські помі-
щики». в той час ми зустрічалися кілька разів; я заходив в Український культурний 
центр на арбаті, де Богдан сильвестрович жив, навіть не підозрюючи, що невдовзі 
стану його директором, а він приїжджав до мене в кунцево, не відаючи, що через 
кілька місяців стане міністром культури і мистецтв України. За пивом з таранькою 
чи на озері біля мого дому ступка був розпружений, жартівливий, веселий і молодий.
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Таким я його запам’ятав, але й досі шкодую, що не записував тоді за ступкою 
його іскрометні жарти, гострі й солоні анекдоти, мудрі роздуми... То був щасливий 
час для нього: ще був живий сергій Данченко, вони бережно ставилися один до 
одного, ніби передчуваючи розлуку; ступка грав у «Тев’є-Тевелі», «Енеїді», «королі 
Лірі», його боготворив український глядач; щойно вийшов на екрани фільм Єжи 
Гофмана «вогнем і мечем», який прославив артиста в міжнародному масштабі; все 
пильніше придивлялася до ступки російська столиця, і він це відчував...

Кришталева Турандот

вручення «кришталевої Турандот» вдесяте проходило 19 червня 2001 року 
в садибі кусково, що з початку ХVІ століття і до революції належала графам Ше-
реметєвим. садиба, власне, й призначалася для урочистих прийомів, святкувань 
і гулянь: до наших днів збереглися десятки унікальних пам’яток архітектури — па-
лац, Голландський та Італійський будиночки, грот, оранжерея, Повітряний театр, 
павільйон «Ермітаж» та інші. Хоча всього цього ступка як слід роздивитися не 
встиг, бо відразу після прибуття його оточили щільним колом журналісти — з ра-
діо, газет, телебачення.

На врученні ступка сидів з дружиною в першому ряду і також ледь устиг огля-
нути приміщення, що в основному зберегло своє первинне оздоблення, чудові 
меб лі, світильники, декоративну скульптуру, живописні картини.

При врученні нагороди ступка сказав:
— Вельмишановні пані і панове! Как приятно приезжать из заграницы в заграницу и по-

лучать «Хрустальную Турандот». Я счастлив сегодня, что попал в такую небольшую, хрус-
тально-турандотную, интеллигентную и порядочную компанию. 

Хочу поблагодарить в первую очередь Николая Васильевича Гоголя за то, что он напи-
сал «Старосветских помещиков»; Николая Коляду за то, что он написал «Старосветскую 
любовь»; выдающегося театрального режиссера Валерия Фокина за то, что он пригласил 
меня на роль Афанасия Ивановича; выдающуюся актрису Лию Ахеджакову за то, что за два 
года работы у нас не было ни капли конфликта.

Я благодарен Ефиму Спектору, который продюсировал «Старосветскую любовь», и я бла-
годарен, как Афанасий Иванович Пульхерии Ивановне, — своей супруге Ларисе, сидящей сейчас 
возле гениального Васильева, с которой мы прожили такую же старосветскую любовь.

Это мой второй приз в Москве. Первой была премия Станиславского. Я знаю, почему мне 
ее дали: потому что во Львове я жил на улице Немировича-Данченко, а в Киеве живу на улице 
Станиславского. Это второй приз, но, как говорят, Бог Троицу любит. Жду с нетерпением.

Мою увагу привернуло, що під час нагородження ступки до нього з якимось 
запитанням звернувся ведучий. Богдан сильвестрович щось смішливо відповів. 
виявляється, ведучий турбувався... чи не покарають ступку в Україні за те, що він 
отримав нагороду в Москві. Два дні після урочистостей у київській газеті «День» 
вийшла моя невеличка замітка. 
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Вперше ЗарУБіжний артист отримаВ ВищУ 
театральнУ премію москВи

19 червня в Москві в палаці «Музею-садиби кусково ХVІІІ століття» відбула-
ся десята ювілейна церемонія нагородження найяскравіших зірок театрального 
сезону 2000/01 року вищою театральною премією Москви «кришталева Туран-
дот» за вклад у театральне мистецтво столиці Росії. серед щасливчиків опинилися 
о. Зельдін, М. Захаров, о. Захарова, Є. Миронов, І. Лієпа, к. Гінкас, в. васильєв, 
с. Фролов та ін. Нагороди вручали о. Баталов, а. Пугачова, в. Фокін, Е. віторган, 
П. Тодоровський, в. войнович, Ю. Черниченко...

особливий інтерес усіх москвичів викликало перше нагородження «кришта-
левою Турандот» зарубіжного артиста. Ним став народний артист України Богдан 
ступка за роль афанасія Івановича в спектаклі «старосвітська любов» М. коляди...

На гострому і болючому зламі століть і тисячоліть режисер валерій Фокін по-
ставив містичну й магічну виставу про любов. Яка одна тільки й може врятувати 
цей шалений, шалений світ. Не випадково п’єса за мотивами «старосвітських по-
міщиків» М. Гоголя отримала назву «старосвітська любов». Не випадково в ній 
Пульхерія Іванівна зізнається в тому, що жила з афанасієм Івановичем щасливо, 
чого вона не робила у Гоголевій повісті. велике таїнство і чудотворство гри двох 
видатних акторів — ступки й ахеджакової — переконує в тому, що патріархальні 
сільські поміщики принесли в нове тисячоліття живі знаки справжнього, тобто 
«ясного, спокійного життя»: добро, порядність, взаємодопомогу, любов до ближ-
нього і, головне, безмежну «взаємну любов» (Гоголь). Урок у тому, що старосвітські 
Філемон і Бавкіда жили за заповідями Христовими, втілюючи не найгірші риси 
нашої ментальності, яку останнім часом руйнують іззовні і зсередини. 

До речі, репетиції «старосвітської любові» проходили два роки тому на сцені 
культурного центру України в Москві. За час після прем’єри на початку 2000 року 
виставу показали в Москві, санкт-Петербурзі, києві, одесі, Дніпропетровську, 
Львові, Новосибірську, Єкатеринбурзі, саратові, сургуті, Ризі. 

Нарешті, про менш приємне. Наївно, а то й смішно було б стверджувати, що 
Богдана ступку оминули в Україні відзнаками за його внесок у розвиток національ-
ного театрального мистецтва. І все ж, і все ж... свого часу спектакль сергія Данченка 
«Дядя ваня» не був адекватно сприйнятий в Україні, а після його показу в Москві 
ступка отримав Державну премію сРсР за роль войницького. У 1996 році Богда-
ну сильвестровичу було вручено в Москві спеціальну премію імені к. с. станіслав-
ського «За найвищі творчі досягнення на сценах театрів співдружності Незалеж-
них Держав, за ролі, зіграні в спектаклях останніх років». І ось знову «кришталева 
Турандот»... Тобто хочу сказати, що в столиці Росії пильно стежать за творчими до-
сягненнями Богдана ступки. а в києві три роки тому буквально замовчали видат-
ний Данченків спектакль «король Лір» і геніального ступчиного Ліра.

Нема пророка у своїй вітчизні?
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До речі, всю церемонію вручення знімала моя дружина. І жодного журналіста 
з України. Пізніше ступка сказав в інтерв’ю якійсь газеті:

— Наша актриса Люба Бо’гдан зняла цю церемонію для УТ-1. Якби не Люба, ніхто нічого 
в Україні не побачив би...

ХХІІІ Московський міжнародний кінофестиваль

Наприкінці червня 2001 року Богдан ступка був членом журі Московського 
міжнародного кінофестивалю. 

Урочистий прохід гостей на відкритті кінофоруму по синій доріжці до кінотеатру 
«Пушкінський» був дуже схожим на курортну прогулянку Ялтинською набережною 
з оголеними «зоряними» тілами. Проте величезна кількість не дуже привітної міліції 
і загороджень нагадували, що йдеться про парад серйозний. Утім, в якійсь газеті про-
читав: «Жодні розумні думки ні на одному знаменитому обличчі не прочитувалися». 
Може й так. в усі знамениті обличчя не вдивлявся. але свідчу, що ступка з яскраво 
усміхненою Ларисою мав вигляд абсолютно достойний, статечний, красивий і ніяк 
не справляв враження хоча б на мить бездумного. скоріше, трохи іронічного. Бо 
життя, мовляв, театр, а відкриття кінофестивалю — театр у квадраті.

Тим не менше, включення ступки до журі міжнародного фестивалю свідчи-
ло про світове визнання його таланту. Разом з ним до журі ввійшли: китайський 
режисер і актор Цзян вень, директор кінофестивалю в санденсе Джеффрі Гіл-
мор, французький продюсер Фредерік Зінгер, діяч кіно і кінофестивалів Моріц 
де Хадельн, режисер Ігор Масленніков, актриса Інгеборга Дапкунайте. Головою 
журі була німецька актриса і режисерка Маргарете фон Тротта, яка на відкритті 
фестивалю поскаржилася на те, що російською мовою знає лише: «Дайте копееч-
ку. Я три дня не ела». Проте цю невеличку недоречність Маргарете сповна випра-
вила на закритті фестивалю, коли вже досить чітко заявила, звертаючись до залу: 
«Я рада, что побывала в Москве. Я вас всех люблю».

На перегляді кінофільмів у «Пушкінському» я бачив, як ступка, котрий не во-
лодіє німецькою мовою, жартома вітався з Маргарете фон Тротта за допомогою 
химерних жестів, поклонів, приморгувань, посмішок... Зовні поважна й серйозна, 
голова журі... відповідала ступці тим самим. Потім Богдан сильвестрович сів по-
руч з нею і вже сам до себе сказав своє улюблене — «куку на Муню». Це словоспо-
лучення, як ми вже знаємо, запозичив у мами. але ж усе це розповісти Маргарете 
фон Тротта не було можливості, а вона явно зацікавилася незнайомими словами. 
Й тоді ступка, недовго думаючи, переінакшив їх і почав... кувати по-зозулиному 
мало не на весь зал: «ку-ку, ку-ку, ку-ку...» сміялося вже все журі.

Мене захоплювало, як легко й невимушено почувався ступка серед кінозна-
менитостей, як швидко вони всі заприязнилися з українським артистом, радісно 
вітали його в кінозалі, готелі, кафе, на вулиці. він був абсолютно щирим, доброзич-
ливим, завжди усміхненим, завжди в доброму гуморі. Здавалося, подобався всім. 
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але найбільше здивувало те, що в нього швидко склалися веселі й зворушливі 
стосунки з обслугою фестивалю — перекладачами, охоронцями, офіціантами, метр-
дотелями... Я не бачив іншого артиста, який би так уважно й охоче спілкувався з усі-
ма. в тому не було нічого показного: демократичність — це сама природа ступки.

На фестивалі його називали гетьманом української культури. ось що писав 
про нього Бюлетень прес-центру ХХІІІ Московського міжнародного кінофоруму.

гетман Украинской кУльтУры

актер — это мистика и судьба. Последнее — фабула творческой жизни, пер-
вое — стиль. Есть прекрасное украинское слово «мужнисть» (мужество), пропеча-
танное в биографии каждого народного героя Украины. 

Гетман Хмельницкий, гетман Мазепа... с ними Богдана ступку объединяют не 
только кинороли в фильмах Ежи Гофмана «огнем и мечом» и Юрия Ильенко «Ма-
зепа», но пафосное определение силы духовной и твердый шаг, с которым люди, 
культивирующие национальное самосознание, входят в имперскую историю. 

Богдан ступка, пожалуй, единственный украинский актер, не нуждающийся 
в долгих представлениях российской публике. Главный актер Украины, фигура столь 
же знаковая для национальной культуры, как Депардье для Франции, а Лоуренс оли-
вье для Британии. Перекличка с Хмельницким — вторая данность в карьере ступки. 
Первой была судьбоносная роль Мыколы Задорожного в «Украденном счастье».

Ребенком в родном Львове он видел экранизацию пьесы Франко с амвросием 
Бучмой. а много лет спустя, играя в киеве самый скандальный спектакль сезо-
на, живописал странность этой преемственности в театроведческой дипломной 
работе «Мой Задорожный». к слову, профессионального актерского образования 
ступка так и не получил. остался странной и прекрасной «белой птицей с черной 
отметиной», подобно своему первому киногерою, преодолевавшему быструю гор-
ную реку на плавучих бревнах.

сегодня о ступке говорят и пишут исключительно высоким стилем. Гетман-
ские одежды вслед ему пришлось примерять и в жизни — полтора года он зани-
мал кресло министра культуры Украины. а одна из его последних театральных ро-
лей — шекспировский Лир. виват, король! виват, полифония страстей и трагедия 
волевластия! спасение только в иронии, с которой ступка сетует, что, похоже, до 
смерти ему теперь играть вождей.

Что поделать, Богдан — это ведь Богом данный.

Можна було б подивуватися, чому це «перегукування з Хмельницьким» стало 
раптом саме «другою даністю в кар’єрі ступки», але не буду зупинятися на повер-
ховості деяких московських критиків. Так само і Дмитро Дібров на відкритті фес-
тивалю заявив, що ступка — «не хто інший, як міністр культури України», хоча 
Богдан сильвестрович уже ним не був. Здавалося б, дрібниця, проте все ж варто 
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бути уважнішим, коли маєш справу зі ступкою. втім, у головному визначено точ-
но — Гетьман української культури.

однією з найефектніших новин кінофестивалю стало заснування спеціаль-
ного приза імені костянтина станіславського «За підкорення вершин акторської 
майстерності і вірність принципам школи станіславського». він був вручений зна-
менитому Джеку Ніколсону. Злі язики говорили, що нагорода дісталася йому пе-
редусім за те, що він погодився приїхати на фестиваль у Москву. Правда,  Ніколсон 
сказав, що для артиста не може бути вищої нагороди, ніж та, що пов’язана з іме-
нем станіславського. Та й президент фестивалю Микита Михалков пізніше згаду-
вав, що Джек Ніколсон мало не плакав, згадуючи про ті незабутні хвилини.

Між іншим, у дні Театральної олімпіади в Москві артисти з усього світу штур-
мували Музей станіславського в Леонтьєвському провулку, буквально припадали 
до кожного експоната й були в повному захваті від того, що доторкнулися святинь. 

Премія імені станіславського існує вже давно за ініціативи благодійного Фон-
ду імені станіславського, незмінним президентом якого до останніх днів життя 
був олег Єфремов, а потім — Марк Захаров. Цю престижну премію, як ми знаємо, 
у 1996 році було вручено й Богдану ступці.

але під час Театральної олімпіади нікому не прийшло в голову присудити теа-
тральну премію імені станіславського комусь із видатних артистів світового теа-
тру... Звичайно, Ніколсон — актор видатний. але кіноактор. а оскільки костянтин 
сергійович у сфері кіно не працював і особливої схильності до нього не мав, то, 
може, краще було б заснувати приз, скажімо, імені сергія Ейзенштейна? Між ін-
шим, і світова преса, що зазвичай відстежує кожний крок зірок такого масштабу, 
як Ніколсон, про вручення йому премії імені станіславського промовчала.

Закриття фестивалю розпочалося 30 червня після 18-ï години знову ж таки 
проходом артистів і гостей по вже добряче затоптаній доріжці до кінотеатру 
«Пушкінський». Проте в порівнянні з відкриттям фестивалю це дійство дещо 
втратило урочистість. Досить швидко й без зайвої помпезності вручили нагороди. 
Здається, президент фестивалю був засмучений, бо Президент Росії на закриття 
кінофоруму не з’явився, обмежившись привітальним листом. Несмак і буденність 
процедури стали особливо відчутні після перегляду позаконкурсного — розкішно-
го, багатющого на спецефекти й декорації — фільму База Лурмана «Мулен Руж». 
У ньому Ніколь кідман і Еван Мак-Грегор грали нещасних закоханих, які сто ро-
ків тому зустрілися в знаменитому паризькому нічному клубі. сліпучі інтер’єри та 
музика Елтона Джона і стінга посилювали враження від цього чудового мюзиклу. 
Не випадково гільдія продюсерів Голлівуду назвала «Мулен Руж» кращим фільмом 
2002 року, а Ніколь кідман за головну роль у ньому отримала «Золотий глобус». 
Щоправда, ступка справедливо зауважив, що фільм еклектичний, фактично скла-
дений з окремих кліпів, до того ж надто затягнутий.

Щодо офіційних нагород фестивалю, то ще напередодні ступка зайшов до 
мене одразу після перегляду американського фільму «Фанатик» і захоплено гово-
рив про нього:
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— Потрясаючий фільм! Тему євреїв, та ще й у контексті фашизму, ще ніхто так не ви-
рішував у кіно! Прекрасна режисерська робота! Фантастичні зйомки! Справжній психологізм!

оскільки таких оцінок з приводу переглянутих фільмів від ступки я раніше 
не чув, то зрозумів, що «Фанатик» дістане серйозну нагороду. Так і сталося. Фільм 
режисера Генрі Біна отримав Головний приз кінофестивалю — «Золотий Геор-
гій». До речі, це рішення московського журі стало своєчасною антитезою тріум-
фу 99-річної музи Гітлера, автора кіношедеврів нацистської пропаганди Лені Рі-
феншталь, влаштованому в Петербурзі.

спеціальний приз журі «срібний Георгій» отримав іранський фільм «Під шкі-
рою міста» режисера Ракшан Бані Етемад, про який ступка також відгукнувся 
дуже схвально.

До нагородження призом за кращу жіночу роль китайської актриси Рії Мія-
дзяви (фільм «Піонова бесідка» режисера Юньфаня) Богдан сильвестрович поста-
вився скептично. він висував іншу кандидатуру — француженку сандрін Бонер, 
виконавицю головної ролі в фільмі «Мадемуазель» Філіппа Ліоре — чудовій коме-
дії норовів. Без особливого захоплення ступка підтримав і кандидатуру володи-
мира Машкова на приз за кращу чоловічу роль. Звичайно, господарі фестивалю 
мали право на такий приємний приз, адже Машков був єдиним представником 
Росії в конкурсі. Хоча слід визнати, що були й більш серйозні роботи.

Тут доречно зауважити, що в 2002 році на ХХІV Московському міжнародному 
кінофестивалі було представлено вже три російські картини, в тому числі фільм 
«Чеховські мотиви» кіри Муратової, який, на жаль, не отримав жодного призу від 
основного журі, а був нагороджений лише «Золотим слоном» — призом російських 
критиків. Між іншим, на думку серйозної преси, саме ХХІІІ Московський міжнарод-
ний кінофорум засвідчив, що «фестиваль пішов на поправку: був непоганий кон-
курс, було концептуальне рішення журі...». стосовно ж наступного кінофестивалю 
висловлювалася слушна думка, що в ньому «за наявності трьох–чотирьох сильних 
картин переважну більшість становили стрічки, яким на фестивалях робити нічого».

Та повернімося до 30 червня 2001 року. Пізно ввечері був бенкет у Нескучному 
саду на набережній Москви-ріки. За столом, де зібралися члени журі, ступка сидів 
поруч з Маргарете фон Тротта й веселив її весь вечір. Незабутньою була мить, 
коли, виголосивши тост на її честь, ступка, стоячи, тричі виголосив: «Маргарете 
фон! Маргарете фон! Маргарете фон!», роблячи наголос саме на цьому «фон!». І ці 
слова в його вустах однозначно звучали як «Маргарете — слава!». 

Здається, Маргарете фон Тротта щиро симпатизувала Богдану сильвестрови-
чу. Принаймні вона заявила, що хоче зняти його в своєму фільмі. Того ж вечора 
ступка показував свої імпровізаційні пародії на членів журі, і за їхнім столиком 
регіт не вщухав. одним з персонажів став і президент фестивалю Микита Михал-
ков: «Мой папа написал текст советского гимна, — говорив Богдан сильвестрович 
голосом Михалкова, — когда его играли, все недруги папы вынуждены были вста-
вать. Теперь мой папа немного поменял слова в российском гимне, и теперь не 
только папины, но и мои недоброжелатели встают под его музыку».
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Московські епізоди

Четвертого листопада 2001 року. вологий і незвично теплий для Москви ранок. 
Зустрічаю Богдана сильвестровича на київському вокзалі. ввечері у нього спектакль 
«старосвітська любов» у театрі «современник», а завтра — презентація моєї книж-
ки «Богдан ступка. Штрихи до портрета» в культурному центрі. ступка виходить 
з вагону свіжопоголений, усміхнений, статечний, у шкіряному пальто й розкішному 
светрі кольору сивої щетини короля Ліра. Мимоволі згадую, як купували той светр...

кілька років тому в києві сльотавим осіннім днем, випадково зустрівшись зі мною 
біля театру, ступка несподівано запропонував допомогти йому у купівлі вдяганки 
на зиму. Богдан сильвестрович щойно повернувся з Москви, де йому, виявляєть-
ся, заплатили як членові журі міжнародного кіноакторського фестивалю «сузір’я». 
Попленталися до Пасажу, в магазин «валді». Мені сподобалось, як Богдан сильве-
стрович миттю зорієнтувався в асортименті, швидко й по-діловому мацав тканини, 
розглядав крій і силует, добирав колір, вивчав ціни. в той же час він прислуховувався 
до моїх порад і вже через п’ять хвилин приміряв екстравагантні шерстяні штани, 
що були наче на нього пошиті. Натхненні вдачею, ми рішуче перейшли до іншого 
відділу, де одразу вибрали ступці той самий светр (уже через місяць ступка красу-
вався в ньому на обкладинці журналу «Art-Line»). в цілому ми перебували в магази-
ні не більше двадцяти хвилин, ураховуючи час, коли ступка люб’язно спілкувався 
з продавщицями, розповідаючи їм про мюнхенські супермаркети. Може, вперше 
в житті я зустрів людину настільки солідарну зі мною, що справді красиві й модні 
речі слід купувати швидко, напористо й без душевних гризот...

Після чаю в готелі культурного центру знову їдемо на вокзал, бо іншим потя-
гом приїжджає внук ступки Дмитрик зі своїм товаришем та... імпресаріо: хлопці 
записали диск і тепер збираються «розкручувати» свої пісні у столиці Росії. Того 
ж дня ми слухали ті пісні, й Богдан сильвестрович особливо старанно виспівував, 
пританцьовуючи: «ах, у Юли, ах у Юли ноги от зубов...»

У середині дня ступка відчув, що захворює, проте піддаватися хворобі ніяк не 
міг, бо ж увечері мав виходити на сцену «современника». Приніс йому деякі пігул-
ки; Богдан сильвестрович їх слухняно проковтнув і заснув години на дві. Проки-
нувшись, почувався все-таки хворим, але о четвертій його вже чекали на репетиції. 
ввечері я дивився спектакль і не вірив своїм очам: від хвороби, здавалось, не зали-
шилося й сліду — ступка грав особливо натхненно й переконливо. Тільки наступ-
ного дня він розповів, що, бажаючи підлікувати артиста, господарі пригостили його 
чаєм і... несвіжим тортом, який вивернув Богдану сильвестровичу всі нутрощі.

Наступного дня ступка відмовився від обіду, відлежувався, спілкувався з Дмит-
риком, а о четвертій годині з’явився перед своїми шанувальниками знову бадьо-
рим і свіжим. Завдяки йому презентація книги про ступку в культурному центрі 
пройшла просто чудово.

ступка відповів на багато запитань: про любимі ролі в театрі (дядя ваня, Микола 
Задорожний, Тев’є-Тевель); про любимі ролі в кіно («Ще не зіграв, мабуть, таку роль»); 
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про те, чи буде сам ставити спектаклі («Мене навчив досвід Михайла Ульянова, який, 
зробивши один фільм, у якому й я знімався, сказав, що не буде поповнювати лави 
посередніх режисерів»); про те, коли вийде на екрани фільм «Мазепа» («У лютому 
2002 року його покажуть на кінофестивалі в Берліні»); про спектакль «Тев’є-Тевель» 
сергія Данченка, який, кажуть, вищий від аналогічної вистави Марка Захарова...

вислухавши останнє запитання, ступка сказав, що не береться порівнювати 
свого Тев’є з роботою Євгена Леонова, хоча сам Леонов високо цінив спектакль 
франківців. а потім раптом сам запитав: 

— А хіба всі вистави, поставлені в Москві, мають бути обов’язково кращі від спекта-
клів, поставлених у Києві?

Хтось запитав, як ступка сам оцінює книгу про нього, і він напівжартома-на-
півусерйоз відповів:

— Якщо ви думаєте, що я відшукував у книзі недоліки, то ви помиляєтесь: ніяких недо-
ліків у ній я не бачу. Писати книги, як і грати на сцені, — це дуже непроста штука, й тре-
ба поважати роботу письменника. Знаю, що автор працює над новою книгою про Ступку 
і сподіваюся на неї.

Цікавим був виступ жінки, яка розповіла, що сорок років тому вона бачи-
ла молодого ступку на презентації фільму Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною 
ознакою»: «ви були тоді такий скутий, сором’язливий і мовчазний, майже нічого 
не сказали... а зараз такий гарний і молодий, ви міркуєте, як філософ, і дуже мені 
подобаєтесь!..»

Після презентації ми вечеряли в моїй службовій квартирі в культурному цен-
трі зі ступкою, всеволодом окпишем, його дружиною Майєю. Моя сестра якраз 
гостювала в мене і наготувала всіляких українських страв. особливою добре йшли 
засолені огірочки-помідорчики та капустка, привезені з самого Медвина.

Богдан сильвестрович весь вечір провів за добрячою мискою борщу з м’ясом. 
Гарячий борщ та ще й чарка української горілки зробили свою справу: він по-
мітно одужав.

смішно розповідав, як дружина Лариса впродовж усього життя розганяла ре-
альних і навіть потенційних товаришів по чарці, щоб уберегти чоловіка від згуб-
ної звички. Її справді побоювалися чимало відомих артистів, режисерів, інших 
богемних людей...

У середині грудня 2001 року ступка знову приїхав до Москви в добротній ду-
блянці, хутряній шапці, шкіряних штанах та з рижуватими вусами, що відпустив 
для зйомок у ролі Чингізхана. Був мороз, падав густий сніг, і місто, вже вбране до 
Нового року, мало святковий вигляд. Набережна Москви-ріки й Новий арбат були 
запруджені автомобілями, і ми їхали з вокзалу, мабуть, із півгодини. Богдан силь-
вестрович устиг розповісти, як він просився на прийом до тодішнього прем’єр-
міністра анатолія кінаха, щоб вирішити питання про добудову Малої сцени:

— Спочатку він призначив зустріч на вечір того дня, коли я мав від’їжджати до Москви, а 
потім запропонував час, коли в мене був спектакль «Тев’є-Тевель». Але ми все-таки зустрілися, і, 
сподіваюся, що в наступному році нам усе-таки буде виділено близько п’яти мільйонів гривень...
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Не знаю, чи ті гроші були виділені, але до закінчення будівництва залишалося 
ще десять років...

Тільки-но приїхали, ступка ліг відпочити, бо в поїзді «трусився на самому ко-
лесі». Заснув миттєво. Після обіду, приготовленого моєю сестрою, яка відклала 
власний від’їзд заради Богдана сильвестровича, він подався на репетицію та спек-
такль. Цього дня на «старосвітську любов» я піти не міг, бо брав участь у Прес-
клубі, присвяченому російсько-українським відносинам, у прямому ефірі на РТР. 
серйозні, розумні й відомі люди впродовж цілої години вели навколо цієї про-
блеми безладну суперечку, яка закінчилася нічим. І тоді я розповів про те, що саме 
в цей, фактично втрачений нами час на сцені театру «современник» іде спектакль 
українсько-російського Гоголя, в якому грають прекрасний український артист 
Богдан ступка і прекрасна російська актриса Лія ахеджакова. Ще сказав, що саме 
в цей час у культурному центрі України в Москві йде чудовий концерт солістки 
Большого театру Росії заслуженої артистки України і Росії Галини Чорноби. То 
чи не краще було б хоча б половину марнословного ефіру віддати пропаганді цієї 
конкретної роботи в ім’я «діалогу двох культур»?.. 

Уже пізно ввечері ми зайшли зі ступкою на фуршет до Чорноби, й вона була 
щаслива з того, що побачила Богдана сильвестровича. Зустріла його піснею, а той 
одразу став підспівувати...

Наступного дня сестра приготувала сніданок, але ступка довго спав, і я не став 
його будити. він же, прокинувшись, мерщій побіг на арбат, мовляв, за якимись кор-
жиками до кави. коли ж нарешті сестра знайшла його й привела додому (вже на 
обід), то Богдан сильвестрович сказав скоріше всерйоз, ніж жартома: «Я соромлюся».

Того дня після обіду до нього ще приходив режисер Павло Чухрай, щоб запро-
сити на роль генерала сєрова у фільмі «водій для віри». До речі, напередодні ступ-
ці запропонували також роль генерала власова у спектаклі Центрального театру 
Радянської армії за романом Георгія владімова «Генерал і його армія». Роль у кіно 
вийшла блискучою, а в театрі щось не склалося. але тоді Богдан сильвестрович, 
якщо не спав, то читав сценарій й інсценівку. Ще раз засвідчу, що спати Богдан 
сильвестрович уміє натхненно й смачно. впевнений, що саме звичка засинати 
миттєво й, коли треба, навіть ненадовго, давала йому змогу тримати себе у формі. 

У неділю вранці ступка знову десь поснідав сам, а у нас погодився лише на 
чай. сестра жалілася, що свіжі котлети він так і не скуштував. Зате Богдан сильве-
стрович розкішно підписав їй книгу «Богдан ступка. Штрихи до портрета»: «Ніні 
Юхимівні! На пам’ять! Мудрій! Чарівній! Жінці!!! З глибокою повагою Б. ступка». 
взагалі Богдан сильвестрович любить окличні знаки...

Потім він запропонував вийти на арбат, і ми прогулювалися понад годину на 
десятиградусному морозі. ступка розповідав про те, що скоро виставою «сойчине 
крило» у франківців відкриється «Театр у фойє». ступка мріяв про те, що з відкрит-
тям у майбутньому ще й третьої — Малої — сцени він нарешті вирішить пробле-
му зайнятості артистів. скорочувати штат не збирається, бо вважає, що артисти, 
особливо похилого віку, без театру просто не виживуть. ступка говорив досить го-
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лосно, і якась жінка навіть зупинилася, прислуховуючись до його мови. Навряд чи 
впізнавши артиста, вона захоплено сказала: «какая чудная украинская речь!» Іншо-
го разу, коли ми так само розмовляли вже на Новому арбаті, ступку впізнала інша 
жінка, яка не втрималася від освідчення: «Я вас так люблю, что даже неудобно об 
этом говорить». Того дня по РТР якраз показували «вогнем і мечем» Єжи Гофмана.

Добре пам’ятаю, що саме в той приїзд — у середині грудня 2001 року — ступ-
ка привіз із собою книжку Проспера Меріме «Українські козаки та їх останні геть-
мани. Богдан Хмельницький», видану в києві 1998 року в «Бібліотеці українця». 
він щойно відкрив її для себе й читав з якоюсь особливою увагою, частенько по-
вертаючись у розмові до сюжетів, які особливо хвилювали.

— Меріме — це ж яка значна фігура! Цікаво вже те, що він хотів сам розібратися в укра-
їнському козацтві. Й таки, здається, розібрався. Ще до того як з’явилася праця Миколи Кос-
томарова «Богдан Хмельницький». Це здається фантастичним, але наприкінці 60-х років 
XIX століття саме під впливом дослідження Меріме французький Сенат ухвалив рішення 
про впровадження у школах Франції курсу історії України!

Пізно ввечері після спектаклю «старосвітська любов» у театрі «современник» 
Богдан сильвестрович знову взяв книгу й навіть почав зачитувати вголос окремі 
місця. він повільно гортав сторінки, мовчки переглядав їх і, знайшовши цікаву 
думку, ділився нею зі мною. 

ступка звернув увагу передусім на те, що французький письменник назвав запо-
рожців «взірцевими козаками» і з очевидною теплотою розповідав про їхні доблесті. 
Меріме наголошував, що Запорозька січ поповнювалася славними хлопцями, та 
не кожного приймали. всі без виключення мусили пройти випробувальний тер-
мін. від них не вимагали якихось паперів, що підтверджували б їхню доброчесність 
чи кваліфікацію, — лишень треба було довести свою відвагу, вправність і мужність. 
ступці також сподобалося, що Меріме зазначив, як запорожці, пристрасно віддані 
ідеї самостійності, по суті, не визнавали над собою жодного чужоземного володаря.

Богдан сильвестрович схвально відгукнувся й про те, наскільки стислими 
й  точними були міркування Меріме про Богдана Хмельницького. Письменник 
убачав у ньому гетьмана, який лише в надзвичайній скруті змирився з покрови-
тельством російського царя, проте «плекав лише одну мету — закласти незалежну 
державу, яку сам би очолив». У досягненні цієї мети Хмельницький був мудрим 
державцем і політиком, про задуми свої передчасно не сповіщав, але вмів добива-
тися їх здійснення. На думку Меріме, небагато було таких абсолютних правителів 
і жоден так уважно не дотримувався звичаїв свого краю. властолюбство Хмель-
ницького походило від патріотизму чи, радше, від палкої відданості тій дивній 
спільноті, що звалася Запорозьким військом. 

Меріме жорстко оцінював Переяславський договір 1654 року, вважаючи, що 
з ним «на Україну прийшла довга і руйнівна війна». Майже в усіх містах стали на 
постій російські війська, країну гнітили податкові збори. «Здається, — толерантно 
писав Меріме, — наприкінці життя Хмельницький каявся за свій вчинок. Із гіркого 
досвіду він довідався, що залежність від царя обтяжливіша, ніж підвладність поль-
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ським королям. Йому не пощастило здобути омріяну свободу, і символічна, хоч 
і образлива для козацької гідності, залежність змінилася реальним поневоленням».

Богдан сильвестрович поділяв думку Меріме про те, що Хмельницький, мож-
ливо, зумів би зміцнити основи незалежності України, якщо б узяв владу в молод-
шому віці або ж передав її не менш досвідченому керівникові, ніж він сам. Та хіба 
ж була така можливість? 

Між іншим, ступка бачить Богдана Хмельницького чи не найтрагічнішою іс-
торичною постаттю. «адже ні в кого, — каже він, — не було такого справді трагіч-
ного розриву між ідеальним задумом і його реальним здійсненням».

Меріме вважав, що здобути європейське визнання Хмельницькому перешко-
дило... важке для вимови прізвище. ступка цінує такі неординарні судження і з за-
доволенням зачитав мені ці рядки з книги. Проте сам він добре знає справді євро-
пейський масштаб українського гетьмана, бо блискуче передав його у фільмі Єжи 
Гофмана «вогнем і мечем». Після його виходу сталося, здавалося б, неймовірне: вся 
польська нація по-новому побачила Богдана Хмельницького, змінила свій погляд 
на нього й стала його поважати як мудрого вождя українського народу. 

Мазепу французький письменник назвав «останнім із гетьманів України, який 
спробував відвоювати своєму народові незалежність». він підкреслював, що на За-
ході Мазепу прославили вольтер, лорд Байрон та французький художник орас 
верне. Меріме добре знав історичні джерела про Мазепу й точно підмітив, що 
в переході на бік карла XII українського гетьмана підтримали «далеко не всі... від 
нього відкинулося мало не все військо». Привертає увагу висновок автора: «Пол-
тавська битва звела нанівець усі сподівання Мазепи. При звістці про його відступ-
ництво російське військо рушило на вкраїну і безжально стало її плюндрувати».

Богдан сильвестрович окремо зупинився на короткому сюжеті, присвяченому 
посмертній анафемі Мазепі. Раптом прочитав із Пушкіна: 

Лишь в торжествующей святыне 
Раз в год, анафемой доныне 
Грозя, гремит о нем собор. 

Що зацікавило ступку? Теза про те, що з-поміж усіх християнських громад 
лише Російська православна церква оголосила анафему тому, хто позбувся мо-
наршої ласки. «ось у чому полягає політична перевага тієї релігії, верховним пра-
вителем якої є Папа Римський», — вважав Проспер Меріме.

— Мабуть, у цьому є елемент упередженості католика, проте сама по собі думка ори-
гінальна й небезпідставна. Історично склалося так, що в Росії церква, на відміну не тільки 
від католицької, а й від зарубіжної православної церкви, справді багато в чому залежала від 
політичної волі царя та його оточення.

в усій цій історії з книгою Меріме мене найбільше вразили щирий, сказати б, 
юнацький інтерес Богдана сильвестровича до теми та його вміння буквально по-
глинати, цікаво порівнювати й точно оцінювати інформацію...
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Іншого разу побачив у руках ступки збірник статей, есе й записних книжок 
альбера камю «Творчість і свобода». Богдан сильвестрович прихильно ставиться до 
роздумів філософа про те, що людина не повинна боятися абсурду, який пронизує 
все її життя й якого позбавитися взагалі неможливо. Тому людина має жити й діяти 
так, аби відчувати себе щасливою в цьому абсурдному світі. Твори мистецтва в ньо-
му — це унікальна можливість підтримувати власну свідомість на відповідному рівні 
й  у  відповідній формі: «виправдання абсурдного світу може бути тільки естетич-
ним». Мистецтво дає можливість людині фіксувати свої пригоди в абсурдному світі.

— Творити — це жити двічі, — повторив ступка слова камю і додав, — навіть 
тричі і значно більше, більше...

камю вважав майстрів мистецтва відповідальними за все, що діється у світі 
з природою, з людиною, з культурою. він засуджував конформізм і будь-які уго-
ди з можновладцями, з пройдисвітами від мистецтва. Згідно з камю, «мистецтво 
не є  повним прийняттям чи повним неприйняттям сущого. воно складається 
з бунту і згоди одночасно...». Художник не може ні відвернутися від своєї епохи, 
ні цілком їй підкоритися. він покликаний усе піддавати сумніву, духовному й мо-
ральному випробуванню, випробуванню красою, зіставляючи з нею все існуюче 
у світі... Ці думки суголосні зі ступчиними...

коли я попросив Богдана сильвестровича показати рядки у книзі камю, які він 
хотів би особливо підкреслити, ступка тицьнув пальцем у той пасаж статті «Ху-
дожник і його час», де йшлося про те, що художник повинен однаково служити і 
стражданню, і красі. У нього є своє місце серед людей — не вище й не нижче за ін-
ших: поруч із тим, хто трудиться й бореться, він повинен наповнювати звучанням 
нещастя і щастя людей. «Цим мистецтво наперекір своїм ворогам доводить, що 
воно якраз не вороже нікому. саме по собі мистецтво не може, звичайно, дати нам 
відродження, що вміщує в собі справедливість і свободу. але без нього відродження 
не виллється у щось... кожний справжній твір мистецтва — дар майбутньому».

Ще я запитав, яка найлаконічніша думка привернула увагу Богдана сильве-
стровича у «Записних книжках» альбера камю. він процитував:

— «Жити — значить перевіряти».
— а чи можна щось заземленіше? 
— Можна. Ось: «Повне одиноцтво. В пісуарі великого вокзалу в годину ночі».
— Так... а щось романтичніше?
— Прошу. Цитую короткий запис у травні 1936-го, коли Камю було двадцять три роки: 

«Які прекрасні жінки в Алжирі на схилі дня».

Спогади з 2002 року

У перший день 2002 року я був у києві й зустрівся зі ступкою в театрі після спек-
таклю «Шельменко-денщик», у якому моя дружина грала роль Мотрі. він запросив 
нас обох на келих шампанського. Богдан сильвестрович був з Ларисою. За скром-
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ним новорічним столом іще зібралися відомий хірург, академік анатолій Радзіхов-
ський з дружиною та директор-розпорядник театру Данило Федоряченко з онукою.

Богдан сильвестрович дуже тепло ставиться до Данила Даниловича й гово-
рить, що «без нього неможливо уявити собі Театр імені Франка». Після великої 
вітчизняної війни Федоряченко закінчив драматичну студію при театрі, затим 
близько двадцяти років був заступником директора київського академічного ро-
сійського драматичного театру ім. Лесі Українки, а також заступником директора 
київського державного академічного театру опери і балету ім. Т. Шевченка. На 
той час Федоряченко, якому в січні 2002-го виповнився 81 рік, працював у колек-
тиві франківців майже чверть століття. слава Богу, він був на своїй посаді й десять 
років потому, але втратив на початку 2012-го свою дружину... Федоряченко сла-
виться своєю добротою, вмінням любити й поважати людей, готовністю їм допо-
магати, навіть опікуватися. У театральному вирі, що немислимий без пристрас-
тей, симпатій і неприязні, Данило Данилович дружить, приятелює, принаймні 
підтримує добрі стосунки, здається, з усіма працівниками. Для цього треба мати 
велике серце, добру душу й... залізні нерви. По собі знаю, що відсутність Данила 
Даниловича в театрі перед спектаклем викликає в завсідника відчуття невловимо-
го, але відчутного дискомфорту. На щастя, усміхнений Федоряченко практично 
завжди у своєму кабінеті чи власною персоною зустрічає неординарних глядачів.

«Данило Данилович — талісман театру», — каже ступка й зауважує, що Федо-
ряченко завжди згуртовує навколо себе колектив і тримає його в доброму гуморі 
на гастролях. Пригадує, як у 1982 році в Югославії Данила Даниловича жартома 
називали Динаром Динаровичем. Річ у тому, що Федоряченко по-доброму підсмі-
ювався над артистами, які, вражені майже капіталістичною розкішшю магазин-
них вітрин, аби здобути динари, розпродали всі фотоапарати та електробритви.

Так от, у той вечір у січні 2002 року Данило Данилович виголосив проникли-
вий тост за нового художнього керівника театру, який покликаний продовжувати 
кращі творчі традиції Гната Юри і сергія Данченка і внести свій, свіжий струмінь 
у театральне життя франківців. Якось особливо глибоко відчулося, наскільки важ-
кий і відповідальний тягар ліг на плечі Богдана ступки, який уперше зустрів Но-
вий рік на посаді керманича Національного театру. Проте ступка не мислив себе 
без рідного кону, а свій тягар не обтяжує.

анатолій Радзіховський торкнувся теми оплати праці артистів, яка в усі часи 
була й залишається болючою. До речі, ступка, ще будучи міністром, добився по-
двійного збільшення заробітної плати для франківців. сам він як громадянин, 
котрий чесно платить усі податки, за цим показником вважався мало не найба-
гатшим міністром, що не могло не викликати посмішку. Звичайно, ступка живе 
небідно, проте навіть з урахуванням усіх гонорарів, здобутих супернапруженою 
працею, його фінансовий стан не порівняний із заробітками зарубіжних зірок 
кіно й театру — величин значно меншого духовного масштабу. 

коли пізно ввечері вийшли з театру, ступка відразу повів нас до вітрини будин-
ку «київенерго», де, здається, вперше в києві був відтворений у воскових фігурах 
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момент народження Христа. вертеп приваблював якоюсь незвичайною теплотою 
й осяяністю, створював справді різдвяну атмосферу. Постояли трохи, милуючись 
фігурами Богоматері й волхвів, а ступка з видимим задоволенням розповів, що їх 
зробив художник театру андрій александрович-Дочевський. Потім разом з усіма 
Богдан сильвестрович заспівав колядку: «Нова радість стала, яка не бувала, над 
вертепом звізда ясна увесь світ осіяла, де Христос родився, з діви воплотився...» Під 
цей спів і почався другий день 2002 року.

Наприкінці січня ступка був у Москві й запропонував мені відвідати з ним 
Будинок актора, що на старому арбаті, і зустрітися з директором Маргаритою 
Ескіною. З нею я був знайомий лише заочно, бо якісь спільні для нас справи ми 
завжди вирішували по телефону. Чарівна жінка, залюблена у свою неспокійну 
роботу, запам’яталася особливою теплою аурою і безмежно добрим ставленням 
до ступки. вона запросила його приїхати в Москву 27 березня, в Міжнародний 
день театру. Богдан сильвестрович подякував, але розповів, що в цей день у Театрі 
ім. І. Франка традиційно проходить вручення нагороди «Пектораль». До того ж, 
цього року лауреатами «Пекторалі» стали творці спектаклю «Лев і Левиця» і він 
сам — виконавець ролі Льва Толстого.

Тоді Маргарита олександрівна залишила запрошення ступки в Москву від-
критим у будь-який час і запросила нас обідати до ресторану Будинку актора. За 
столом ступка, як завжди, розповідав цікаві історії зі свого життя, зокрема про 
прем’єру «Дяді вані» в Москві 1980 року, про гастролі з «королем Ліром» у травні 
1998-го, й Ескіна слухала з надзвичайним інтересом. 

Наприкінці того ж року Маргарита олександрівна не забула привітати Богда-
на ступку: «как быстро и незаметно мы перешли из века в век. Поздравляя с на-
ступающим третьим годом третьего тысячелетия, от всей души хочется пожелать 
вам не только здоровья (а это самое необходимое), но и счастья, которое доступно 
в любом возрасте, а главное, оно всегда возможно. Ждите и не тратьте себя на 
мелкие неприятности, стойко переносите и более крупные. ваше счастье обяза-
тельно найдет вас, если вы сохраните себя в ожидании его».

коли вийшли з Будинку актора, ступка запропонував мені прогулятися арба-
том. Тоді він дуже переживав, бо вже після його від’їзду Ларису забрали до лікарні: 
різко підвищився тиск. кілька разів дзвонив до неї, трохи заспокоївся. Зайшов до 
розкішного магазину, щоб вибрати електробритву «Грюндіг». Довго вивчав її, бур-
чав, що в Нью-Йорку така сама коштує втричі дешевше, і, зрештою, не взяв. Прав-
да, трохи пізніше він таки купив саме цю бритву, й надвечір, коли я проводжав 
його на поїзд, задоволено показав акуратно підстрижену борідку.

Наступного дня пізно ввечері я вилетів до києва у зв’язку з хворобою сестри. 
Якраз напередодні, вже біля поїзда, ступка, який дуже поважав Ніну, запропону-
вав свою машину для зустрічі мене в Борисполі.

«водій тебе зустріне. Запиши номер машини...» — сказав він. сталося так, що ви-
літ з Москви затримався майже на дві години, і тоді, коли він мав уже приземлитися 
в києві, ступка подзвонив мені в Шереметьєво по мобільному. «Не хвилюйся, водій 

Stupka-text.indd   380 15.10.2012   16:58:52



381

Частина 2. Київ — це Крона

Толя буде чекати», — запевнив. Наступний дзвінок Богдана сильвестровича про-
лунав, як тільки літак приземлився в Борисполі: «Толя буде тримати в руках журнал 
з портретом ступки, щоб ти його впізнав». Ми з водієм справді не знали одне одного 
в обличчя, але все-таки було не зовсім зрозуміло, чому він мав стояти саме з портре-
том, навіть ступчиним. Та хоч би як там було, вийшовши до залу, я всерйоз шукав 
очима той портрет, а побачив... самого ступку! виявляється, він приїхав у Бориспіль 
задовго до прильоту літака за розкладом і прочекав майже три години. Мені було не-
зручно, але ступка заспокоював: «Ти ж мене завжди зустрічаєш у Москві. а ми з Толею 
прекрасно провели час, посиділи в буфеті, повечеряли...» він не сказав, що почувався 
недобре. відтоді Богдан сильвестрович грипував понад два тижні та ще й із високою 
температурою. кожного разу, коли дзвонив йому додому, хворий ступка глухим голо-
сом запитував: «Як сестра?» сестра моя тоді мужньо перенесла складну операцію в Ін-
ституті онкології і так само мужньо боролася за життя. «Передай вітання Ніночці», — 
говорив ступка. Я передавав. сестра лагідно всміхалася й дякувала за підтримку. коли 
17 вересня 2002 року моя сестричка померла, ступка був чи не першим, до кого я хо-
тів зателефонувати. Проте знайти його тоді не вдалося. Я зміг повідомити Богдана 
сильвестровича про своє горе лише 20 вересня після похорон. він розхвилювався:

— Та ти що! Та не може бути! Коли? Чому ж ти мене не знайшов? Я би поїхав на похо-
рон... Яка була славна, гарна жінка! Я її полюбив... Ой-ой-ой! Прийми моє співчуття...

На початку квітня 2002 року ступка приїхав до Москви для примірки костю-
мів у фільмі «водій для віри», який мав знімати Павло Чухрай (оператор-поста-
новник — Ігор клебанов, художник — ольга кравченя, композитор — Дмитро 
атовмян). він був чисто виголений і виглядав якось особливо молодо. Це враження 
посилилося після того, як на «Мосфільмі» Богдана сильвестровича ще й коротко 
підстригли під його героя — радянського генерала. крім мене з дружиною, ступку 
зустрічала симпатична товстушка катя з кіностудії, а сам він вийшов із вагона з мо-
лодим чоловіком, як виявилося, попутником. Я нітрохи не здивувався, коли ступка 
одразу запросив їх обох до себе в номер у культурному центрі. Через півгодини ми 
вже сиділи за столом, і ступка вів жваву розмову з абсолютно не знайомими ще 
вчора людьми так, ніби знав їх давно і дуже добре. вражаюча контактність! Невга-
мовний інтерес до нових людей! Незвичайна теплота й довіра до них!

У той день ступка повернувся з «Мосфільму» задоволений. Передусім зустрів-
ся з давніми знайомими, скажімо, з режисером олександром Прошкіним, який 
зазначив, що Богдан сильвестрович у прекрасній спортивній формі, й він споді-
вається зняти його у своєму новому фільмі.

На студії ступку всі впізнавали, тепло віталися. Його порадувало те, що «Мос-
фільм» ожив, на ньому розпочалися зйомки багатьох фільмів. При цьому додав, 
що й кіностудія імені Довженка нарешті повертається до життя.

З кіностудії Богдан сильвестрович приніс відеокасету з фільмом французько-
го режисера, лауреата «оскара» Режіса варньє «схід–Захід», у якому зіграв роль 
полковника Бойка. ступка вважає варньє прекрасним режисером і вишуканим 
інтелігентом, якого в кіно цікавлять психологічні нюанси.
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У «сході–Заході» партнеркою ступки була відома французька кіноактриса 
сандрін Бонер. Після виходу фільму ступка в якомусь інтерв’ю розповідав:

— У мене були сцени з Сандрін Бонер. Одного разу пустував з нею на знімальному май-
данчику — «бісики пускав». Потім після зйомок увечері зайшов у бар і піднявся до себе в го-
тельний номер. Раптом стук у двері: «Пліз мі секс». Я відповідаю: «Айм гоу ту бед, ноу секс». 
Та жінка, що стукала, пішла собі. Наступного дня під час перерви розповідаю про це Варньє, 
поруч стоїть Сандрін, слухає. Потім опустила очі й каже: «Це була я».

от і гадайте, правда це, чи чергова ступчина хохма... Того разу Богдан сильве-
стрович пожартував, що його підвищили у званні: якщо три роки тому у варньє 
він був полковником, то тепер у Чухрая — вже генерал! 

Запам’ятався приїзд ступки з Данилом Федоряченком у Москву наприкінці ве-
ресня 2002 року. Франківці відкривали «Тев’є-Тевелем» ІV Московський міжнародний 
фестиваль мистецтв ім. соломона Міхоелса, й керівники театру приїхали на день–два 
раніше. Щойно дісталися культурного центру, як ступка запропонував прогулятися, 
і вранішній напівпустий арбат дав мені змогу трохи розповісти гостям його історію.

ступка особливо зацікавився тим, що колись найулюбленішим святим на арбаті 
був Микола: тут стояли церкви Миколи на Пісках, Миколи у Плотниках і Миколи 
Явленого, в арбатському ареалі було ще кілька церков з іменем святого. Показав я 
киянам і храм спаса на Пісках зі струнким золотим п’ятибанним четвериком й ажур-
ною дзвіницею. саме його зобразив василь Полєнов на знаменитій картині «Мос-
ковський дворик». ступка й Федоряченко разом зі мною шукали приблизне місце 
розташування полєновського дворика, прогулювалися по старопєсковській пло-
щі — найбільш «арбатській» за духом серед усіх старовинних площ, які збереглися.

ступці сподобався пам’ятник Булату окуджаві, відкритий у травні 2002 року: 
трохи сутулячись і засунувши руки в кишені, Булат Шалвович виходить із Плот-
никова провулка на свій улюблений старий арбат... До речі, трапилося так, що 
наступного дня Богдан сильвестрович познайомився з удовою окуджави.

Після прогулянки ступка потягнув нас у магазин «кулінарія» при ресторані 
«Прага», де попросив розігріти на всіх котлети по-київськи й узяв улюблену залив-
ну осетрину. Пообідали у ступчиному номері. сам він умить заліг спати і проспав 
кілька годин, не змінюючи пози.

вранці 30 вересня ступка запропонував мені піти з ним в ІТаР-ТаРс на прес-
конференцію, присвячену відкриттю фестивалю ім. соломона Міхоелса. За столом 
розмістилися близько десяти чоловік, у тому числі Богдан ступка і художній керів-
ник Театру ім. Єрмолової володимир андреєв. Привернули увагу дочка видатного 
артиста і режисера Ніна Міхоелс, яка приїхала з Ізраїлю, та генеральний директор 
фестивалю, президент Федерації єврейських громад Росії, автор музики до спекта-
клю «Тев’є-Тевель» Михайло Глуз.

Усі четверо поводилися дуже скромно — на відміну від деяких інших персон, 
менш причетних до фестивалю. Та журналісти безпомилково розставили акценти: 
як до початку прес-конференції, так і після неї вони брали інтерв’ю переважно 
у Богдана сильвестровича.
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ввечері того ж дня на прославленій сцені МХаТу в камергерському провулку 
франківці показували «Тев’є-Тевеля», про що вже розповідав. Тут зауважу, що, коли 
оплески вщухли й артисти пішли зі сцени, організатори фестивалю піднесли їм при-
наймні два неприємні сюрпризи. Перший полягав у тому, що левову частку фурше-
ту, приготованого для франківців, поки ті перевдягалися, змели зі столів самі госпо-
дарі. Прикро було чути, як одна з дочок Тев’є-Тевеля, побачивши тісний плямкаючий 
натовп чужих і байдужих людей, сказала: «Це свято життя не для нас». Згадалася до-
бра франківська традиція: коли після прем’єри гості збираються за столом, то вони 
обов’язково чекають винуватців торжества, і лише тоді починається застілля.

Майже водночас українські артисти дізналися, що наступного дня опівдні 
вони мають звільнити готельні номери, а поїзд на київ аж близько десятої вечора! 
Тобто на цілий день їх просто виставляли на вулицю. Утім, невтомному Данилові 
Федоряченку вдалося уладнати це питання.

«Сини віку мудріші вiд синів дня»

Третього грудня 2002 року у залі культурного центру України в Москві був аншлаг. 
Московські глядачі вперше дивилися виставу «Буквар миру» й слухали сковородин-
ську «Розмову п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» та «Дружню бесіду про 
душевний спокій» у виконанні артистів Національного академічного драматичного 
театру ім. І. Франка (сценічна редакція московського режисера олександра анурова). 

Того року виповнювалося 280 років з дня народження видатного українсько-
го мислителя-гуманіста, філософа, письменника Григорія сковороди. сам день 
народження Григорія савича ми вирішили відзначити запрошенням до Центру 
франківців із згаданою виставою, прем’єра якої щойно відбулася в театрі. Худож-
ній керівник театру Богдан ступка підтримав цю ідею. 

Розговорилися з ним про поетичні звертання до славетного імені сковороди. 
скільки цікавих віршів знає ступка! от, скажімо, Максим Рильський:

Та з палицею пілігрима
У нові села й городи
Прямує тінь неутомима
Григорія сковороди.

в Івана Драча є ціла низка варіацій і переспівів — «сковородіана». Уривок з неї 
ступка полюбляє повторювати.

Так на Голгофу я спішу в заклятті,
Де лікар мій і два між нього таті,
Де Іоанн рида при цій годині

При хрестовині.
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— У Ліни Костенко, — каже ступка, — є дивовижний вірш:

А я лечу, лечу, лечу!
— Григорій Савич! — тихо шепочу.
Минає день, минає день, минає день!
А де ж мій сад божественних пісень?

Богдан сильвестрович шанує великого українського просвітителя та філосо-
фа і в своїй творчості кілька разів звертався до нього.

У мене збереглася театральна програмка п’єси валерія Шевчука «сад боже-
ственних пісень (слово про Григорія сковороду)». Цей спектакль театру «сузір’я» 
у постановці олексія кужельного з Богданом ступкою в головній ролі був пока-
заний 29 листопада 1989 року в Москві на Малій сцені Театру ім. М. Єрмолової 
(всього через півроку після прем’єри в києві). На програмці ступка написав про-
рочі слова Григорія сковороди: «сини віку мудріші за синів дня». Згодом я саме 
так назвав один із розділів книги з політичної проблематики, що вийшла в Москві 
на початку 90-х років... Гарні сковородинські слова написав на програмці й олек-
сій кужельний: «копай криницю в своєму городі, вона зросить і сусідську оселю!»

Того вогкого листопадового вечора я щиро повірив у те, що наш неповтор-
ний селянський просвітник та гуманіст був саме таким, яким його відчув і показав 
ступка. Це враження підсилювалося ще й пам’яттю про фільм режисера станіс-
лава клименка «І знову я належу не собі», де ступка грав сковороду (1988).

артист розповідав:
— Мрія зіграти Сковороду — в мене давня. Загадкове ж хочеться пізнати! Він — диво-

вижна, ще непізнана постать, Людина з блискучою освітою, вихованець Києво-Могилян-
ської академії, і раптом — мандрівний філософ! Ходив від села до села, вчив людей. Для себе 
не волів нічого, казав: «Людина збагачується втраченим добром». Ось я й «носився» з дум-
ками про Сковороду, аж тут Олексій Кужельний каже: «Є чудова п’єса Валерія Шевчука. На-
зивається “Сад божественних пісень. Слово про Григорія Сковороду”. Автор — письменник 
талановитий, тяжіє до філософії. Візьмемося?»

Так і прийшов я до «свого» Сковороди й сина Остапа — випускника Інституту теа-
трального мистецтва імені І. Карпенка-Карого — до нього привів. Міркували разом із ним 
над живим словом Сковороди — як його на сцену виносити? І наче почув голос покійного 
вчителя мого, Бориса Хомича Тягна: «Так само, як і в житті, тільки на каблук вище».

Отож і граємо...
в Україні «сад божественних пісень» критики достойно не оцінили. Були від-

зиви, рецензії, але їх рівень не відповідав історичній постаті Григорія сковороди 
та виконавця цієї ролі Богдана ступки. Певно, що досягти цього неможливо, але 
ж прагнути треба.

Через багато років, здається, коли ступка наприкiнцi XX століття зіграв сковоро-
ду у фільмі Наталії Бондарчук, я попросив його потрактувати слова мислителя, які він 
заповів написати на своїй могилі: «світ ловив мене та не спіймав». ступка відповів:
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— Сковорода глибше від усіх зрозумів біблійну сентенцію про те, що всі суєтні справи 
і звичні радощі земні — то марнота й ловлення вітру... На відміну, скажімо, від мене ман-
дрівний філософ не прагнув до всіляких звань, нагород і посад. А я всією душею хотів бути 
заслуженим, народним артистом України і СРСР, лауреатом і т. д. Але коли все це маєш, то 
починаєш глибше розуміти нашого великого філософа: не у званнях щастя, вони — марно-
та; щастя — у самій творчості...

Якось я запитав у ступки й про сковородинське розуміння філософії. він від-
гукнувся словами самого мислителя:

— «Що є філософія? Відповідь: перебувати на самоті, з собою уміти вести розмову». Гри-
горій Савич якось наставляв свого учня й друга Михайла Ковалинського черпати з тих книг, 
що несуть саме таку філософію. Бо на таких книгах душа готується до читання Святого 
Письма, яке є раєм благочестивих і ангельських умів, на яке завжди дивляться, але яким ніко-
ли не можуть перенасититися. Що ж до людей, то Сковорода вважав, що треба дивитися 
на тих, чиї слова, діла, очі, хода, рухи, їжа, напої, коротше кажучи, все життя спрямоване 
всередину, тобто вони не летять за тими, що витають за хмарами, а зайняті лише своєю 
душею і моляться до самих себе, поки не приготують себе як гідну обитель для Бога...

ступка демонстративно-повчально підняв вказівний палець і задоволено про-
мовив:

— Трохи пишномовно, проте точно сказано.
У франківській виставі «Буквар миру» мандрівного філософа Григорія грав Петро 

Панчук, мандрівного тесляра афанасія — заслужений артист України василь Баша, 
мандрівного каменяра Якова — володимир Ніколаєнко, мандрівного софіста Єрмо-
лая  — заслужений артист України василь Мазур, мандрівного винахідника Лонги-
на — заслужений артист України остап ступка. Біс, який спокушував цих персонажів, 
виступав в образі двох прегарних дів — артисток оксани Батько й Тетяни Шляхової.

Запитав у ступки, чому, власне, франківці в час «шоу-несмаку» й маскультури 
поставили філософський трактат? він відповів: 

— Шоу я ставити не збираюсь, їх і так уже занадто і на телебаченні, й у житті. Нам 
же конче треба відроджувати духовність, бо вже просто неможливо споглядати зубожілий 
моральний стан суспільства, особливо молоді. Вони знають тільки одне: гроші вирішують 
усе. І їх треба не заробляти, а «підняти», злупити, здерти — зараз і багато. І ніхто не каже 
їм, що найголовніше в житті зовсім не гроші. Є речі набагато цінніші й цікавіші, ніж золото 
й діаманти. Тому й з’явився у нас Сковорода, про життя і дивовижну життєву філософію 
якого масово ніхто в Україні нічого не знає. Його прекрасно знають англійські студенти, 
в Німеччині навіть існують клуби імені Сковороди, ми ж у цьому питанні — повні невігласи.

Звісно, театр певним чином ризикує: вистава може виявитися некасовою. Проте ми роз-
раховуємо, що до нас підуть насамперед школярі, студенти, національно свідома молодь. 
Знаєте, коли артисти почали працювати над виставою, вони теж спочатку носом крути-
ли: мовляв, чи не надто замудровано, а потім втяглися і тільки зараз почали розуміти, про 
що там ідеться. Ясна річ, старших ми вже нічому не навчимо. Якщо людина до п’ятдесяти 
років була атеїстом, я ніколи не повірю, що вона потім щиро почне вірити в Бога. А от мо-
лодь треба рятувати, витягати з прірви. Це зараз моя найбільша проблема — і великий біль.
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Як і в творчості сковороди, в спектаклі сусідили наукове знання про природу, 
народна мудрість, судження мислячих людей і алегорії з природою. артисти зуміли 
передати вклоніння сковороди перед науковими фактами й водночас його прими-
рення з міфологічними та фантастичними уявленнями — тоді, коли вони мають 
морально-практичне значення й допомагають пізнанню внутрішньої суті речей та 
законів людського буття. власне, сковорода займався не природознавством, а люди-
нознавством, зокрема проблемою людського щастя. Те, що справді корисне для лю-
дини, є бажаним для неї, отже й прекрасним. користь із красою і краса з користю, 
на думку сковороди, нероздільні; їхня єдність і є джерелом людського життя і щастя.

У виставі не було й натяку на повчальність і дидактичність. Навпаки, вона була 
легкою, живою, наповненою молодою ігровою стихією, танцювальною естети-
кою, видовищністю. У той же час у ній ішла мова про вічні категорії сенсу життя, 
про те, як досягти гармонії та миру в душі. Звичайно, майже безсюжетний спек-
такль, в якому трактуються філософські проблеми, потребує особливого співпере-
живання і співмислення залу. Проте глядачі в культурному центрі були буквально 
заворожені талановитою роботою франківців.

Пригадую час, коли Богдан сильвестрович захоплювався п’єсою бельгійського 
драматурга Мішеля де Гельдерода «варавва» — про смерть і воскресіння Христа. 
У Франції ця п’єса стала справжньою народною драмою, яку кожного року грали 
у пасхальні дні. Жанр її визначався як драма-містерія.

У «варавві» розроблено євангельський епізод суду Пілата над Ісусом і вибору 
натовпом для врятування від смертної кари не сина Божого, а злодія варавви. сам 
автор писав про свою п’єсу: «Мені бачаться страсті Господні зі зворотного боку, 
з точки зору міського натовпу. Моє місце було не на Голгофі, а біля її підніжжя, серед 
черні, тому що мені хотілося зрозуміти, як вона пережила й усвідомила цей жахли-
вий і величний день, найтрагічніший за своїми наслідками день у світовій історії». 

ступка говорив:
— Це потрясаюча сцена. Понтій Пілат звертається до натовпу, показуючи їм страж-

денного Ісуса Христа і закоренілого злодія Варавву: «Я готовий відпустити одного з них на 
волю в честь Пасхи. Кого ви волієте помилувати?» — «Варавву! Варавву!» — в один голос 
кричить натовп. 

Здивований, збентежений і обурений Пілат, якому хотілося врятувати Христа, наказує 
навмисне закривавити його, зробити ще нещаснішим на вигляд і беззахиснішим в очах натов-
пу. Затим знову виводить Ісуса й Варавву перед людським морем і повторює своє запитання.

І ось тут уся суть драми, — розкрилював руки ступка. — Натовп ще сильніше й на-
стійніше кричить, побачивши знекровленого Христа: «Варавву! Варавву! Варавву!»

Натовп дарує життя злодюзі, а не святому! Як тут не згадати Пушкіна: «К чему стадам 
дары свободы»... «Тоді я вмиваю руки», — сказав Пілат. Як це потрясаюче можна зіграти!

І знову вечір 1 січня, тепер уже Нового 2003 року, мені пощастило провести зі 
ступкою. в театрі йшла вистава «За двома зайцями» Михайла старицького, в якій 
моя дружина грала роль Проні Прокопівни. Богдан сильвестрович часто перегля-
дає спектаклі, і того вечора другу дію ми дивилися разом. Зал був повний, і гляда-
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чі весело й охоче реагували на перипетії давно їм знайомої історії «палікмахтера», 
який залицявся одразу до двох київських дівчат. ступка добродушно підтримував 
зал і схвально гмикав у ті моменти, коли артисти були особливо переконливі. Після 
вистави він пішов по гримерках, привітав артистів з Новим роком, а затим запро-
сив їх до свого кабінету. Наскільки пам’ятаю, за нехитрим столом зібралися Любов 
Бо`гдан, анатолій Гнатюк, Ніна Гіляровська, Наталія омельчук, Зінаїда Цесаренко, 
валентина Ілляшенко, володимир коляда, Наталія Перчевська, віра алименко...

Насамперед ступка запропонував пом’янути Данченка:
— Уже півтора року немає з нами Сергія Володимировича. Ми його завжди шанували й 

любили, шануємо й любимо зараз. У театрі йдуть його вистави, ось і сьогодні ми почали 
Новий рік Данченковою виставою «За двома зайцями». Згадаймо Сергія Володимировича. 
Світла йому пам’ять...

Життя продовжується. Завтра у нас ще один смутний день — похорон Данила Данилови-
ча Лідера... Він був геніальним сценографом, істинним філософом сцени, крилатою людиною...

Богдан сильвестрович нагадав вірш Івана Драча «крила», в якому Новий рік 
у подарунок дядькові кирилові приніс... крила, й виголосив тост за творчі крила 
для кожного артиста.

Богдан сильвестрович тепло розповів колегам про свою маму. Добрим словом 
згадав Данила Даниловича Федоряченка, який нещодавно переніс складну опера-
цію. «він уміє цінувати кожну хвилину цього життя», — сказав про нього.

Наступного дня в театрі був траур по Данилові Лідеру. Громадянську панахиду 
вів Богдан ступка, щиро й тепло виступили Дмитро Табачник і Лесь Танюк. За тру-
ною з тілом художника, встановленою прямо на сцені, зоряно мерехтів на чорному 
тлі Чумацький Шлях, який Данило Лідер зробив символом славетної вистави сер-
гія Данченка «Тев’є-Тевель». Боляче було згадувати, що цей таки небосхил прово-
джав у серпні 2001 року в останню путь такого молодого сергія володимировича.

На самому передодні Різдва — день пам’яті амвросія Максиміліановича Буч-
ми, постаті, безперечно, знакової для франківців, для всієї театральної України. 
Лесь курбас говорив так: «Єдине, що завжди буде в театрі, — це живий актор, за-
разливий собою і своєю талановитістю. коли є... Бучма, вистава виграє надзвичай-
но. коли ж у виставі лише режисер — це недовговічно». Так само можна сказати 
і про місію ступки у будь-якому спектаклі чи фільмі. саме він створив образ Ми-
коли Задорожного, конгеніальний своєму великому франківському попереднико-
ві в цій ролі — амвросію Бучмі.

Богдан сильвестрович розповідав, що раніше в цей день до могили Бучми на 
Байковому кладовищі приходило багато людей — друзів і шанувальників артиста. 
Проте з часом їх ставало дедалі менше, бо відходять у кращий світ ті, хто знав ак-
тора особисто чи бачив його на сцені. Молодим людям, для яких він є чимось на 
кшталт пам’ятника, адекватно цінувати його творчість набагато важче.

Того січневого дня на могилі Бучми зібралася лише жменька людей, але при-
сутність серед них Богдана ступки й Дмитра Гнатюка зробила ці традиційні від-
відини незабутніми.
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від’їжджав я з києва різдвяного вечора. Богдан сильвестрович прийшов до по-
їзда з Ларисою. вже коли поїзд рушив, ступка крикнув симпатичним провідницям:

— Бережіть цього чоловіка! Він у Москві має палац! Це — супер!..

Арбатська доля Михайла Грушевського

Буденні зустрічі з Богданом сильвестровичем обов’язково перетиналися час 
від часу з високими матеріями й заторкували видатних і дуже цікавих людей як 
з історії країни чи цілого світу, так і з сьогодення. У цьому контексті не можу не 
розповісти ще кілька характерних історій. 

У 2003–2004 роках я працював над книгою про перебування Михайла Гру-
шевського в Москві, на арбаті в 1916–1917 роках, і Богдан сильвестрович дуже 
зацікавлено слідкував за цим. У розмовах з ним ми дійшли висновку, що встанов-
лення меморіальної дошки на будинку № 55 по вулиці арбат було б справедли-
вим ушануванням пам’яті видатного громадського і державного діяча, вченого зі 
світовим іменем, академіка всесоюзної академії наук. 

Грушевський був арбатцем небагато часу. Проте й немало для такої крупної 
й  діяльної постаті, як він. Принаймні, цілком достатньо, щоб увійти в історію 
арбату. Тому наприкінці травня 2003 року ми з Богданом ступкою звернулися 
з окремим листом до міністра культури Російської Федерації Михайла Швидкого:

«высокочтимый Михаил Ефимович!
Позволим себе привлечь ваше внимание к исторической фигуре, которая 

имеет ключевое значение для украинского народа. Речь идет о великом украин-
це, выдающемся историке Михаиле сергеевиче Грушевском, который с 1929 года 
был академиком аН сссР. 

осенью 1916 года, находясь в царской ссылке, Грушевский, благодаря хода-
тайству Российской академии наук, переехал из казани в Москву, где жил на ар-
бате, 55 с сентября 1916 года по март 1917 года. “Я основался в Москве арбат, 55, 
кв. 8 (угол Денежного)”, — писал Грушевский. в столице он занимался научной, 
издательской и общественной деятельностью, встречался с М. Горьким и а. ке-
ренским, перешагнул рубеж своего 50-летия. Грушевский оставил воспоминания 
о старинной улице — “одной из великих московских артерий”.

Для Украины фигура Грушевского настолько знаковая и масштабная, что уста-
новление мемориальной доски в его честь на доме № 55 было бы особым прояв-
лением уважения российского государства к государству украинскому.

конечно, нам известно, что в Москве есть еще один дом на улице Погодинской, 
2/3 (бывший 2-й воздвиженский переулок), в котором жил в 30-х годах прошло-
го века Грушевский. Надеемся, что там наконец установят уже давно изготовлен-
ную мемориальную доску. однако в данном случае просим рассмотреть вопрос 
об арбатском адресе Грушевского, поскольку именно арбат является подлинным 
очагом памяти о выдающихся деятелях культуры и науки. Текст мемориальной 
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доски, на наш взгляд, должен касаться научной деятельности Грушевского: “Тут 
в сентябре 1916 — марте 1917 гг. жил и работал выдающийся украинский ученый, 
академик аН сссР М. с. Грушевский”.

Предвосхищая неминуемые возражения на разных уровнях, заметим, что 
в прошлом веке в Украине Грушевский являлся самой крупной исторической 
фигурой, его не случайно называют “Шевченком ХХ столетия”. Пожалуй, в обо-
зримом будущем у России не будет столь уникальной и органичной возмож-
ности с наименьшими усилиями и затратами сделать в отношении Украины 
блестящий и обоснованный жест доброй воли, мудрого великодушия и исто-
ри ческого здравомыслия, который навсегда останется в памяти украинского 
 народа.

стоимость изготовления мемориальной доски культурный центр Украины 
берет на себя».

втім, 22 серпня 2003 року, напередодні 12-ї річниці незалежності України 
була встановлена меморіальна дошка на будинку по вулиці Погодінській, 2/3 з на-
писом двома мовами: «У цьому будинку жив і працював видатний державний і по-
літичний діяч Михайло сергійович Грушевський 1866‒1934». 

Та ми зі ступкою вважаємо, що відкриття меморіальної дошки Грушевсько-
му на Погодінській, 2/3 не знімає питання про меморіальну дошку українському 
вченому, якого знає весь світ, на арбаті, 55. Навпаки, якщо після кількох років не-
порозумінь з приводу вшанування памʼяті Грушевського в Москві крига нарешті 
скресла, то доцільно було б довести справу до логічного завершення. Хай і на зна-
менитій вулиці зʼявиться меморіальна дошка Михайлу сергійовичу, встановлена 
за адресою, вказаною ним самим: «арбат 55, вхід з арбата...» Це можна зробити 
у 2016 році до 150-річчя з дня народження Грушевського. 

Між іншим, одна з розмов про Грушевського наштовхнула мене на те, щоб 
розповісти ступці цікаву театральну історію. саме у день прибуття до Москви 
Грушевського, тобто 11 вересня 1916 року, «Московский листок» у спеціальній 
рецензії давав захоплену оцінку спектаклів української трупи Дмитра Гайдама-
ки в театрі струйського, що на серпуховській площі: «Знаходячись в театрі, не 
можеш відірватися від сцени». в той день йшов спектакль «Шельменко-денщик» 
Григорія квітки-основ’яненка. З часу написання (1836) цей твір стрімко набував 
популярності, тим більше, що перший класик української художньої прози роль 
головного героя написав українською мовою. П’єса міцно посіла одне з провід-
них місць у репертуарі всіх українських та багатьох російських труп, більше того, 
в ХІХ столітті «Шельменко-денщик» став найрепертуарнішим після «Наталки 
Полтавки» Івана котляревського в усій українській драматургії. До речі, артисти 
з України привезли в Москву й «Наталку Полтавку».

Богдана сильвестровича це страшенно зацікавило. Недарма під час гастролей 
у санкт-Петербурзі у 2010 році він заявив, що хоче «відродити давні добрі тра-
диції», коли на початку ХХ століття в обидві російські столиці приїжджали кращі 
театральні колективи з України. Передаю коротко ту мою розповідь, яка перери-
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валася ступчиними репліками й уточненнями щодо згаданих мною артистів, пи-
таннями й живими емоціями.

Театральний колектив Гайдамаки утворився наприкінці ХІХ століття шляхом 
відгалуження від трупи Марка кропивницького. Гайдамака був близьким поміч-
ником цього Майстра, а потім двадцять років очолював власну трупу. він говорив 
артистам: «Грайте без пишномовності. Більше душі, більше внутрішніх пережи-
вань». Здається, саме це завоювало прихильність суворих московських критиків. 
«вміти захопити глядача — задача нелегка. І якщо малоросам вдається це, то, на-
певне, в їх грі є... разюча простота, з якою розігруються малоросійські п’єси. Про-
стота — привілей істинних талантів...» (ступка ствердно хитнув головою.) До 
трупи Гайдамаки входило 40–60 осіб, в ній, за висловом газети «Московские ве-
домости», були такі артисти, які змогли б стати окрасою будь-якого театру Росії. 
«Московский листок» писав у 1916 році: «Л. Я. Манько, Д. а. Гайдамака, пані Шос-
таківська, безумовно, зіграють помітну роль в історії малоросійського театру». 
Юлія Шостаківська (дружина Гайдамаки) свого часу грала головні драматичні 
ролі в трупі кропивницького, а Манько запрошувалася до трупи нарівні з Марією 
Заньковецькою. Трупа мала добірний хор і прекрасних співаків-солістів, зокрема 
московські газети відзначали Н. кочубей-Дзбановську. («Хор у театрі — то велика 
річ», — зауважив ступка.) Разом з трупою Гайдамаки в 1916 році виступали також 
артисти з українського колективу Т. колісниченка. 

У Москві з великим успіхом були показані п’єси Михайла старицького «соро-
чинський ярмарок» і «ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», що були поставлені 
ще в перший сезон роботи трупи і пройшли з нею весь її творчий шлях. При пе-
реповненому залі неодноразово відбулися спектаклі: «За двома зайцями» Михайла 
старицького, «Тарас Бульба» і «вій» за Миколою Гоголем, «Доки сонце зійде, роса 
очі виїсть» і «Дай серцю волю, заведе в неволю» Марка кропивницького та багато 
інших вистав. («Який репертуар!» — вигукнув артист.) 

Московські газети відзначили, що малознайома малоросійська мова завдяки 
талановитим українським артистам була зрозуміла всім. Про це свідчили постій-
ні аншлаги, співпереживання глядачів, вибухи непідробного сміху в залі і буря 
оплесків наприкінці кожного спектаклю. спів, як сольний, так і хоровий, викли-
кав захоплення публіки, і вона настійно вимагала безкінечних повторів. З ентузі-
азмом сприймали москвичі танці парубків і дівчат, які, здавалося, літали в повітрі... 
(«Як точно підмітили рецензенти. супер!» — емоційно відгукнувся ступка.)

Зрозуміло, що на спектаклі трупи потягнулися московські українці, і я сказав 
ступці, що були серед них і ті, хто не обмежився ностальгією за Батьківщиною, 
для кого приїзд артистів з України став поштовхом до конкретної роботи в ім’я 
її відродження. він відповів цитатою із щоденника Леся курбаса: «Були такі, що 
тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями». 

Цікаво, що театральний колектив Дмитра Гайдамаки гастролював у Москві 
весь той час, коли в ній жив Грушевський, тобто більш як півроку (!)... ступка, який 
знає багато про Марію Заньковецьку, нагадав, що Грушевський бачив її в Москві 
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на сцені ще в 1892 році, коли вперше приїжджав у місто. справді, в щоденнику 
Грушевського є запис: «ввечері (10 лютого. — В. М.) були з оглобліним на бенефісі 
Заньковецької. Добре грає!» Богдан сильвестрович говорив і про те, що на по-
чатку ХХ століття під час гастролей у Москві Марія Заньковецька та інші корифеї 
українського театру були частими гостями в домі Грушевського.

кожного разу, коли ступка приїжджав у Москву, ми обов’язково прогулювалися 
з ним арбатом і завжди критично обговорювали його негаразди. скажімо, на по-
чатку цього століття безпосередньо перед входом до культурного центру громадив-
ся потворний кіоск з наваленими м’якими іграшками, які можна було підхопити 
кліщами. Це примітивне чудовисько вгризалося в саму середину пішохідного арба-
ту на самому його початку! важко було придумати щось безглуздіше на вході до зна-
менитої православної вулиці, на якій народилася російська інтелігенція. Тут можна 
було б розташувати пам’ятний знак з розповіддю про те, що по цьому п’ятачку землі 
ходили Толстой і Чехов, Бєлий і Бердяєв, Єсенін і Маяковський. Тут доречно поста-
вити пам’ятник Буніну, який прямує до звичного йому готелю «столиця». врешті-
решт тут можна було розмістити й кіоск. але книжковий! скажімо, української 
книги чи російських видань мистецьких жанрів. Можна було продумати й інші 
варіанти. Тільки б не ганьбило весь арбат це страховидло й десятки йому подібних.

Пройшов час, і страховидло щезло, а на арбаті з’явилися й книжкові розвали... 
ступка задоволено це відзначив, мовляв, не тільки ми вдвох розумно думаємо.

Там і сям посеред арбату сиділи ворожки й цілительки, які знімають причину, 
пристріт і називали себе професіоналами: «Діагностика — 100%». Якщо вони такі 
розумні, то чому такі бідні? Чи, може, вони багаті? Принаймні, без клієнтів вони 
не залишалися, адже на арбаті публіка жадібна до новизни, швидкоплинна, з усіх 
кінців Росії та й світу. Мені згадуються слова подібної цілительки з одного сучас-
ного фільму: «Це ж такі клієнти! Їх можна лікувати до труни. від усього...»

або ще стовбичила на вулиці конструкція брудного зеленого кольору — пря-
мокутна дошка на тумбі. Посередині неї — коло у вигляді якоїсь гривастої лево-
подібної істоти з широко відкритою пащею. в неї за гроші можна було безбоязно 
всунути свою руку. Навіщо? відповідь категорично сформульована на зеленому 
тлі: «Друзья! Мы предлагаем вам узнать о себе больше с помощью компьютера 
новой технологии. ваша ладонь расскажет о вас!» Про комп’ютер нагадував лише 
провід, який тягнувся поверх арбатської бруківки, вільно піднімався на ліхтарний 
стовп, а затим провисав до ближнього будинку. 

Можна було вставити голову в брудне полотно з отвором і сфотографува-
тися, потішаючи себе потім знімком одутлого, страшнуватого борця з власним 
обличчям, або навіть зображенням сутички з... Путіним. влітку 2003 року поруч 
з’явилася ще одна можливість зафіксувати свій образ, але вже в гурті мавп. во-
сени 2005 року на пішохідному маршруті поставили воскову фігуру російського 
президента на фоні горилоподібних страховиськ, і було в тому щось відразливо-
характерне для всієї вулиці. вас міг зупинити серед арбату механічний голос, 
пропонуючи вдарити з усієї сили в гумовий живіт або молотком по своєрідному 
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ковадлу, внаслідок чого на височенькій шкалі мали оцінку своєї сили. Якось Бог-
дан сильвестрович заохотив мене до цього випробування, і я добився непоганого 
результату: «Громило». Такими на той час були вуличні розваги. 

втім, іноді на старому арбаті відбуваються й дійсно чудеса. скажімо, о теплій 
порі може грати професійний симфонічний колектив або військовий духовий ор-
кестр. Пригадую ще одне диво. в січні–лютому 2005 та 2006 років, коли провін-
ційно-примітивні забави ненадовго зникли з арбату через мороз і зимові замети, 
біля Театру ім. Євг. вахтангова виросло пречудове містечко... сніговиків. Їх було 
понад двісті — з мітлами та дірявими відрами на головах — великих і малень-
ких, симпатичних і зворушливих. Тисячі людей встигли прогулятися між ними, 
сфотографуватися, стати добрішими. коли наприкінці січня 2005 року я привів 
туди ступку, він був абсолютно захоплений сніговою інсталяцією: «Це геніально, 
геніально! Потрясаюче!» авторами веселої ідеї були художники театрально-куль-
турного центру в’ячеслава Полуніна. 

«Україна може пишатися своїм сином»

Ці слова взято з передмови Михайла Ульянова до моєї книги «Майстер», що 
побачила світ у 2005 році. Зі згоди Богдана сильвестровича звернувся тоді до Ми-
хайла олександровича з проханням про передмову, той охоче погодився і невдовзі 
передав мені свій текст:

«Есть артисты Богом данные, и Богдан ступка — Божий артист. он — сын сво-
его народа, своей нации. ступка — великий артист, который олицетворяет в сво-
ем творчестве все богатство, всю роскошь украинской души, олицетворяет самое 
лучшее, самое талантливое, самое песенное в украинском театре, он несет в себе 
совершенные, чудесные черты легендарной украинской театральной стилистики. 

книга о Мастере, несомненно, вызовет интерес, тем более, что он показан 
в разных ипостасях — не только на сцене, но и в домашней обстановке, в кругу друзей. 
Раскрыты страсти и пристрастия артиста, его духовный мир, увлечения, вкусы... осо-
бое внимание привлекает раздел о ступке в роли министра культуры, который в этой 
должности бережно перевел украинскую культуру из одного тысячелетия в другое. 

Украина может гордиться своим сыном, Богдан ступка достойно представля-
ет ее в России и во всем мире».

Це було написано великим російським Майстром у той час, коли в Україні 
деякі колеги великого українського Майстра буквально цькували його в засобах 
масової інформації. Богдан ступка не захотів, щоб його тодішніх безсоромних го-
нителів було згадано в біографічній книзі. Та хто хоче дізнатися, може прочитати 
статтю олега вергеліса, який тоді став на захист артиста і художнього керівника 
Театру ім. І. Франка.

коли книга «Майстер» вийшла у світ, ми з Богданом ступкою зайшли до Ми-
хайла Ульянова (це було в 2006 році), щоб її подарувати. Михайло олександрович 
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уже почувався погано, але вийшов далеко з кабінету назустріч ступці. вони дов-
го розмовляли про життя й театр, а мені найбільше запам’ятався момент, коли 
Ульянов запитав у ступки, чи він ще грає на театрі. Той відповів, що виходить на 
сцену в кількох спектаклях. Михайло олександрович уважно слухав і раптом ска-
зав: «а я вже не граю...» Помовчав і після довгої паузи додав: «а хочеться...» У цих 
словах — уся тодішня драма великого артиста, який невдовзі помер.

кожного приїзду до Москви ступка цікавився новими спектаклями вахтангів-
ців. Як відомо, днем народження знаменитої трупи прийнято вважати 13 листопада 
1921 року, коли видатний режисер Євген вахтангов, який очолював тоді Третю студію 
Московського Художнього театру, показав зі своїми артистами спектакль «Чудо свя-
того антонія» за п’єсою Метерлінка. У 1926 році студія була перетворена на Держав-
ний театр імені його засновника. ступка зацікавлено дізнався, що після зруйнування 
будинку фашистською бомбою в 1941 році на цьому місці в 1947-му було зведено 
сучасну будівлю (архітектор Павло абросимов). візитною карткою вахтангівців став 
спектакль «Принцеса Турандот», який досі йде з великим успіхом. У 1997 році біля те-
атру з’явилася золотиста скульптура принцеси, виконана скульптором олександром 
Бургановим з анодованого металу. На початку ХХІ століття зловмисники... відрізали 
Турандот частину руки, й ця шкода була виправлена лише кілька місяців потому.

Я бував кілька разів у театрі з Богданом ступкою і завжди буду пам’ятати, як 
зал, який чекав на своїх улюблених артистів, одномиттєво повертав голови до Бог-
дана сильвестровича й завмирав у розглядуванні українського Майстра. скажімо, 
наприкінці вересня 2002 року ми дивилися «Дядечків сон» за Федором Досто-
євським. ступка сприймав виставу доброзичливо й охоче аплодував. Я б сказав, 
щиро радів за акторів, які дійсно грали прекрасно. Найкраще враження справила 
на нього Марія аронова в ролі Марії Москальової — першої дами в Мордасові. За-
хоплено відгукнувся про володимира Етуша в головній ролі князя к. 

Наступного дня Богдан сильвестрович зателефонував Михайлу Ульянову 
й похвалив спектакль:

— У вас дуже хороші актори, Михайле Олександровичу. Особливо Аронова. Яскрава, со-
ковита артистка з сильною енергетикою. Все це передається в зал. Прекрасна мелодрама. 
В нас такої немає. 

У цьому — весь ступка: незмінна доброзичливість в оцінці роботи колег і вмін-
ня самокритично подивитися на самого себе.

І ще одне. Навесні 2010 року до мене звернувся великий українець василь Ла-
новий з проханням надати приміщення культурного центру України для відзна-
чення 85-річчя з дня народження народної артистки сРсР, визначної вахтангівки 
Юлії Борисової, і ми, звичайно, в той день відклали всі справи, щоб допомогти 
сусідам. ступка схвалив наш вчинок.

Тринадцятого листопада 2011 року виповнилося 90 років театру ім. Євг. вах-
тангова. Розповів ступці про спектакль «Пристань», випущений до ювілею вах-
тангівців головним режисером Римасом Тумінасом, в якому задіяно всю трупу те-
атру. Тумінас назвав його «спектаклем-месою пам’яті людей і історії театру». «При-
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стань» поставлено за мотивами творів класиків світової літератури, уривки з якої 
підбиралися кожному артистові індивідуально. 

У першій дії 95-річна заслужена артистка Росії Галина коновалова читала Іва-
на Буніна, а василь Лановий — поезії олександра Пушкіна. в’ячеслав Шалевич 
взяв участь у сцені з брехтівського «Галілео Галілея», а Юлія Борисова блиснула 
в уривку з «візиту старої дами» Дюрренматта. У другій дії глядачі відзначили три-
валими оплесками фрагмент із п’єси Едуардо де Філіппо «Філумена Мартурано» 
з Іриною купченко та Євгеном князевим, а ще — володимира Етуша в ролі оцін-
ника Григорі соломона з «Ціни» артура Міллера і Людмилу Максакову в ролі ста-
рої графині у сцені з «Гравця» Федора Достоєвського.

«Пристань» закінчується ефектно — на залу напинається величезне біле ві-
трило-завіса з відеопроекціями портретів засновника театру й артистів, які про-
славили Театр ім. Євг. вахтангова. 

Протягом трьох годин вистави (вона може продовжуватись і довше, бо на 
прем’єрі не було, скажімо, фрагментів Юрія Яковлєва й сергія Маковецького) 
музика створювала атмосферу меси. в основному, це були твори композитора 
Фаустаса Латенаса, з яким Тумінас працює постійно. Художній керівник заявив: 
«вахтангівський театр шукає нову мову, але зберігає традиції». 

Богдан сильвестрович уважно слухав мою розповідь і сказав: «Тумінас — му-
дрий чоловік і режисер. Молодець!»

ввечері 13 листопада дивився по телевізору святковий вечір у Театрі ім. Євг. 
вахтангова з численними привітаннями від театральних колективів Москви та 
гостей вахтангівців і подумав, як яскраво й цікаво міг би виступити тут їх шану-
вальник і володар премії «кришталева Турандот» Богдан ступка...

Майже чверть століття прожив я в Москві й зустрів тут чимало видатних лю-
дей, які, практично не знаючи особисто Богдана ступку, говорили про нього те-
пло й довірливо, ніби були з ним давно знайомі. Для прикладу наведу роздуми про 
ступку великого московського українця олексія Петренка:

«У театрі я з Богданом сильвестровичем не грав, а в кіно зустрічався тільки 
один раз — на зйомках багатосерійного фільму за трилогією сухово-кобиліна 
“весілля кречинського”, “смерть Тарєлкіна” та “справа”. Я грав головну роль по-
міщика Муромського, він — варавіна. 

З особистого досвіду можу стверджувати, що він дуже уважний партнер. У ньо-
му нуртує могутня енергія, закладена природою, і він завжди хоче взяти на себе 
більше, ніж закладено в ролі. але це не гріх. Тим більше, що він завжди блискуче 
досягне будь-якої поставленої мети. він — талановитий актор і лідер. 

крім усього іншого, Богдан — адміністративно обдарована людина. Маючи 
талант бути начальником, він віртуозно застосовує свою комунікабельність! Де б 
він не з’являвся, якщо йому потрібно, так може зачарувати людей, що все вирішу-
ється миттєво. але якщо розсердиться або не злюбить — мало не буде. 

спостерігаючи за ним протягом багатьох років, хоч і на відстані, скажу, що не 
завжди він грав, так би мовити, “свої” ролі. але, талановитий від Бога, він долав 
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будь-яке завдання. Якщо ж потрапляв на свого коника, йому не було рівних, і ви-
ходив великий твір мистецтва. 

Усім вочевидь, що він людина талановита. На жаль, Бог не дав йому ще один та-
лант — співочий. Якби ж він ще й співав! але у нього чудовий іронічний спів, яким 
він часто користується. І це ще одна грань його таланту. Не співає, а наче як і співає!

крім усього іншого, Богдан ступка цікавий і як людина, що заслуговує на по-
вагу. Мене найбільше вражали його стосунки з мамою і близькими людьми, від-
ношення до своєї батьківщини і рідного краю, що подарував світовому театру 
Мар’яна крушельницького та амвросія Бучму. Далеко не кожному це почуття 
притаманне. Працює в Росії, але завжди повертається додому в київ: відпрацював, 
отримав нагороду і — додому. 

Бажаю йому, щоб він продовжив свою й акторську кар’єру, і керівну, але все-
таки більше займався своїм призначенням — сценою. Це — його. І тут він може 
зробити ще дуже багато».

Я був присутнім на врученні Богдану ступці високих російських кінопремій 
наприкінці 2004 року та на початку 2005-го.

Десятого лютого 2004 року. Церемонія вручення Національної премії кінокри-
тики і кінопреси Росії «Золотий овен». Біля входу Богдана сильвестровича оточили 
десятки теле- і фотокореспондентів, інтерес до нього був явно більший, ніж до ро-
сійських зірок. Це відчувалося протягом всієї церемонії. Голосування кінокритиків і 
журналістів (у складі журі було більше тридцяти чоловік) проходило в режимі реаль-
ного часу. У більшості випадків їх уподобання розподілялися між трьома–п’ятьма 
номінантами у межах 7–12 голосів за кожного. видатного українського режисера 
кіру Муратову підтримали, здається, 15 членів журі, і це вразило. однак коли в но-
мінації «краща чоловіча роль в кіно» зʼявилося прізвище ступки, за нього прого-
лосувало 27 (!) членів журі. Це була потрясаюча перемога! Зал вибухнув аплодис-
ментами. Нікого іншого не вітали так бурхливо і захоплено. Богдан сильвестрович 
вийшов на сцену: «Добрий вечір, пані і панове!» Знову — шквал аплодисментів. Тоді 
ступка отримав «Золотого овена» за роль старого Блiнова в фільмі «свої» Дмитра 
Месхієва, обійшовши сергія Гармаша, що номінувався за роль у тому ж фільмі.

На церемонії вручення премії Національної академії кінематографічних мис-
тецтв і наук Росії «Золотий орел» 29 січня 2005 року, яка пройшла на кіностудії 
«Мосфільм», картина «свої» номінувалася більше десяти разів і отримала премію 
за кращий сценарій (валентина Черних), кращу операторську роботу (сергій Ма-
чильський) і за кращу чоловічу роль у кіно (сергій Гармаш). У цій номінації був за-
явлений і Богдан ступка. відразу стало зрозуміло, що втретє премію за фільм «свої» 
громадянину України Богдану ступці не дадуть (нагадаю, що він уперше отримав 
приз за кращу чоловічу роль у фільмі «свої» ще на XXVI Міжнародному москов-
ському кінофестивалі). Потрійне нагородження в Росії українського актора мало б 
вигляд явно не патріотичний, адже у двох останніх випадках мова йшла все-таки 
про Національну премію Росії. отже, премію отримав сергій Гармаш, який, до речі, 
народився в Херсоні та закінчив Дніпропетровське театральне училище.

Stupka-text.indd   395 15.10.2012   16:58:53



396

Богдан Ступка. Біографія

У той же час ступка номінувався на «кращу чоловічу роль другого плану» 
в фільмі «водій для віри» разом з сергієм Гармашем («72 метри») та андрієм Пані-
ним. Тут він і отримав першого «Золотого орла». Другого «Золотого орла» ступка 
був удостоєний за кращу чоловічу роль Тараса Бульби у фільмі «Тарас Бульба» во-
лодимира Бортка — у 2010 році. Ще одного «Золотого орла» — третього (!) ступ-
ка отримав у січні 2012 року за роль Григорія Івановича у фільмі «Дім» режисера 
олега Погодіна. власноруч отримати його він не міг, але докладніше розповім про 
це в наступній частині книги.

Ремінісценції з Михайлом Щепкіним

На самому початку 2007 року — 16 січня — ми зі ступкою побували на могилі 
Михайла Щепкіна. Тоді я писав книгу про дружбу Шевченка та Щепкіна й розпо-
вів Богдану сильвестровичу, як тяжко пережив артист смерть кобзаря. Невдовзі 
після неї Щепкін виступав у будинку Пашкова на благодійному літературному 
ранку на користь бідних учнів гімназії. вийшовши на сцену, він забув вірш, який 
повинен був читати, що з ним в останні роки траплялося неодноразово. ситуа-
цію було швидко виправлено, і Михайло семенович зійшов зі сцени під захоплені 
крики «Браво!». втім, Пров садовський, який був на тридцять років молодший, 
жартома запитав актора, чи він бува не злякався на публіці. Щепкін схлипнув 
і серйозно відповів: «Мабуть, Пров, на П’ятницьке мене кличуть». Йшлося про 
П’ятницьке кладовище, де Щепкін хотів бути похованим. Якраз на початку 60-х 
років він якось сказав актрисі олександрі Шуберт: «ось помреш і за звичаєм по-
тягнуть тебе на родинне кладовище (Даниловське. — В.  М.), а я хотів би лежа-
ти, де Грановський з друзями...» волю Щепкіна було виконано. Його поховано на 
П’ятницькому кладовищі за крестовською заставою поруч із Тимофієм Гранов-
ським, Миколою кетчером, Миколою станкевичем, олександром афанасьєвим. 
До речі, на цьому кладовищі поховано й Прова садовського.

очевидці свідчили, що в останні роки життя Михайло семенович частенько 
зупинявся перед портретами Гоголя та Шевченка і довго стояв мовчки, глибоко 
задумавшись, а іноді ворушачи губами, ніби читав вірші.

Та особливо вразили ступку спогади слуги Щепкіна олександра алмазова про 
останні дні Михайла семеновича, який вже багато чого забував і час від часу впадав 
у напівзабуття. У них привертає увагу пронизливий момент: «І шепотів безперерв-
но багато». Що шепотів помираючий Щепкін? Може, то були поезії Шевченка, які 
він так любив, або тексти гоголівських персонажів? Цілком імовірно. Принаймні, 
відомо, що незадовго до смерті Михайло семенович раптом підкликав свого слугу 
олександра і запитав: «а куди Гоголь пішов?» — «Який Гоголь?» — «Та Микола васи-
льович». — «він уже помер». — «Як помер! Давно?» — «Давно». — «Нічого, нічого не 
пам’ятаю». Це були останні слова Щепкіна. З ними він відійшов у вічність, де тільки 
й міг зустрітися з Гоголем і Шевченком.
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Ми приїхали на кладовище в післяобідню пору, було безсніжно, присмерково 
й холодно. Богдан сильвестрович довго стояв біля надмогильного каменя з написом 
«Михаилу семеновичу Щепкину артисту и человеку». кілька разів торкався його 
рукою, весь час мовчав, став особливо задумливим, сумним, на моїх очах він, здаєть-
ся, постарішав. Таким і залишився ступка на фотографії, яку вміщено в цій книзі.

З поїздкою на Щепкінову могилу пов’язано чимало розмов зі ступкою, які 
спробую узагальнити. Йшлося, пам’ятаю, про «Москаля-чарівника» Івана кот-
ляревського, в якому Щепкін грав роль Михайла Чупруна з 1819 до 1863 року, 
тобто чотири з половиною десятиліття (!). Цей спектакль з’явився на світ в один 
рік із «Наталкою Полтавкою» того ж котляревського, що стала першою ластівкою 
української національної драматургії й була показана на сцені Полтавського теа-
тру. 1819 рік по праву вважається роком народження українського театру, родо-
начальниками якого були котляревський і Щепкін.

«Москаля-чарівника» наближувало до «Наталки Полтавки» не лише те, що 
обидва твори котляревський назвав «малоросійськими операми», а, передусім, та-
лановите розкриття в обох п’єсах переваги народної моралі над мораллю панів 
і чиновників, тим більше, що герої Михайла Щепкіна були живими й напрочуд 
переконливими. своїм життєво-правдивим сільським виборним Макогоненком 
в «Наталці Полтавці» й поселянином Чупруном у «Москалі-чарівнику» Щепкін не 
тільки забезпечив небувалий успіх цим творам, а й допоміг російському глядачеві 
глибше пізнати Україну, її народ, побут та її звичаї.

окремо ступка наголошував толерантне й глибоко продумане розкриття кот-
ляревським особливо делікатної теми, яку пізніше коротко сформулював Шев-
ченко: «а на москалів не вважайте... У їх народ і слово, і у нас народ і слово. а чиє 
краще, нехай судять люди».

Богдан сильвестрович напам’ять знає сцену зі спектаклю, в якій солдат-мос-
каль попросив господарку подати на стіл «лавреничків», а Михайло Чупрун їдко 
відповідав: «Лавреничків! Який то у вас, москалів, язик луб’яний! скільки меж 
нами вештаєтесь, а і досі не вимовиш: вареників». але солдат не вгамувався й на-
полягав, що може навіть заспівати українську пісню й таки заспівав її... росій-
ською мовою. Михайло Чупрун і його дружина Тетяна щиро реготали з того ко-
струбатого виконання: 

М и х а й л о.  Утяв до гапликів! (сміється).
Т е т я н а.  аж пальці знати (сміється).

Затим Чупрун попросив свою дружину заспівати «по-своєму ту пісню, що 
москаль співав», і в спектаклі лунала чарівна українська пісня, яку так любив Та-
рас Григорович:

Дівчино моя, Переяслівко,
Дай мені вечеряти, моя ластівко!
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Та прислухаємося до діалогу, що відбувся відразу після цього між Чупруном 
і солдатом:

М и х а й л о.  а що? Яково?
с о л д а т.  Ну, што й говорить! вить вы — природные певцы. У нас пословица есть: 

хохлы никуда не годятся, да голос у них хорош.
М и х а й л о.  Нікуда не годяться? Ні, служивий, така ваша пословиця нікуда тепер не 

годиться. Я тобі коротенько скажу: тепер уже не те, як давно було, іскра дотепу розжев-
рілась. ось заглянь в столицю, в одну і в другу, та заглянь в сенат, та кинься по міністрах, 
та тогді і говори — чи годяться наші куди, чи ні?

Цей момент недооцінювався. в «коротеньких» словах Михайла фактично закодо-
вано важливу історичну інформацію, що й нагадувала не лише про велику кількість 
українців у владних коридорах імперії, але й про те, що з середини ХVІІ століття по-
чалося перенесення в Москву київської вченості. Михайло Грушевський підкреслю-
вав те важливе значення, яке «українська наука ХVІІ в. мала для розвою письменства 
й культури московської». відомо, що в Москву прибували вчені мужі з києво-Могилян-
ської академії. Історик олексій Малиновський ще тоді, коли Щепкін тільки-но при-
був у Москву, писав про одне з московських духовних училищ — у Чудовому монас-
тирі: «Приехавшие 1649 года в Москву киевобратского Богоявленского монастыря 
иноки арсений и Епифаний не только поддерживали сие училище, но исправили 
Библию и перевели много богословских книг. в 1651 году царь алексей Михайло-
вич присоединил к сим ученым другого из киева иеромонаха Дамаскина Птицко-
го». в Московській слов’яно-Греко-Латинській академії (створена в 1687 році), яку 
очолював київський учений стефан Яворський, а потім Іван козлович з Переяслава, 
та інших російських «вузах» того часу працювали київські професори Феофілакт Ло-
патинський, Платон Малиновський, стефан Прибилович, Феофіл кролик, Гедеон 
вишневський, Іннокентій кульчицький, Гаврило Бужинський, Іван Томилович, Іван 
козлович, Павло конюскевич, Георгій Щербацький, софроній Мегалевич, Порфи-
рій крайський, володимир каліграф (друг Григорія сковороди) та інші.

ступка любив розповідати, що в Росію було перенесено український церков-
ний спів. серйозно вплинуло на російську духовну культуру й українське книго-
друкування. Досліджуючи ці питання, професор Іван огієнко дійшов висновку, 
що «українці принесли з собою всю свою велику культуру і вплив їхній одбився на 
Москві на всьому житті».

Театральним носієм цього феномену був геніальний Щепкін, який, як го-
ворив ступка, заворожив Шевченка в ролі українця Михайла Чупруна. Богдан 
сильвестрович нагадав, що Щепкіна в Москві взагалі вважали малоросом. До речі, 
Михайло Максимо`вич свідчив, що з 1820-х років у Москві «на театральній сцені 
звучала прекрасна українська мова з вуст Щепкіна». Майстра навіть дорікали за 
малоросійський акцент на сцені. Російська поетеса — графиня Євдокія Ростоп-
чина (Шевченко іронічно згадував її в передмові до нездійсненого видання «коб-
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заря»: «Щоб не дуже чванилась московськая братія своєю Ростопчиною...») якось 
написала зверхньо про Щепкіна:

Громче всех кричит старик...
(о хохлацкой в нем породе
Нам донес его язык!)

На могилі Щепкіна ступка говорив мені:
— Це був потрясаючий актор. Він уперше створив школу правдивої театральної гри. 

Щепкін учив майбутніх акторів усіма силами примушувати себе думати так, як думав 
і почував той, кого вони повинні представляти: «Намагайся, так би мовити, розжувати 
й проковтнути роль, щоб вона ввійшла тобі в плоть і кров. У тебе самі собою народяться 
і правдиві звуки голосу, і правдиві жести...» Недарма Щепкіна любив Тарас Шевченко.

У ставленні ступки до Щепкіна є щось родинне. Принаймні, для нас очевидно, 
що вони обидва з роду геніїв, а ступка, здається, підсвідомо, а може, й свідомо, відчу-
ває не лише конгеніальність й співставність артистичних масштабів, але й менталь-
ну схожість характерів, сказати б, українськість їх душ і талантів. а ще олег вергеліс 
якось звернув увагу на те, що ступка, подібно до Щепкіна, сам собі режисер (це, зви-
чайно, не виключає того, що він довіряв себе надійним режисерським рукам, особли-
во Данченковим). Йдеться про природне вміння самому навколо себе режисирувати 
— і життя, і пʼєси. Як і Щепкін, ступка — актор-інтуїт, який довіряє своєму природ-
ному внутрішньому покликанню. обидва вони ніколи не підводили своїх глядачів.

І ще один епізод, повʼязаний з іменем артиста. в ході роботи над книгою про 
дружбу Тараса Шевченка й Михайла Щепкіна та гостювання кобзаря в березні 
1858 року в московському помешканні Михайла семеновича народилася ідея про 
спорудження в Москві памʼятника Тарасу Шевченку й Михайлу Щепкіну. Нагадаю, 
що впродовж багатьох десятиліть помешканням Щепкіна вважався так званий бу-
динок Павла Нащокіна у воротниковському провулку: він зберігся і, таким чином, 
ототожнювався з матеріальною памʼяткою про дружбу двох геніїв — артиста й по-
ета. Проте насправді, як нами доведено, Щепкін жив у іншому будинку, що не збе-
рігся — на розі воротниковського й старопименовського провулків біля сучасного 
будинку № 12/6, — і виправлення прикрої помилки лише на папері недостатньо, 
доцільно довести справу до логічного звершення — спорудження памʼятника вели-
ким друзям, які обидва дорогі Москві й києву, російському й українському народам.

Богдан сильвестрович активно підтримав ідею памʼятника й всіляко сприяв її 
просуненню й поширенню... 

«Чигрине, Чигрине...»

Двадцять третього та двадцять четвертого квітня 2009 року мене з Богданом 
ступкою запросили на кінофестиваль у Черкаси. втім, процитую пресу: 
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«Двадцять третього квітня у Палаці культури “Дружба народів” в м. Черкаси 
відбулося відкриття кінофестивалю “сурми Богдана й Тарасова пісня в кожному 
серці живуть”, приуроченого до 360-ї річниці утворення Української козацької 
держави. Метою фестивалю є привернення уваги жителів області до вітчизняної 
історії, культури, традицій. кожен фільм, продемонстрований в рамках фестива-
лю, патріотичного спрямування, переважно тематики козацької доби.

Для участі в офіційній церемонії прибув народний артист України, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, художній керівник Націо-
нального академічного драматичного театру ім. І. Франка Богдан ступка і гене-
ральний директор культурного центру України в Москві володимир Мельничен-
ко, лауреат Шевченківської премії 2009 року.

відкриваючи кінофестиваль, заступник голови облдержадміністрації анато-
лій Чабан підкреслив, що з Черкащиною пов’язано дуже багато імен видатних 
військових діячів та дипломатів епохи козацької держави, тому наш край має всі 
передумови для проведення такого фестивалю.

Після урочистої церемонії учасники та гості кінофестивалю переглянули іс-
торичну стрічку “Богдан-Зіновій Хмельницький”».

Разом з Богданом сильвестровичем ми взяли участь у прес-конференції та висту-
пі на обласному телебаченні. Двадцять четвертого квітня поїхали в Чигирин і субо-
тів. ступку зустрічали з хлібом-сіллю (в книзі вміщено фото). Побували в Національ-
ному історико-культурному заповіднику «Чигирин» (згодом у культурному центрі 
України в Москві відбулася презентація заповідника), поклали квіти до пам’ятника 
Богдану Хмельницькому, піднялися на гору, котру мужньо захищали козаки. Богдан 
сильвестрович уважно розглядав глибоку криницю, видовбану ними в скелі.

На зустрічі з чигиринцями у переповненій залі Богдан сильвестрович пропус-
тив мене виступати першим, мовляв, у такому історичному місці має сказати слово 
передусім історик. Я ніколи не виступав з лекціями про ступку й ніколи не про-
славляв його в своїх усних виступах — він і не дозволив би. Та того дня в Чигирині, 
згадавши про славну історію козацтва, сказав про те, що всі ми маємо велику честь 
і рідкісне щастя жити в один час із таким великим українцем, як Богдан ступка. 
Ці слова чигиринці зустріли найтепліше й довго аплодували геніальному Майстру. 

Там, у Чигирині, ми повернулися до давніх розмов про Шевченкову поезію 
«Чигрине, Чигрине», написану в Москві й датовану поетом так: «19 февраля 
1844 Москва». У 2008 році я видав у Москві книгу про дружбу Тараса Шевченка 
з осипом Бодянським — українцем з варви Лохвицького повіту, видатним сла-
вістом, професором Московського університету, який першим познайомив Шев-
ченка з містом у лютому 1844 року.

Розповідав ступці про те, що вірш «Чигрине, Чигрине» визрів у поетові, мабуть, 
від вражень у самому Чигирині в липні–серпні 1843 року, тобто задовго до його по-
яви. Проте не можна нехтувати тим, що «Чигрине, Чигрине» був написаний саме 
в Москві! Ще олександр кониський спостеріг: «Перебуваючи в Москві, Шевченко, 
певна річ, здіймав довгі бесіди з Бодянським і про свої твори, і про історію й сучас-
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ний побут України... І от під впливом якоїсь бесіди історичної він написав там один 
із ліпших віршів “Чигирин”». Чи пізніше хто-небудь писав настільки впевнено? Так! 
Ярослав Дзира на початку 60-х років минулого століття вмотивовано заявив: «У Мо-
скві поет прожив біля двох тижнів і під впливом рукопису величка та свіжих вра-
жень з подорожі по Україні 19 лютого написав поезію “Чигрине”». Та й пізніше відо-
мі шевченкознавці так чи інакше тримали факт московської появи поезії в полі зору. 
скажімо, Євген кирилюк зауважував, що «в Москві Шевченко, очевидно, розповідав 
М. Щепкіну й о. Бодянському про свої враження» (від перебування в Україні, зокре-
ма, в Чигирині). Іван Дзюба в наш час так висловився щодо появи поезії «Чигрине, 
Чигрине»: «Можливо, розмови із Щепкіним були одним із стимулів до її написання».

Проте, скоріше за все, таким стимулом стали розмови з істориком осипом Бо-
дянським, який цікаво й захоплююче говорив про незабутні сторінки козацької 
слави. ступка погоджувався з тим, що саме Бодянський познайомив Шевченка 
з якимись історичними подробицями, з документальними матеріалами, передусім 
«Літописом» величка, що схвилювало поета. Бодянський сприяв тому, що у свідо-
мості Шевченка переплавилися перші враження від Москви — багатої та процвіта-
ючої — з біллю за бідне, занедбане повітове містечко Чигрин, який був гідний іншої, 
високої долі. Бо Чигирин пам’ятав, як був за Богдана Хмельницького спочатку со-
тенним містом, а потім — гетьманською резиденцією, фактично столицею України.

Жива, реальна Москва і професор Московського університету Бодянський 
дали Шевченкові творчий імпульс, підштовхнули асоціативне, поетичне мислен-
ня, сколихнули спогади поета про відвідини місць потоптаної гетьманської слави:

Чигрине, Чигрине,
Мій друже єдиний,
Проспав єси степи, ліси
І всю Україну.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Помолившись, і я б заснув...
Так думи прокляті
Рвуться душу запалити
серце розірвати.

отже, це написано в Москві 1844 року. Менше пам’ятають про те, що пізні-
ше — в 1848 році — Шевченко писав про Чигирин, в якому вибирали гетьмана 
реєстрових козаків Григора Лободу наприкінці XVI століття, одного з керівників 
повстання 1593–1596 років проти польської шляхти:

У неділеньку у святую,
У досвітнюю годину,
У славному — преславному 
Місті в Чигирині
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Задзвонили в усі дзвони,
З гарматами стріляли,
Превелебную громаду 
Докупи скликали.

Поет згадував і славетну гору чигиринську:

З святими корогвами
Та з пречестними образами
Народ з попами
З усіх церков на гору йде...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На високу гору
сходилися полковники.
І військо, як море...

Запитав у ступки, чи після Шевченка в Україні були поети, які сприймали 
 Чигирин як загальнонаціональну святиню. він одразу назвав Ліну костенко:

— Козацька тверджа, давній Чигирине,
уламок слави серед цих полів!
Усе святе, усе неповториме,
усе чекає невимовних слів...

Тут запеклася кров мого народу
і одридали волю кобзарі.
Брати мої, а де ж ви брали воду
в цьому камінні, на такій горі?

Богдан сильвестрович згадав також Франкову поезію «Хрест Чигиринський», 
в якій ідеться про перемогу козаків над ляхами з Божою допомогою:

— І всі козацькі очі
Звернулися нараз
До видного на гóрбі
Хреста в страшний той час.
І бачуть: чи се привид,
Чи правда? Із землі
Хрест двигається звільна
І мов пливе у мглі.

У суботові, що за 12 км від Чигирина, де провів дитячі та юнацькі роки Богдан 
Хмельницький, ступка виявив неабиякі знання з історії хутора, що належав укра-
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їнському гетьману. Та чого й дивуватися — свого часу він серйозно готувався до 
ролі Богдана Хмельницького у фільмі Єжи Гофмана «вогнем і мечем». ступка роз-
повідав, що король владислав ІV спеціальним привілеєм закріпив за Хмельниць-
ким батьківський хутір, але чигиринський підстароста Чаплинський у 1647 році 
пограбував його володіння й убив малолітнього сина Богдана Хмельницького. Під 
час визвольної війни Чигирин став однією з резиденцій гетьмана. Навпроти геть-
манського дому було споруджено Іллінську церкву, в яку ми заходили. У церкві 
Богдан сильвестрович мовчав, думав про щось своє, поставив свічки, а вийшовши 
на подвір’я, почав читати поезію:

— Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали...

Почути це з уст артиста біля самої Іллінської церкви було вражаючим, особ-
ливо останні рядки:

— Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Містерію «великий льох», з якої взято ці рядки, ступка знає, мабуть, як ніхто. 
Памʼятаю, що в розмовах про сучасні стосунки між Україною й Росією, так звану 
газову війну та ін., він міг процитувати:

— Та й москаль незгірша штука:
Добре вміє гріти руки!
І я люта, а все-таки
Того не зумію,
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Що москалі в Україні
З козаками діють.
Ото указ надрюкують:
«По милості Божій,
І ви наші, і все наше,
І гоже, й негоже!»

Й при цьому мудро-печально дивився в очі... або, хитро примруживши око, 
запитував у мене, в черговий раз збираючись у Москву:

— Ну, а в твоїй Московщині
Є чим поживиться?
Чи чортма й тепер нічого?

Та найбільше запам’яталося, коли йшлося між нами про новітні негаразди 
в самій Україні та хто винен у них, ступка раптом прочитав з «великого льоху»: 

— Сю ніч будуть в Україні
Родиться близнята.
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде... оце вже наш!
Катам помагати...

ступка був абсолютно правий, вважаючи, що загадковий «великий льох» досі 
ще до кінця ніким не розкритий, не розкопаний:

Так малий льох в суботові! 
Москва розкопала!
великого ж того льоху
Ще й не дошукались.

Сімʼя

Французький письменник Бенжамен констан писав, що для спокійного жит-
тя в одній сім’ї треба докласти не менше зусиль, ніж для управління цілим світом. 
Богдан сильвестрович не мислить себе поза сімʼєю. Не сказавши цього, не вия-
виш справжнього ступку, який признається: «вся система моїх життєвих ціннос-
тей, сам сенс життя ґрунтуються на двох підвалинах: сімʼя і Театр, Театр і сімʼя».

— Що найперше привабило у вашій майбутній дружині?
— Сексуальність і... людяність.
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— ким є для вас дружина?
— Вона — мій життєвий талісман.
— Чи можете уявити ще один шлюб з іншою жінкою?
— Ні! Ніколи! Це була б катастрофа! Це як погоріти, як потопити корабель...
— а що таке взагалі, на ваш погляд, одруження?
— Дуже гарно сказав Артур Шопенгауер: «Одружитися — це значить наполовину змен-

шити свої права і вдвічі збільшити свої обов’язки». 
— Які квіти найчастіше даруєте дружині?
— Приношу Ларисі ті квіти, які дарує мені глядач.
— а який найдорожчий подарунок маєте від Лариси?
— Син Остап і все наше спільне життя.
— Як дізналися про народження сина?
— Це сталося на весіллі Юрка Брилинського. О четвертій годині ранку я був уже в лікар-

ні. З квітами та шампанським.
— а Юрій Брилинський якось розповідав, що, почувши про народження ди-

тини, ви скакали на одній нозі й кричали: «син, син, син!..»
— Справді так. Щасливий був...
— Хто називав сина, онуків?
— Сина — Лариса, онуків називали всі разом — Остап, його дружина Ірина, Лариса і я. 
— ви назвали сина на честь гоголівського остапа?
— Та ні, це зробила Лариса. У неї мама з Воронежа, а там була якась сестра, Остапівна, 

і моя дружина дуже хотіла назвати так сина.
— Що найголовніше зрозуміли з довголітнього шлюбу з Ларисою?
— Що я зробив єдино правильний вибір дружини — для себе, матері — для сина і бабу-

сі — для онуків.
— Хто глава вашої родини?
— Лариса вважає, що вона...
— а що складніше: керувати родиною чи міністерством?
— На це питання давно відповів Мішель Монтень: труднощів у керуванні власною ро-

диною не набагато менше, ніж у керівництві цілим королівством. 
— Що вище — держава чи сім’я? 
— Сім’я.
— Що ви готові зробити заради онуків?
— Все!
— Чи відрізняється ваше ставлення до сина та внуків?
— Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Сину уваги приділяв набагато менше, ніж онукам...
— а внучці?
— Для внучки роблю все, що можу.
— онуків та онуку сприймаєте по-різному?
— Я люблю їх усіх.
— Лариса добра бабуся?
— Прекрасна!
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— Як називає вас старший онук?
— Бодя.
— а онука?
— Бодя.
— а молодший онук Богдан?
— Він говорить: «Я — Богдан, а ти — Бодя».
— Зараз остап із сімʼєю живе окремо. Як часто ви збираєтеся разом?
— Збираємося. Лариса думає про всіх. 
— Що успадкував син — ваші достоїнства чи недоліки?
— І достоїнства, і недоліки.
Наприкінці 90-х років минулого століття Богдан сильвестрович розповідав:
— Син, як і я, виріс у театрі. Його часто брала з собою Лариса на гастролі Львівського опер-

ного театру, де він іноді навіть виходив на сцену... Після переїзду до Києва, ще школярем, він сам 
записався в драматичну студію. Тільки потім я дізнався, що нею керував Олексій Кужельний. Я не 
підштовхував Остапа до театрального інституту, але й не забороняв, коли він обрав бать-
ківський шлях. Зараз грає у декількох наших виставах, у тому числі й у «Королі Лірі». Нехай його 
роботу оцінюють глядачі, тому що батьківське серце завжди м’якше до своєї дитини.

Богдан сильвестрович говорив про сина коротко й стримано, хоча я знаю, як 
пильно він слідкує за його творчим зростанням, як пишається в душі талановитою 
грою остапа, як хвилюється за нього на репетиціях.

сам остап розповідав:
«Розуміння того, що головне для мене — лицедіяти, зʼявилося у восьмому класі. 

З того часу під час уроків з алгебри та геометрії я просиджував на даху з романа-
ми Джека Лондона, розпочав учити монологи, а з учителькою домовився, що вона 
мені буде ставити трійку й не буде мене викликати до дошки. З точними науками 
я не дружу й досі. 

Моїм однокласникам батьки говорили, куди треба поступати після школи. 
У мене ж була суцільна свобода вибору. Тому я став тим, ким став».

До речі, остап Богданович на питання, чи бажає він для доньки Устини долю 
артистки, відповів: «Не знаю. Я нічого не буду казати, не буду її підштовхувати. 
вона сама вибере».

Питаю в остапа про дитячі враження, повʼязані з батьком.
«Батько постійно був на роботі: гастролі, зйомки. Я в основному жив у бабусі з ді-

дусем у Львові. На все літо відʼїжджав у село, або мене брала з собою на гастролі мама.
Мої найяскравіші враження? Памʼятаю, коли мені було років пʼять–шість, 

батько з Югославії привіз ковбойський набір з зіркою шерифа, лакованим поясом 
та пістолем. Я був безмежно радий.

коли мені було років десять, він учив мене їздити на велосипеді “Десна–2”. 
Пішли на стадіон. Я вперше сів на велосипед. він мене тримав за багажник. Їду. 
Потім питаю: “Тато, ти мене тримаєш?” І раптом чую здалеку голос: “Так”. І я впав.

У дитинстві я дуже любив сидіти за лаштунками під час його вистав. “Річард ІІІ”, 
“Бременські музиканти”, “Човен хитається”, “Дами і гусари”. весь репертуар памʼятаю.
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коли став розуміти, що батько відомий? Досить рано. І був дуже гордий, що 
він — відомий актор. До того часу він уже знявся в “Білому птасі з чорною озна-
кою” та у Михайла Ульянова. але на моє рішення стати актором вплинуло не тіль-
ки це, але й те, що більшу частину дитинства та юнацтва провів за лаштунками 
театру й обʼїздив з мамою половину Радянського союзу. 

На підсвідомому рівні, звісно, хотів бути схожим на батька. він був для мене 
кумиром».

Лариса розповідала про остапа:
«Я хотіла, щоб він вступив до суворовського училища. всі чоловіки в моїй ро-

дині — батько, брат, дядьки — були військовими. Багато з них воювали. Та й сама 
я дитина війни, люблю дисципліну, охайність, чистоту. Мені здається, через таке 
виховання має пройти кожен хлопчик. особливо в наш час, коли стільки дітей 
курить, пʼє і вживає наркотики. остап навчався в 117-й київській школі на вулиці 
Лютеранській. До речі, це була єдина українська школа, яку мені після переїзду зі 
Львова вдалося знайти в києві, туди возили дітей навіть з оболоні й Русанівки. 
коли остап пішов до театральної студії в Палаці піонерів, Богдан сильвестрович 
сказав мені: “Ти б поїхала поглянула, що це за організація. а то ще виявиться, що 
його взяли тільки завдяки прізвищу”. Я познайомилася, якраз там був прийом 
батьків. керівники казали, що часом студії потрібна допомога: пошити вбрання 
або виготовити декорації. “Гаразд, — мовила я, — порозмовляю з Богданом силь-
вестровичем, у театрі підуть назустріч”. викладач задумався: “Богдан сильвестро-
вич, це що ж, остап — син Богдана ступки?” виявляється, вони цього навіть не 
знали. а чоловік, почувши про це, залишився задоволеним: “Добре, хай відвідує”. 
остапові відразу ж дали роль у виставі “Голий король”, він там навіть грав на ві-
олончелі. Ми в дитинстві водили його до музичної школи, але свою віолончель 
люто ненавидів і завжди погрожував: “Я викину її у вікно!” а тут зненацька це 
вміння йому знадобилося.

взагалі, остап ріс дуже спокійною дитиною (про труднощі перехідного періо-
ду я довідалася, коли моєму онукові Дмитрику виповнилося чотирнадцять років). 
На вулицю остапа ми виганяли силою. Єдине, чим він захоплювався, це гасанням 
на велосипеді Хрещатиком. Потім приходив додому і хвалився: “Мамо, від мене 
всі розбігаються!” — “Звичайно, — говорила, — хіба ж так можна?!” Правда, тоді 
Хрещатик був іншим — напівпорожнім, ним ходила лише вибрана інтелігенція. 

отже, якось ранком я встала й побачила остапа в костюмі, з краваткою. За-
питую: “остапчику, ти куди?” він відповідає: “в театральний інститут, складати 
іспити”. Богдан сильвестрович вжахнувся: “Як?! Чому ти не сказав, я б тобі допо-
міг!” а він сказав: “Не треба, я хочу вступити сам, без вас”.

Тут він показав свою вдачу. Ми тоді мешкали на Хрещатику, в будинку, роз-
ташованому навскоси від інституту. остап спустився до ліфта (він зупинявся між 
поверхами), а я гукнула йому слідом: “коли вийдеш на середину зали, розмовляй 
гучно й нахабно”. Хоча я ніколи не вступала до театрального інституту і не знала, 
як себе тримати.
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Після написання твору він прийшов розгублений: “Мамо, щось я переживаю”. 
а в нього у школі, незважаючи на поганий почерк — мов курка лапою, — всі десять 
років із мови були поспіль пʼятірки, він грамотний від природи. І я, наплювавши на 
всі принципи, зателефонувала. сказала, що я мама остапа, навіть не назвала пріз-
вища. Мені у відповідь: “Та бачите, річ у тому, що в нього із твору... трійка. Ми хотіли 
поставити два, та побачили атестат — там одні пʼятірки. от і зжалились”. Пізніше 
зʼясувалося, що в сина забракло лише кількох ком, але оцінку все одно не стали ви-
правляти. Так він із тією трійкою і вступив: перехідний бал був дев’ятнадцать, а він 
набрав двадцять два. все, ми його навчання більше жодним чином не торкалися. 

Якось Богдан сильвестрович зайшов до інституту, так його звідти мало не ви-
гнали. Перший же педагог, який йому зустрівся, замахав руками: “Благаю, ідіть 
звідси, а то ще подумають, що ви тут щось робите!”».

Пройшов час, і син з батьком вражаюче грали в «Записках божевільного» за 
Миколою Гоголем (п’єса Юліана Панича та василя сєчина). На початку 1993 року 
вони привозили цей спектакль до Москви й показували на Малій сцені старого 
МХаТу. Запамʼяталося, як перед початком вистави легендарний Іван семенович 
козловський, якому тоді йшов 93-й рік (!), сказав дивовижно добрі, високі сло-
ва про талант Богдана ступки, не приховуючи своєї щирої залюбленості в ньо-
го. «Записки божевільного» також з успіхом показували в сШа, зокрема в Нью-
Йорку, в театрі «Ля Мама», де зіграли девʼять спектаклів з постійними аншлагами. 
Потім — Чикаго, Детройт, клівленд, Філадельфія, вашингтон. скрізь дякували, 
в тому числі й письмово, обох артистів — батька Богдана та сина остапа — «за 
найвищу насолоду мистецтвом, яку подарували їх гастролі...». вдвох вони грали 
і в «Тевʼє-Тевелі» (остап–Перчик). Знову побували з цією виставою у Нью-Йорку 
та Чикаго. Того разу на вистави приходили не тільки представники української 
діаспори, але й корінні американці, що багато чули про видатного українського 
актора. Під час третіх американських гастролей після спектаклю «Тевʼє-Тевель» 
зал довго аплодував, а потім заспівав... гімн України. коли бачиш батька й сина на 
сцені, дивуєшся їх органічному всепроникаючому партнерству.

У грудні 1997 року театр возив премʼєрну виставу «король Лір» до Львова, де 
на сцену разом виходили батько й син — Лір та Едгар, а в залі, дивлячись на них, 
плакала від щастя мама й бабуся, Марія Григорівна. Після закінчення вистави було 
оголошено, що вона присутня серед глядачів, і всі встали, вітаючи мудру жінку 
похилого віку. остап з батьком спустилися зі сцени і з квітами в руках пройшли 
до неї через зворушений та схвильований зал... До речі, Марія Григорівна на лю-
дях хвалила гру сина, однак захоплювалася остапом: «слухай, — сказала Богдану 
сильвестровичу,  — виявляється, остап — обдарований хлопець. З нього вийде 
хороший артист...»

Про те, як відповідально та зворушливо ставився ступка до гри сина, свідчить 
історія, записана мною 9 квітня 2001 року. ввечері того дня Богдан сильвестро-
вич, будучи міністром, прийшов на премʼєру вистави театрального осередка «Бе-
нефіс» за участю остапа, який відбувся в приміщенні київської галереї мистецтв 
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«Лавра». вистава «Горло “Sanctus”» була поставлена молодим режисером Дмитром 
Богомазовим за новелою Ернста Теодора амадея Гофмана.

Йшлося в ній про те, як співачка після операції втрачає голос і страждає з того 
(остап ступка грав Лікаря; співачку — артистка Театру ім. І. Франка оксана 
Батько). вражало художнє оформлення вистави: дія відбувалася у... людському 
горлі, а стерильна чистота лікарняних матерій, що створювали його абрис, зна-
чно підсилювала драматичність театрального дійства. самовіддано працювали всі 
артисти, тонко відчуваючи гофманівське чародійне химерство.

сидів поруч зі ступкою і краєм ока спостерігав за його реакцією. великий ар-
тист і мудрий батько здавався спокійним. спектаклем ступка залишився задово-
лений, хоча сказав мені, що той ще «сируватий». 

Після вистави артисти, їхні найближчі друзі й гості, здебільшого молоді люди, 
традиційно зібралися за невеличким столом. У невимушеній атмосфері підноси-
лися численні тости за творців прем’єри, проте відчувалося, що всі ждуть слова 
Майстра і Міністра. І тоді Богдан сильвестрович розповів історію свого дядька — 
талановитого оперного співака Павла крупника, який працював у Львівській опе-
рі й дійсно втратив голос після хвороби, коли йому ще не було й сорока років. 
він добре пам’ятає, як сильно страждав Павло крупник, яке потрясіння пережив 
артист, утративши голос, тобто можливість реалізувати себе в оперному співі. «Це 
непроста штука, це справжня людська трагедія. саме це й повинен відчути гля-
дач», — якось особливо буденно підсумував ступка.

в цих словах не було найменшого менторства, проте не сумніваюся: всі зрозу-
міли, чого не вистачало прем’єрі, а саме відчуття й розуміння справжньої глибини 
тієї трагедії, яку переживає артист, позбавлений найнеобхіднішого — голосу.

Це — приклад мудрої делікатності ступки.
кілька днів потому Богдан сильвестрович розповів мені, що сказав остапові 

наодинці з приводу його гри:
— Ти реалізуєш вказівки режисера. Але режисер у твоєму череві повинен вмерти. Ти по-

винен повністю розкрити самого себе. Ти маєш почуватися на сцені так само первісно, як 
дитина, яка щойно народилася на світ.

сам остап десять років потому розповідав:
«Щодо професійних порад, я ніколи спеціально ні про що у батька не питав, 

але він іноді щось говорив. Зараз він уже цього не робить, розуміючи, що в цьому 
немає необхідності».

але відразу ж розповів про те, як Богдан сильвестрович сам і досі вчиться: 
«Я це з подивом зрозумів, коли приїжджав до нього в Пітер на зйомки карти-

ни “1814”. він на знімальному майданчику, як маленька дитина: весь час питає, 
добре у нього вийшло чи погано. Дуже переживає. І головне — не соромиться 
про це говорити. саме хвилювання і не дозволяє йому зупинитися на досягну-
тому. він говорить: “Якщо ти впевнений, що все вмієш, значить, для тебе все 
закінчилося”».

У цьому й є головна наука батька і діда для сина та онука.
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Навесні 2012 року стало відомо, що остап ступка зіграє Тараса Шевченка за 
сценарієм олександра Денисенка. впевнений, що це саме та роль, яка дозволить 
йому повністю розкрити свій талант у кіно.

коли онуку Дмитрику ще не було й чотирнадцяти років, ступка говорив мені:
— Ми такі подібні з ним. Як і я, він любить театр, любить у буденному житті грати 

щоразу нові захопливі ролі, щиро вірячи в те, що робить; як і я, він цінує слово й жест, музику 
й спів, навіть перевдягається для домашніх вигадок з очевидним задоволенням і радістю, 
що мені знайомі з дитинства. Більше того, я вчуся в нього. Чого саме вчуся? Його безпосе-
редності, щирості, що так необхідні акторові. Я прислуховуюся до його живої реакції, коли 
вдома готую роль, і я йому дуже вірю, бо він щиро відчуває й говорить.

Упродовж усього життя Дмитрика, тобто чверть століття, я спостерігаю за їх 
стосунками і можу засвідчити, що ступка любить онука безмежно й самовіддано, 
ніжно й вимогливо, палко й болісно. Раніше він, здавалося, не хотів узагалі відпус-
кати його від себе, в тому числі й до мами. Пам’ятаю, як у серпні 1996 року Богдан 
сильвестрович зустрічав на вокзалі десятирічного Дмитрика, який повертався з єв-
паторійського санаторію, куди, звичайно, влаштував його дід. Бодя — так називав 
його Дмитрик, коли був зовсім малим, — хвилювався, як ніколи перед найвідпо-
відальнішим спектаклем. а коли хлопчик з дитячою безпосередністю кинувся спо-
чатку до мами, ступка здавався нещасним. «Ревнує», — тільки й встиг подумати я. 
Та в ту ж мить на Бодю обрушився такий шквал щирої дитячої радості, тоненькі 
засмаглі рученята так міцно обвили його шию, що в діда щасливо зволожилися очі. 
Через кілька хвилин Богдан сильвестрович знову засмутився: Дмитрик, якого він 
хотів забрати до себе, поїхав з мамою. Та вдома, ледь увійшовши, почув телефонний 
дзвінок від онука й ожив, осяяний хлоп’ячою любов’ю.

Дід робив усе можливе, щоб Дмитрик поїздив світом ще в дитинстві. він ула-
штував його поїздки до Франції, Іспанії, на кубу, брав із собою в Польщу на зйом-
ки фільму за сенкевичем. він наполіг на його навчанні в дитячій академії мис-
тецтв, що на оболоні.

коли дід і внук залишалися вдома наодинці, вони разом господарювали, го-
тували уроки й ролі, вчилися одне в одного. все, що стосується внука, мало для 
Богдана сильвестровича священний характер. Я був уражений таким випадком. 
Буквально за кілька хвилин до виходу ступки на сцену в прем’єрі «короля Ліра» 
(листопад 1997 року) зустрівся з ним біля гримерної. Знаєте, що він мені сказав 
у цей момент? «Дмитрик мав повернутися з вулиці до п’ятої години, але затримав-
ся, і я перехвилювався...» Після цих слів Лір почав поволі спускатися східцями на 
сцену до своїх невдячних дочок і до нового тріумфу в новій ролі.

До речі, одинадцятирічний онук уже був за лаштунками й зворушливо хвилю-
вався за діда. він і сам брав участь як артист у кількох спектаклях, разом із дідом 
читав Шевченка у благодійних концертах. але, думаю, найважливішими для жит-
тя хлопчика були любов і духовність, які щодня дарував йому Бодя. 

Згадується й Новий 1998 рік, який ми з дружиною зустрічали у Богдана силь-
вестровича вдома. З нами був і Дмитрик. ступка був у модному бордовому піджаку, 
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в тон йому різнобарвній жилетці та білосніжній сорочці, а Дмитрик — просто в май-
ці, й вони весело вовтузились під ялинкою. скільки було новорічних перевдягань, 
смішних масок, реготу й танців!.. опівночі подзвонила з америки Лариса, і вони 
щиро раділи з її привітання. видно було, що вдвох онук і дід — обопільно щасливі...

«ким для тебе є онук?» — запитав я кілька років тому Богдана сильвестровича 
й дістав відповідь: «Це я, це моє друге я...» — «Що ти здатен зробити заради свого 
онука?» — «все!»

Певна річ, наївно було б думати, що стосунки діда й онука ідеальні, особливо 
коли Дмитрик увійшов до так званого перехідного віку. Траплялося, що він чима-
ло прикрощів завдавав Богдану сильвестровичу. Якось запитав у ступки, чи пере-
живав він з того. він відповів: «Переживав, але намагався зовні бути спокійним. 
Запевняв себе, що все владнається. вірю, що внук виросте достойною людиною».

Прийшов час, і ступка сказав мені, що онук помітно подорослішав, і дідові 
особливо сподобалося, що він став відчувати певну відповідальність за молодшу 
сестричку Устю, котра народилася, коли Дмитрику йшов чотирнадцятий рік.

Звичайно, час вносить корективи у стосунки діда й онука, проте не впливає 
на незмінну турботу Боді про Діму у великому й малому. Якось навесні 2002 року 
внук увійшов до кімнати в розпалі застілля. Дід одразу кинувся готувати йому бу-
терброди, потім кілька разів вибігав до сусідньої кімнати поцікавитися, чи не тре-
ба ще чогось; час від часу запитував у Діми про перебіг футбольного матчу, який 
той дивився. словом, онук був оточений зворушливою увагою діда.

Проте люблячий ступка не робив із онука кумира, бо знав, що в такому випад-
ку діти й онуки, виростаючи, вимагатимуть забагато жертв. Богдан сильвестро-
вич був справедливий і вимогливий.

Дмитро ступка закінчив київський університет театру, кіно й телебачення 
ім. І. карпенка-карого, театральну студію, якою керував його дід, і прийшов слу-
жити в Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, про що ми 
ще будемо говорити. складається творча доля Дмитра й у кіно. Першим прори-
вом був резонансний фільм «Ми з майбутнього–2».

Богдан сильвестрович розповідав:
— Діма — мій студент. Він не відразу визначився з вибором професії, спочатку хотів 

бути журналістом, телеведучим. Але виріс в акторській сім’ї, й уже в десять–дванадцять ро-
ків було зрозуміло, що на ньому природа не відпочиває. В спектаклях якихось хлопчиків грав, 
вдома сміховинно копіював артистів, ось і вирішив династію продовжити. Якось ми зі сту-
дентами поїхали до Москви, у Школу-студію МХАТ, там грали «Чайку», і до мене підійшов один 
кінорежисер: «Хлопець мені з сережкою сподобався!» Не знав, що то мій онук. Запросив Дімку 
на проби в фільм «Ми з майбутнього–2», потім затвердили його на одну з головних ролей.

онучка Устя з’явилася тоді, коли ступка був Міністром. вона швидко ввійшла 
в орбіту життя видатного діда. в той день, коли в Театрі ім. I. Франка відзначали 
60-річчя Богдана сильвестровича, напрочуд тендітна й зворушлива Устя підняла-
ся на сцену разом з ним, а ще через деякий час зіграла свою першу роль у дитя-
чому спектаклі. Двадцять першого вересня 2004 року театральний сезон звично 
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відкрився спектаклем «Украдене щастя» Івана Франка з Богданом ступкою в ролі 
Миколи Задорожного. Після спектаклю, під час овацій до діда вибігла Устя, і той 
відразу підхопив її на руки.

Приречена стати актрисою? ступка відповідає так, як говорив і про Дмитри-
ка: «Хай вона сама обирає свою дорогу».

Розповідав про малу онуку: 
— Устя — велика господиня. Миє підлогу, балкони, купає ляльок і видає себе «мамою». 

Ми з Ларисою граємо з нею в піддавки, я в ролі сина, а Лариса — донечки. Устя залюбки зай-
мається цим від ранку до ночі, ми з ніг іноді валимося... Ще дуже любить перевдягатися, 
 міняти зачіски й танцювати.

Згадую, як 26 лютого 2012 року, коли Усті виповнилося 12 років, привітав із 
цим Богдана сильвестровича. він лікувався у Феофанії, а до того ж застудився 
і того дня лежав з температурою, кашляв, тому не хотів, щоб онука приїжджала 
до нього. він привітав її по телефону: «У неї там подружки зібралися, святкують... 
Дванадцять років — це вже вік... Що ж ти думаєш... Устя — самостійна дівчин-
ка!» Згадав, як у день її народження поїхав до пологового будинку і... взяв онуку на 
руки! «Невже пропустили?» — «Пропустили! Я ж був міністром!» 

Мама Усті й Богдана Ірина розповідала:
«Дідусь із онуками бачиться не часто, оскільки дуже зайнятий. але коли вони 

разом, Богдан сильвестрович їм все дозволяє. Причому раніше міг і виховувати, 
а сьогодні це вже зовсім інший дід. Найбільше задоволення онуки дарують діду, 
коли по ньому буквально лазять і товкуться. особливо Богданчик. Можливо, тому 
що він дуже схожий на маленького остапа. Шустрий та швидкий. Не сидить ні 
хвилини. Його може затримати на одному місці лише малювання або конструк-
тор “Лего”. але ненадовго. він весь час у процесі творчості. весь час щось творить. 
То він танцює, то він пірат, може обклеїти себе скотчем з ніг до голови. одним 
словом, з ним не засумуєш. Дуже любить вірші й слухати читання на ніч. Богдан 
сильвестрович розмовляє з ним його ж мовою. взаєморозуміння повне. Мабуть, 
тому що сам у душі й досі залишається дитиною. 

З Устиною у них трохи інші стосунки, більш серйозні, мабуть. Ще вагітною 
я постійно ходила до Театру ім. І. Франка на всі вистави, в яких були зайняті остап 
і Богдан сильвестрович. коли Устя народилася, вона фактично росла за лаштунка-
ми. У два роки вийшла на сцену в казці “Хоробрий півник” у ролі вутеняти. Про ак-
торство поки що нічого не говорить, але дуже любить співати. Пише вірші й пісні. 
Багато фантазує. У школі ставить танці. все це подобається дідусю. Устя дуже схожа 
характером та зовні з Ларисою семенівною. З бабусею вони — не розіллєш водою». 

Якось навесні 2012 року дивився по телевізору популярну програму андрія 
Малахова, в якій лайливо й метушливо обговорювали небажання одного з ви-
датних російських композиторів упродовж майже тридцяти років визнати свою 
позашлюбну доньку. Запамʼяталося, як попсова письменниця сухо «заспокоїла» 
молоду жінку та її матір: «Геніальні люди не пристосовані до тривалих стосунків, 
а насправді імʼярек тепла й сонячна людина». Турботливий друг автора таланови-
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тих музичних творів і супутника семи дружин, теж композитор, напучував його 
доньку: «У батька було багато романів. У цьому немає нічого поганого. він — твор-
ча людина». ось так. а геніальний ступка створений Господом для того, щоб пів-
століття кохати свою єдину дружину й обожнювати дітей і онуків. 

У кабінеті Богдана Ступки

На завершення зайдемо з читачем ще й до кабінету художнього керівника На-
ціонального академічного драматичного театру ім. Івана Франка. Запитав якось у 
ступки, що значить для нього це місце. він відповів:

— Ну як тобі сказати... Театр узагалі — це другий дім, а кабінет у ньому — особливо рідне 
місце. Тут унікальна, дуже хороша аура, в якій народжуються кращі творчі задуми й плани...

отже, відкривши перші двері, потрапляємо в невеличкий тамбур, закладений 
збоку пачками книг Ростислава коломійця «страсти по Богдану». Це, так би мовити, 
стратегічний запас. Затим відкриваємо другі двері й входимо до приймальні, де можна 
роздягнутися. Тут під вікном обличчям до нас сидить секретар художнього керівника 
театру. Праворуч — кімната для відпочинку з диваном, невеликим столиком, холо-
дильником і туалетом. ступка приймає в ній гостей, коли треба випити чаю, кави чи 
чогось міцнішого, замовити якісь страви з театрального буфету чи вийняти бутербро-
ди з холодильника. Здається, тут перебувала вся духовна еліта України та й не тільки.

Ліворуч — двері до ступчиного кабінету. відкриваємо їх і бачимо Богдана 
сильвестровича за красивим, дорогим столом із червоного дерева, завантаженим 
книгами та паперами. За його спиною на стіні праворуч — фото антона Павло-
вича Чехова, а ліворуч — цікава робота доньки Роберта Рождественського, яка зо-
бразила Богдана сильвестровича в середньовічному костюмі. Між ними, саме за 
кріслом художнього керівника — картина львівського художника «Дерево життя». 

коли ступка піднімає очі, то на стіні перед собою незмінно бачить три портре-
ти — Гната Юри, сергія Данченка і Марʼяна крушельницького (в такій послідов-
ності зліва направо). 

Ми стоїмо з читачем біля самого входу в кабінет і можемо рукою доторкнутися 
ліворуч від нас до чималенької шафи з книгами, заставленої призами й сувеніра-
ми. Праворуч — стіна з двома вікнами, що виходять на памʼятник Івану Франку, 
дитячий майданчик та крутенький підйом до президентської адміністрації повз іс-
торичний будинок архітектора Городецького. Між цими вікнами висить портрет 
молодого Леся курбаса, про який говорили раніше.

Тут, у кабінеті Богдана сильвестровича, мені зажди було затишно, тепло й ці-
каво. Залишаю його неохоче й цього разу. Повертаюся до Москви, де продовжую 
працювати на посаді, дорученій мені на початку століття Міністром культури 
і мистецтв Богданом ступкою. І знову щодня буду телефонувати йому кілька разів 
на день, бо в написанні біографічної книги це просто необхідно. а ступка буде 
знову щодня терпеливо й доброзичливо відповідати на силу силенну моїх питань. 
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За двадцять місяців з часу, коли Богдан сильвестрович захворів, я телефонував 
йому (це легко підрахувати) понад тисячу разів. І завжди найперше запитував, де 
він знаходиться, бо легко уявляв його в домашній обстановці, чи на репетиції, чи 
навіть у палаті в Феофанії. Та найбільше люблю, коли він відповідає мені, знаходя-
чись за робочим столом у своєму кабінеті... 

в одного з кращих українських театрознавців і дослідників ступчиної твор-
чості сергія васильєва є цікаві роздуми про те, що ступка-лицедій нібито завжди 
виявляється правдивішим, справнішим, ніж ступка побутовий. Тобто, скажімо, 
в ролі Тевʼє чи Ліра актор ближче до себе істинного, ніж у спілкуванні з друзями 
та близькими. він стає на свій «каблук» (нагадаю, що це Борис Тягно вчив ступку 
робити на сцені те ж саме, що й у житті, тільки «на каблук вище»), а той раптом 
перетворюється на ліфт, що стрімко несе актора вниз — у підсвідомість, душевну 
безодню, глибини памʼяті, яка насправді автоматично фіксує все, з чим ти хоч на 
мить зустрічався. Там — хаотичний архів з уривків текстів і книг, шепоту вітру 
і трамвайних дзвінків, ароматів одеколонів і смертей, там складовано всі побачені 
тобою жести, почуті крики, відчуті дотики. а ще мимоволі запеленговані сигнали 
чужих душ. актор тим, зокрема, відрізняється від інших людей, що має дар ці та-
ємні сигнали обнародувати та озвучувати в моменти справжньої гри. 

На думку критика, у ступки цей механізм зроблено з хромованої сталі. він 
не підвладний жодній корозії та іржі. Богдан сильвестрович досить раціональна 
людина, аби не враховувати такі природні чинники як, скажімо, суто фізичне ста-
ріння — щось робиш повільніше, не так вправно і хвацько, як в молодості. але це 
все-таки речі другорядні. великим актора робить саме душевна енергія, яку він 
випромінює. в акторів класу ступки (їх — одиниці) ресурси цієї енергії не просто 
колосальні — безмежні. 

З усього цього васильєв і висновує про ступку: «Тому його акторська особис-
тість за будь-яких обставин перевищуватиме людську».

Несподівана, цікава й, зізнаюся, симпатична мені максима. Та насправді най-
перше великим робить ступку саме його людська душевна радіація, його люд-
ська особистість. вона й визначила, виокремила та вивищила артистичну долю 
Майстра. Так, так! Людські якості первинні, а професійні достоїнства набувають 
якості людських достоїнств особистості. У людей масштабу ступчиної душевно-
сті й ступчиної чистоти серця ресурси дарованої йому Богом енергії не просто 
величезні — невичерпні. 

Ми ще повернемося до житейських миттєвостей Богдана ступки в наступній, 
третій частині книги, бо там дві глави — про 2011 та 2012 роки — написані в жан-
рі майже щоденних записів про спілкування з Майстром.

Stupka-text.indd   414 15.10.2012   16:58:54



Ч а ст и н а  3 

на чоЛі франківців

Stupka-text.indd   415 15.10.2012   16:58:54



416

Глава 1
 

«Щоб зберегти театр...»

На рубежі століть і тисячоліть

З травня 2001 року Богдан ступка, ще будучи Міністром, виконував обов’язки ху-
дожнього керівника Національного академічного драматичного театру ім. І. Фран-
ка. Це був єдино правильний і, навіть, рятівний для франківців вихід, адже сергій 
Данченко тяжко хворів, і тривала відсутність керівника негативно відбивалася на 
творчій роботі колективу. Богдан сильвестрович повів себе вкрай делікатно: прі-
звище Данченка як художнього керівника залишилося на афішах, у тому числі під 
час гастролей франківців у сімферополі. 

Після смерті сергія володимировича в серпні 2001 року ступка був офі-
ційно призначений художнім керівником театру тільки в листопаді. Як говорив 
Богдан сильвестрович, його нове призначення відбулося «не від радості, а від 
нещастя».

Чи може артист, а не режисер, успішно керувати театральним колективом? 
На це питання вже давно знайдено відповідь. 

Найперше нагадаю, що великий артист Гнат Юра очолив у 1920 році репер-
туарний театр імені Франка і творчість художнього керівника франківців Богдана 
ступки духовною ниткою пов’язана з Юрою та геніальним керівником експери-
ментального театру «Березіль», артистом і режисером Лесем курбасом. З часом 
цю духовну спадковість обов’язково буде досліджено, хоча відразу наголошу, що, 
на відміну від своїх попередників, Богдан ступка ніколи навіть не намагався ста-
ти режисером, особливо на посаді художнього керівника Театру ім. І. Франка. Та 
сучасна театральна практика знає безліч подібних випадків. скажімо, Марк Заха-
ров, називаючи режисуру суперпрофесією, з цього приводу говорив:

«Художнім лідером може бути не обов’язково режисер. На Заході така ситуація 
зустрічається скрізь і часто. У нас — рідко. Надійно та вправно очолює “сатири-
кон” костянтин Райкін. Успішно керує театром олег Табаков, не претендуючи на 
режисерські лаври...»
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Між іншим, олег Табаков очолив МХаТ ім. а. Чехова у 2000 році, тобто не-
задовго до приходу Богдана ступки художнім керівником Театру ім. І. Франка. 
Десять років потому вони разом отримали премію «кумир» у номінації «За високе 
служіння мистецтву».

костянтин Райкін, з яким у ступки теплі стосунки, очолив «сатирикон» зна-
чно раніше — в 1988-му, й не тільки перетворив естрадний театр на драматич-
ний, але й, говорячи словами московського театрознавця Марини Давидової, «до-
вів, що феномен акторської режисури не лише має право на існування, а й здатен 
приносити часом цілком зрілі плоди».

Та тут особливо доречно згадати, що з цього приводу думав художній керівник 
Театру ім. Євг. вахтангова, незабутній Михайло Ульянов:

«Чимало акторів — покійний олег Єфремов, кирило Лавров, Тетяна Дороніна, 
я — стали художніми керівниками театрів (жодним чином не головними режисера-
ми, — тут, як то кажуть, дві великі різниці)... відбулося це тому, що нікому було під-
німати в атаку солдат... Це дало шанс витримати, не втратити театри... Ми, так би мо-
вити, стелемося, лягаємо кістками, щоб зберегти театр, прокладаючи шлях не тим, 
що нове відкриваємо, а тим, що зберігаємо... Я, принаймні, так розумію свою роль...»

Більшість з того, про що казав Ульянов, стосується й місії ступки на по-
саді художнього керівника Національного академічного драматичного театру 
ім. І. Франка. втім, Богдан сильвестрович у контексті розвитку сучасного вітчиз-
няного театру, безумовно, здатен не тільки зберегти його, але й відкрити нові пер-
спективи, чим і зайнявся на самому початку ХХІ століття.

Рубіж нового століття — це дуже важлива подія у житті всього людства й окре-
мої людини зокрема. Не кожному поколінню припадає така складна та щаслива 
доля — перейти з одного століття, тим більше, тисячоліття, в інше. Богдан ступка 
здійснив цей перехід у 60 років, що стали для нього важливим життєвим рубежем. 
У цьому віці більшість представників сильної половини йдуть на пенсію, карди-
нально змінюють спосіб і ритм життя, фізичні та духовні навантаження. однак це 
ніяк не стосувалося ступки, який перебував у розквіті творчих сил та можливос-
тей. У рік свого 60-ліття він очолив головний в Україні національний театр, що, 
безумовно, позначило новий період в творчому житті актора. Більше того, — но-
вий етап і в історії самого театру.

Ще наприкінці 90-х років минулого століття роздумував я про майбутнє Театру 
ім. І. Франка у книзі «Театральний тандем (Феномен Данченка — ступки)», що ви-
йшла у Львові у 2000 році, коли Данченко був ще живим. Наведу фрагмент з неї:

«Передчуття нового тисячоліття примушує серйозно задуматися над оновлен-
ням репертуару театру, над виставами, які перейдуть у новий вимір історичного 
часу. Не так вже й багато залишилося до незбагненного 2001 року, власне рівно 
стільки, щоб вибрати й поставити шедеври: справді, на пересічні п’єси й спекта-
клі немає не тільки грошей, але й... часу.

Щоб яснішою була моя проста думка, нагадаю такий незначний, але цікавий 
факт. У “Драматичному альбомі” за 1850 рік, присвяченому родоначальнику знаме-
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нитої театральної династії садовських Прову Михайловичу садовському, відзнача-
лося: “Не на мішурні вироби непрошених літераторів тратить він сили свого мис-
тецтва — кращими, задушевними його ролями залишаються, безперечно, блискучі 
типи гоголівських комедій”. Цитую це давнє зіставлення театральної сухозлотиці 
з  геніальністю, бо видатні театрали, зокрема в. І. Немирович-Данченко, вважали 
саме звернення до М. в. Гоголя критерієм високого репертуарного смаку. Тож я 
й хочу сказати, що на мішурні п’єси й непрошених літераторів нині також не варто 
витрачати сили; хай у репертуар потрапляють тільки твори, так би мовити, не ниж-
че гоголівського й шекспірівського рівня. Говорячи словами самого Данченка, ре-
пертуар Національного театру не повинен деформувати великого стилю цього теа-
тру — в ньому великий стиль має знаходити можливості до найповнішої реалізації... 
Проте, звичайно, річ не лише у високій репертуарній вимогливості, а й у виробленні 
та становленні цілісного театрального світобачення, адекватного грядущій епосі... 

саме Національний театр ім. І. Франка має виконати таку велику, складну 
й важку місію, щоб і в новому столітті залишатися художнім і духовним камертоном 
нації. Цього від нього вправі чекати вся театральна Україна. Згадаємо, яку величезну 
роль у духовному житті країни відіграв на початку нинішнього століття Москов-
ський Художній театр, і будемо пам’ятати, що історія любить повтори не тільки тра-
гедій й не тільки у вигляді фарсу. сам Данченко стверджує, що місце Національного 
театру в національній культурі завжди дещо виокремлене: всі інші театри існують 
ніби в діалозі з ним — іноді дуже активному, іноді — лише вгадуваному. Франківці 
повні сил і таланту, молодості й мудрості, натхнення й гідності, щоб майбутні гля-
дачі щовечора з нетерпінням чекали підняття театральної завіси, яку, до речі, варто 
було б оновити, спорядивши заразом якоюсь гарною й доречною символікою, при-
таманною лише Національному академічному драматичному театру ім. І. Франка...

Щодо Театру Данченка — ступки, то Богдану сильвестровичу на початку 
нового віку сповниться лише 60 років, а сергію володимировичу — не набагато 
більше, й про цих двох видатних подвижників світового театру хочеться сказати 
словами їх любимого Чехова, який вважав, що подвижники потрібні, як сонце. 
вони вказують суспільству, що крім людей, які сперечаються про оптимізм й пе-
симізм, пишуть від нудьги неважні повісті, непотрібні проекти і дешеві дисерта-
ції, розпусничають й брешуть заради шматка хліба, є ще люди іншого роду, люди 
подвигу, віри й ясно усвідомленої мети... Хочу вірити, що Данченко й ступка зна-
ходяться на творчому злеті й до самого дна розкриють себе якраз у ХХІ столітті...»

Пам’ятаєте, як у соломона: «Не вихвалюйся завтрішнім днем, бо не знаєш, що 
день той породить». автор і не хвалився, але все одно сталося інакше, ніж мріяло-
ся. Данченко помер у 2001 році — на самому початку ХХІ століття... але свою віру 
я переніс на великого ступку, який створював у новому сторіччі новий Театр. 

Про моє давнішнє розуміння того, що театр, очолюваний генієм, неминуче ста-
не Театром Богдана ступки, свідчить книга «Майстер», видана у києві 2005 року, на 
п’ятому році керівництва ступкою франківцями. Там говориться: «Працюючи над 
книгою, час від часу звертався до ступки за порадою та допомогою, бо ж у ній ідеть-
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ся про події зовсім недавні, свіжі, гарячі. І знову й знову переконувався, що Майстер 
уже живе майбутнім — виставами, що стануть завтрашнім обличчям його Театру». 
але розпочати тоді всебічний аналіз Театру Богдана ступки не посмів і закінчив 
передмову до згаданої книги так: «Моя розповідь про Богдана ступку майже не тор-
кається його роботи як художнього керівника Національного академічного драма-
тичного театру ім. І. Франка (від 2001 року). адже потрібна певна дистанція для 
того, щоб осмислити цей новий етап у житті й творчості Майстра. один Бог відає, 
коли настане час для такого дослідження і чи випаде саме мені його продовжити». 

З того часу пройшло вісім років, історична дистанція намітилася, хоча, на мою 
думку, поки недостатня для всебічного дослідження — Театр Богдана ступки пе-
ребуває в процесі організаційного становлення, змістовного розвитку, духовного 
збагачення. але вивчати цей цікавий процес можна й потрібно. в Україні є те-
атрознавці, що виконують таке завдання, наприклад, олег вергеліс. Цікаво й зі 
знан ням справи пише про Театр Богдана ступки Ростислав коломієць.

Утім, про все за чином. 
отже, найперше зазначу, що ступка не прагнув керувати театром, але був 

об’єктивно готовий до цього. Не міг не бути готовим. він учився довгі роки у Дан-
ченка, у тому числі й науці керування театральним колективом. а Театр Данчен-
ка  — ступки, про який я вже розповідав в окремій главі, був фундаментом та 
ядром трупи, яку міг утримати на заданому Данченком рівні тільки ступка.

Богдан сильвестрович, як ніхто інший, готовий поєднувати природну для та-
кої посади духовну відстороненість від влади з діловою співпрацею з нею. ступка 
звично стоїть на тому, що артист, як і письменник, говорячи словами Михайла Бул-
гакова, повинен знаходитися в художній сфері в опозиції до політики, поки самі 
політики перебувають в опозиції до культури. але сліпо переносити цю позицію у 
сферу виробничу, соціальну неможливо, немислимо, згубно. Національний театр 
фінансується державою, сприяння якої вкрай важливе та необхідне! Без цього не 
зробиш ремонт, не проведеш регулярні гастролі, не отримаєш квартиру для ар-
тиста, не добудуєш Малу сцену (ох, ця Мала сцена, що стала притчею во язицех!).

З проблемою нормальної співпраці з владою стикається кожний керівник теа-
тру. Інша річ, що тільки одиниці справді можуть вийти на вищий владний рівень. 
Якось я чув, як Геннадій Хазанов, саме в той час, коли Богдан ступка став худож-
нім керівником, вирішив фінансові питання реконструкції вкрай запущеного 
приміщення московського Театру естради лише за допомоги президента Росії 
володимира Путіна. 

Богдан сильвестрович, який довгі роки служив у театрі, все прекрасно знав 
і розумів зсередини. всім єством він органічно ввібрав цю даність, наче вжився 
у давно відому роль. У той же час ступка мав велику перевагу не тільки перед 
своїми колегами, але й практично перед усіма, хто приходив де-небудь та коли-
небудь на посаду художнього керівника театру — він побував у реальній владі. Не 
ким-небудь з державних чиновників, а Міністром культури! Набутий досвід був 
унікальним, і ступка використав його вповні.
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Богдан сильвестрович, як він уміє, толерантно побудував свої стосунки з гене-
ральним директором театру. Принаймні, знаний у театральному світі Лесь Танюк 
свідчить: «Дуже добре, що у театрі працює така пара, як Богдан ступка, художній 
керівник, і Михайло Захаревич, генеральний директор — вони разом є стратега-
ми колективу».

Мені доводилося писати про Михайла Захаревича в газеті «вечірній київ» ще 
в жовтні 2000 року до його ювілею:

«Мало хто з глядачів будь-якого театру знає в обличчя його адміністративного 
директора. Це ж не улюблений артист, якого бачимо у багатьох виставах, і не відо-
мий режисер, який з’являється перед залом хоча б на прем’єрі. Поготів незнайома 
для широкого глядацького загалу й робота генерального директора Національно-
го академічного театру імені Івана Франка, заслуженого діяча мистецтв України 
Михайла Захаревича. саме від нього залежить фінансове й організаційне забез-
печення життєдіяльності всього складного театрального механізму франківців, 
а простіше — живучість театру в ринкових умовах...

Мабуть, саме про таку достойну самореалізацію мріяв юнак з села сосонка на 
вінниччині, принаймні з того часу, коли став студентом акторського факультету 
Харківського державного інституту мистецтв імені Івана котляревського. Після 
його закінчення у 1972 році Захаревич — актор Запорізького обласного музично-
го драматичного театру імені Щорса: дванадцять років, півсотні ролей. Потім — 
директор цього ж театру, з часом очолює асоціацію директорів театрів України. 
Наприкінці 80-х, прекрасно відчуваючи дух часу, Михайло васильович закінчує 
у  Москві Інститут підвищення кваліфікації працівників культури за фахом “фі-
нанси і менеджмент”. З 1992 року він — генеральний директор Театру імені Івана 
Франка. До того ж, збагачується досвідом управлінської роботи на посаді першого 
заступника міністра культури і мистецтв України. Між іншим, у той час він не дав 
скривдити самого Данченка, бо ж над великим талантом завжди кружляють, мов 
круки, злостиві заздрісники...»

Духовна місія Богдана ступки, який очолив Національний академічний дра-
матичний театр ім. І. Франка, мала не локальний і навіть не всетеатральний ха-
рактер. вона відразу набула, враховуючи його планетарний масштаб, загально-
державного культурного значення. І ось чому. Богдан сильвестрович очолив ко-
лектив на початку нового, ХХІ століття, коли так звана масова культура нахабно 
витісняла духовну літературу, високе мистецтво, і в суспільстві, на жаль, владарю-
вали, в першу чергу, її герої. Ті часи, вкупі з попередніми 90-ми, стали духовним 
Чорнобилем, і Борис олійник, який у пророчій поемі «Трубить трубіж» (1997) звів 
на «хрестові роздоріж» Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, писав:

Зітхнув Тарас: — останній рубікон...
всього було на нашій Україні,
але таких чорнобилів, як нині,
Ще не було, Богдане, іспокон.
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У мене немає можливості та й потреби вповні розкривати глибоку й непросту 
філософію цих поетичних рядків, але деякі штрихи мушу зробити. 

Починаючи з 90-х років минулого століття в нашій літературі, кіно, театрі, 
на телебаченні активно прищеплюється чужий українцям культ жорстокості, на-
силля, панує усереднений бездуховний герой дешевих американо-європейських 
стандартів. У гірших традиціях більшовизму відкинуто справжні культурні над-
бання, в тому числі й радянських часів, а кількість тих, хто відверто плюндрує 
віт чизняну культуру, зростає. З нашої ментальності вилучаються колективізм, до-
брочесність, співчуття, цнотливість. спотворюється розуміння самої сутності лю-
дини, справжньої ієрархії життєвих цінностей. Говорячи словами Ліни костенко, 
«цинічно скасований тепер патріотизм».

Що й говорити, кумири й ідоли змінилися. Забуті, наче й не було гіркого істо-
ричного досвіду, застороги багатьох мудрих людей, скажімо, видатного російсько-
го філософа семена Фрáнка, який ще на початку 20-х років минулого століття по-
переджав: «Повалити одного кумира з тим, щоб відразу створити іншого й почати 
йому поклонятися з колишнім бузувірством, не значить звільнитися від ідолопо-
клонства... Історія свідчить, що й крайній господарський індивідуалізм, всевладдя 
приватновласницького начала, яке шанується як святиня, також калічать життя 
і несуть зло й страждання...» отож і калічиться українська культура новітніми ман-
куртами з допомогою всіх наймасовіших мистецтв. 

Найперше хочу навести дуже цікаву й точну характеристику ситуації, що 
склалася в останню чверть століття в украй важливій для нашої духовності сфері 
української літератури, надану Ліною костенко: «ось уже двадцять років ніхто 
не забороняв писати все, хто на що здатен. Та ще й перед тим років п’ять — 
чверть століття! Можна було створити нову, якісно нову літературу? Ясно, що 
час важкий, по-своєму теж потворний. а коли для письменника час був легкий? 
Тим паче для українського письменника. Українська ж література — як у вовчій 
ямі. З того боку  — соцреалізм, з цього — пофігізм. Там суцільні заборони, тут 
суцільна вседозволеність. І все ж, як не важко, але, на мою думку, це найвищий 
час для письменника. свобода. однак скористалися нею погано. Є дуже тала-
новиті в нашій літературі постаті — не з тих, що роблять свій імідж, а з тих, 
що роблять свою роботу, — але ж їм перекрито кисень. Пробити це можуть такі 
самодостатні письменники, як Марія Матіос, василь Шкляр чи Іван Малкович. 
а наймолодшим кисень таки перекрито. Та й критерії тепер дикі: успішність, ко-
мерція, гроші. крім того, гризня, неповага одне до одного. от і не вийшло явища. 
Урвалась лінія передач. Припинилась подача струму. виникло нове поняття — 
укрсучлітпроцес. 

Це мислимо — у віками омріяній державі, за яку пролито стільки крові, втра-
чено стільки життів, як тільки вона створилась — виникли сучі процеси?!

а чекалось нового підйому, нової якості. Натомість сформулювалися нові обо-
йми, референтні групи, які заговорили тим же “аргументом копит”. Заматюкали-
ся, висміяли Україну, і її історію, і літературу». 
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а як на цьому фоні почувається маскультура? Та ні для кого не є секретом, що 
нині дуже просто можна назвати зіркою навіть лампочку в коридорі. Тому на су-
часному небосхилі масової культури засвітилося безліч естрадних та інших зірок, 
які самі по собі не світять, а лише віддзеркалюють яскраве рекламне підсвічення. 
колись Рабіндранат Тагор яскраво сказав про зірки небесні: «Зірки не бояться, 
що їх приймуть за світляків». Богдан ступка звично заземлював пафосні розмо-
ви: «Зірки на небі... Ти просто провідник ідей, котрі дав тобі Господь Бог». Утім, 
нинішні земні «зірки», здається, взагалі нічого не бояться й, тим більше, не дума-
ють про Господа. За чималий для України кошт деякі засоби масової інформації 
з провінційним вмінням та наполегливістю створюють їм штучну популярність, 
нав’язуючи суспільству безталанних та вульгарних виконавців, які буквально пе-
реслідують нас з екранів телевізорів та сторінок газет і журналів. але, говорячи 
словами Пастернака, ганебно, не маючи жодної ваги, бути притчею во язицех.

Знову ж таки, негоже силою затягувати глядачів або слухачів у свиту голих 
королів... скільки розумних, інтелігентних людей буквально страждають від 
безкультур’я, непрофесіоналізму, духовних й інтелектуальних злиднів, самоза-
коханості та, здається, природженої нахабності багатьох нових хазяїв естрадно-
масової сцени, від відвертої халтури. Говорячи словами Леся курбаса, «халтура — 
це мистецьке хуліганство, вона заражає глядачів розбещеністю, розхлябаністю, 
безідейністю». Халтура — це вже норма для обивателя: «Треба признатися, що 
“норма” — іменно халтура, обиватель, іменно його смак... Йому нічого другого не 
треба...» (Лесь курбас). Хтось із сучасних композиторів назвав українських хал-
турників «шпаною на хуторі». воістину, як сказано в Біблії, «краще слухати докір 
розумного, ніж слухати пісні безумних...». Між тим, забувши Біблію з її святими 
заповідями, мас-медіа часто розхвалюють божевільну бездуховність, розгнузда-
ну естрадну попсу, не приділяючи дійсно серйозної, системної уваги творчості 
представників високого мистецтва. Народний артист України, режисер Михайло 
Рєзникович з цього приводу писав: «співак, який співає під “фанеру”, тобто під 
фонограму, а значить, взагалі не співак, — кумир. Його обсипають почестями, за-
соби масової інформації про нього сурмлять, його пропагують. Представники ж 
серйозного мистецтва перебувають у тіні, — що, природно, неприродно, якщо 
серйозно розбиратися в коефіцієнті корисної дії тих та інших для духовного роз-
витку особистості».

Рівень реальної, мистецької значущості для суспільства нинішніх «героїв» мас-
медіа насправді частенько не сягає за межі їх тусовки. Тож маємо справу з про-
блемою справді державної ваги: подальше збільшення «ножиць» в оцінці та ви-
світленні масового й високого мистецтва дедалі більше сприятиме підміні духов-
ної культури дешевим сурогатом, формуванню «кліпової свідомості», порушенню 
споконвічного здорового балансу духовності нації.

Держава завжди знаходила гроші на масово-безглузді шоу в центрі столиці, 
проте не спромоглася показати світові геніального «Тев’є-Тевеля» і непереверше-
ну «Енеїду» франківців, не здатна була підняти на світові котурни небувалого «ко-
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роля Ліра»... Мав рацію Михайло Ульянов: «ставленням до театру перевіряється 
цивілізованість суспільства, рівнем театру — його духовність».

За таких умов конче необхідне відродження духовної конституції народу, по-
вернення всіх генетично властивих йому кращих рис, якостей та чеснот. Наголо-
симо ще раз: це проблема державної ваги.

Поки що, на жаль, утверджуються смаки й уподобання нових господарів жит-
тя, які сповідують адекватні своєму світосприйняттю цінності. влучно написав 
про них уже згаданий Борис олійник:

Хоч дрібненькі, та меткі
Землячки-хазяйчики.
Не Богдани, а такі,
Знаєте, богданчики.

очевидно, пора серйозно замислитися над тим, аби перестати бути дикунами, 
розмінюючи безцінні культурні скарби, накопичені народом упродовж століть, на 
блискучі дрібнички ринкової маскультури. Це не культурна свобода — це відсут-
ність елементарної культури.

Рєзникович уїдливо порівнював високе мистецтво в Україні з Попелюшкою, 
до якої мачуха-влада ставиться, як до пасербиці. Думаю, що все набагато гірше 
і духовне мистецтво найчастіше сприймається, скоріше, гидким каченям, якому 
рідна мати заявила: «очі б мої тебе не бачили!» Проте не варто забувати, що в му-
дрій андерсенівській казці саме гидке каченя виявилося прекрасним лебедем.

Послухаймо ще й Ларису Брюховецьку, котра висловилася про долю сучас-
них — уже талановитих зірок — у контексті з сучасними політиками:

«Нинішній час в Україні не сприятливий для кінозірок. Не буде перебільшен-
ням сказати, що їх замінили політики, й цей стан речей мас-медіа активно культи-
вують і підігрівають всілякими скандалами. Політики постійно пропонують свої 
сюжети, свою гру “за правилами і без правил”, і хоча далеко не завжди справджу-
ють сподівання публіки, інтерес до них — чи зі знаком «плюс», чи зі знаком “мі-
нус” — не спадає. Друга причина — далеко не турботливе ставлення тих політиків 
і влади взагалі до свого кіно й осіб кінематографічного кола, а звідси — занедба-
ність кіногалузі, без якої зірок не буває. І нарешті, причина третя, що є наслідком 
двох попередніх. оскільки публіку не можна залишати без кінематографічних 
видовищ, їй замість українських фільмів пропонують американські та російські, 
й вона споживає їх як належне. Така реальність нашого життя, яку ще називають 
логікою розвитку суспільства споживання. Журналістська гвардія, культурно й ес-
тетично не стурбована, обслуговує тих, хто платить. а рештки ідеалістів, які готові 
служити українському мистецтву й аналізувати здобутки українських митців, ви-
тіснені на маргінес.

Тим дивовижніше, що Україна здобулась на окремих індивідів зі світу мисте-
цтва, які зуміли ствердити себе не тільки в Україні, а й в сусідніх країнах. До них 
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належить актор театру і кіно Богдан ступка. Не те, щоб він затінив політиків, але 
свою мистецьку висоту взяв і впевнено її тримає...»

отже, хоча б скільки було «зірок» — у лапках і без них, — а ступка — один. 
Найвища, так би мовити, зареєстрована масова популярність таких «зірок», 
у тому числі й політичних, не йде у жодне порівняння зі всенародною славою 
ступки, не важить для духовності стільки, скільки його творчість на театрі 
і в кіно. Так-то воно так, але статус моральних лідерів нації багато в чому зале-
жить від держави.

Ми не вміємо підносити на п’єдестал своїх визначних артистів. Подивіться, як 
це робиться хоча б у Росії. Там їх, вочевидь, більше, але не настільки, як здається. 
Просто у нас ущербний підхід до вітчизняних геніїв. Ми звикли вважати їх друго-
рядними в порівнянні з іншими країнами, особливо західними.

І ще вкрай важливо пам’ятати — масова культура і культура народна — це різ-
ні (!), зовсім різні (!) культури, хоча їх постійно, в тому числі навмисне, плутають, 
підміняють. Народну культуру споконвічно творив і нині творить народ, а масова 
культура створюється для народу тими, про кого ми говорили вище, часто шарла-
танами. Поява маскульту, як свідчить історія останніх десятиліть, неминуче зна-
менує смерть народної культури.

І все це дуже сильно й небезпечно змінює якісний зміст української культу-
ри взагалі. Про цей інтернаціональний процес розумно й зрозуміло пише, в тому 
числі стосовно театру, вже згадана Марина Давидова. 

Річ у тому, що вільяму Шекспіру, драматургія якого виросла на ґрунті тради-
цій народного театру, Тарасу Шевченку, котрий наснажувався народним фольк-
лором, Пабло Пікассо з його схильністю до африканського примітиву, Миколі 
Лисенку, який використовував мотиви народних пісень, всеволоду Мейєрхольду, 
котрий препарував комедію дель арте, первинні жанри потрібні були в першу чер-
гу як джерело могутньої естетичної енергії. Нині на місце цих справді народних 
джерел прийшли, на жаль, зовсім інші, примітивніші. Інтелектуали, як правило, 
самі створюють маскультуру і самі ж починають затим взаємодіяти з цим поро-
дженням їх власної фантазії. але бойовики, що трансформує на свій лад квентін 
Тарантіно, або візуальні кліше, з якими працюють представники поп-арту, такою 
високою духовною енергією, як міф, містерія, ікона, народна пісня, не володіють. 
Ці культурні чупа-чупси важко використати як повноцінний духовний продукт, 
набагато легше просто здерти з них привабливу обгортку й завернути в неї ту 
чи іншу художню ідею. система взаємодії з низовими жанрами принципово змі-
нюється, бо змінилася сама природа цих жанрів. Надихнутися ними, як вагнер 
сказанням про Нібелунгів, уже неможливо, але їх дуже зручно використовувати як 
надійний в умовах ринку будівельний матеріал. 

відомо, що чим легше тиражувати той чи інший вид мистецтва, тим актив-
ніше його використовує маскультура. Зрозуміло, що найперше місце тут посідає 
кіно. власне, вся сила Голлівуду значною мірою зумовлена тим, що він уміє опера-
тивно й ефективно перетворювати артхаусні ідеї в маскультові кліше. З театром 
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усе складніше, бо взаємодія з масовою культурою ускладнена хоча б тим, що літе-
ратурною першоосновою драматургії часто є класика. втім, це не врятувало театр 
від дикого капіталізму, для якого немає нічого святого й усе дозволено.

Духовна місія Майстра

У цьому контексті театр на самому початку ХХІ століття пережив не кращі 
часи. Змінювались фундаментальні орієнтири театрального розвитку в контексті 
ринкових вимог та нової державної політики (чи відсутності її) у сфері культури. 
Неймовірно збільшився вплив західної культури, який співпав з тим часом, коли 
зв’язок із рідним ґрунтом був ослаблений духовною смутою. Західний постмодерн 
допомагав стирати історичну свідомість народу, нівелювати її. Масова західна куль-
тура безперешкодно вторгалася в театральну дійсність, розмивала підвалини духо-
вного театру, формувала суспільство відвертого споживання. вкорінювалися на-
станови й цінності, вироблені постмодерністською парадигмою західної культури, 
згладжувались, а то й переривалися зв’язки з громадським й антибуржуазним духом 
радянського театру, який, попри все, виховував ідейну людину, та з гуманістичним, 
співчутливим духом театру дорадянського — класичного. Театр, вільний від мора-
лі й совісті? Театр, із якого вилучена виховна функція? Театр для театру? Хочеться 
зауважити словами Франка більш як столітньої давності, що подібні «новочасні» 
митці — безликі, швидкоплинні й тенденційні: «Не маючи або не хотячи мати нія-
ких живих людських інтересів, бажаючи буцімто стояти поза буденною боротьбою 
верстов, змагань і ідеалів, на вершинах чистої краси, вони закривають тим перед 
очима публіки або своє нерозуміння життя, або свій цинічний індиферентизм». 
Якщо йдеться про сьогодення, то скоріше маємо справу з ринковим цинізмом. Утім, 
об’єктивні процеси суспільного розвитку ніким не відмінялися. «Це ринок — є чого 
хочеш», — написав у «Листах про мистецтво» Ілля Рєпін ще понад сто років тому. 

Тож, наче гриби після дощу, розплодилися режисери, які, за словами Мар-
ка Захарова, працюють за суворими правилами: максимум звуку, мінімум пауз 
і  обов’язкові гучні вигуки «ваші аплодисменти!». До речі, Захаров жорстко пи-
сав, що режисер, «який займається постановкою концертно-радісних заходів, за 
своїм культурним та інтелектуальним розвитком у жодному разі не повинен на-
ближатися до середньостатистичного режисерського рівня, він повинен від нього 
триматися подалі, не соромлячись відставати у своєму людському і професійному 
розвитку». На мій погляд, це стосується не лише режисерів явно дешевих роз-
важальних заходів, але й театральних режисерів, які на своїх сценах почали дого-
джати найгіршим смакам публіки. сергій Данченко відразу побачив і вказав іще 
на одну загрозу: «актори театру йдуть у шоу, на естраду, в рекламу... Це негативне 
явище. адже щоб виник один талант, потрібно багато “середняків”, міцних про-
фесіоналів. Так створюється загроза руйнування вже створених цінностей». 

Попереджав Данченко й про таке:
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«Ми вже відчуваємо наслідки експансії поп-культури, тусовочної культури, 
напівкультури, яку наполегливо “розкручують”. адже на театрі існує зворотній 
зв’язок між глядачем і актором, і дуже важливо, яка енергія струмує на сцену із залу 
і в зал — зі сцени. На мій погляд, утримати високий рівень духовного спілкування 
між театром і глядачем і є головною метою діяльності національних театрів».

сучасна українська історія поклала початок новій державності, новій ідеології, 
естетиці, культурній політиці. На жаль, у процесі зміни історичної парадигми від-
булося серйозне зниження, коли не сказати обрушення рівня культури, в тому числі 
театральної. Більше того, воно набуло, здається, лавинного характеру. Набридлу офі-
ційну ідеологію швидко замінила сексуальна й моральна свобода, естетика насолоди. 

Театру не під силу протистояти радіаційному впливу бездуховності й цинізму 
на мільйони людей, що випромінюються з Інтернету, теле-, кіноекранів, зі сторінок 
газет, журналів і книг. але він, залишаючись, може, останнім притулком й захистом 
високої духовності й моральності, допоможе врятувати культурний генофонд й по-
кривджену душу нації... «справжнє мистецтво, — говорить Богдан ступка, — за-
вжди спрямоване до людської душі. воно — сама душа. Правда, воно мусить бути 
дійсно високим мистецтвом, щоб не давати зачерствіти...» Позиція ступки співпа-
дає з давніми роздумами Михайла Чехова про майбутнє театру: необхідно доклас-
ти всіх зусиль, щоб облагородити театр; він повинен послужити людській культурі 
більше, ніж будь-яке інше мистецтво. Жодна моральна проповідь не може бути по-
ставлена врівень з театром, якщо мати на увазі саме таке його майбутнє.

Данченко навчив ступку не опускати руки в якісно нових умовах культурного 
життя. Режисер бачив вихід у тому, щоб зберігати те, що надбано, й, водночас, ру-
хатись уперед. «Це два рівні однієї задачі, — стверджував він. — І протиріччя тут 
немає. Театр — живий організм, і, тупцюючи на місці, нічого не збережеш». Тим 
більше Національний театр...

Що стосується Росії, московський театрознавець анна віслова заявила: «Новий 
російський театр являє собою картину переродження з демократичного художньо-
го інституту — “театр для людей”, що йшов протягом більшої частини ХХ століття 
в авангарді світового театрального розвитку і створював нові школи та напрямки 
сценічного мистецтва світового рівня — у комерційно-клубний заклад “для своїх”, з 
одного боку, й ринок культурних послуг “для мас” — з іншого. Між ними розмісти-
лися окремі закриті експериментальні лабораторії для “посвячених”».

Інший відомий російський театральний критик Марина Давидова стверджує: 
«Можна сказати, що ми маємо зараз найасоціальнішу публіку та найасоціальні-
ший театр у всій Європі». 

Чи треба говорити про схожість цього процесу з урахуванням того, що в Укра-
їні він проходить повільніше? Глобальна театральна турбулентність, активний 
наступ бездуховності, неясність і непередбачуваність ситуації збаламучують й ви-
бивають з колії багатьох.

Повторюся, що прихід ступки до керівництва театром був ідеальним виходом 
із складного стану, надавав надію вистояти, втримати франківську сцену. стало 
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ясно, що в ключовій для української культури ланці — Національному академіч-
ному драматичному театрі ім. І. Франка — духовна Україна представлена таким 
хмарочосом, поруч з яким навіть яскраві представники масової культури здаються 
звичайними одноповерхівками. Нехай мене простять за це порівняння, але воно 
необхідне для розуміння першочергової важливості самої присутності в сучасній 
українській культурі велетенської постаті ступки. Поряд із ним ми відчуваємо себе 
духовно значимими, достойними. До ступчиного завдання взагалі не входить бо-
ротьба проти імітаторів мистецтва, він просто знаменує мистецтво істинне. Най-
вища, так би мовити, зареєстрована масова популярність зірок не йде в жодне 
порівняння зі всенародним визнанням ступки й не значить для нашої духовності 
стільки, скільки творчість Майстра в театрі та кіно. І слава Богу! в цьому — надія 
української культури. 

З історичної дистанції добре видно, наскільки важливою для нашої культури 
була поява на посаді художнього керівника першого театру держави такого ви-
значного поборника справжнього, правдивого, духовного театрального слова. 
в історично нових умовах завдяки ступці та його колегам і побратимам, те слово 
пламенем узялось і на Украйні понеслось, і на Україні святилось...

Як тут знову не згадати славного Бориса олійника:

...На роковій межі
в останній бій виходимо при слові,
Бо тільки слово береже в основі
Безсмертя української душі...

Хай це не здається пишномовним, але Богдан ступка зі своїм театром виконує 
нині саме таку роботу — зберігає безсмертя української душі.

Та спустимося на грішну театральну сцену й подивимося на земні турботи но-
вого художнього керівника Театру ім. І. Франка, до того ж обтяжені в перші роки 
інтригами деяких колег проти нього. Навесні 2005 року цю ситуацію зафіксував 
олег вергеліс:

«Багато років недуг колишнього художнього керівника — сергія Данченка — 
пускав небезпечні метастази в тіло трупи. Дисципліни ставало менше, сімейні 
клани нахабніли... Так вільне життя перетворилося на безмежну вольницю...

ступка прийняв обтяжливий спадок. Після Данченка залишились: касовий 
репертуар (багато вистав мають позачасову привабливість) та будівля, що руй-
нувалася, трупа, що відвикла від дисципліни, та амбіції перших акторів, з якими 
необхідно було щось вирішувати.

ступка вирішив... він відмовився проводити в театрі різку авторитарно-ху-
дожню операцію (з переформатуванням трупи та культом особистої влади, як це, 
наприклад, відбулося у МХаТі Табакова). він поклався на поступове розтягування 
процедури деякої демократичної терапії (нікого не вигнав, голодних спробував 
нагодувати, незадоволених — задовольнити).
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У ступки були за плечима напрацьовані ходи, спеціальні нори, прориті в бю-
рократичні засіки; недовготривала робота міністром культури при кабінеті вікто-
ра Ющенка все ж пішла йому більше на користь, ніж на шкоду.

ступка завжди був майстром дипломатії. останнім часом він став ще й мае-
стро фандрайзинга (якщо простіше, тим, який добуває кошти). Розпочав ремон-
тувати театр. Партер засяяв позолотою. З пильних гримерок почали вимітати не-
допалки та виносити пусті пляшки. Правда, інтриги та амбіції вимести нелегко...

в одному театрі царює енергія страху, в іншому — енергія застою. У Театрі 
Франка — за всіх помилок та синців — все ж енергія пошуку...»

серед його нововведень, що відразу кинулися у вічі — повністю змінене ступ-
кою функціональне призначення театрального фойє на другому поверсі, де довгі 
роки розміщувався буфет. Розламали стіни, за якими були захаращені склади й, 
за словами Богдана сильвестровича, «бігали щури». відкрилися прекрасні колони 
й чимале приміщення майже для сотні глядачів. На стінах з’явилися живописні 
портрети корифеїв театру: Марка кропивницького, Марії Заньковецької, Ната-
лії Ужвій, олексія ватулі, аркадія Гашинського. Біля портретів кропивницького 
пенз ля Тетяни Яблонської та ватулі — художника Бориса Ціаніди — хочеться за-
триматися, вдивитися, вдуматися. Там, де раніше глядачі спішно жували бутерб-
роди, обливаючись шампанським та газованою водою, — урочистий зал з бюстом 
Івана Франка. в ній чинно прогулювалися театрали, що було набагато доречніше, 
ніж перекус у храмі мистецтва.

але не це головне! вперше в історії франківців відкрилась мала сцена «Театр 
у фойє», освячення якої відбулося на Богоявлення 19 січня 2002 року. Першою ви-
ставою, що відкрила афішу нового театру, була «Увертюра до побачення» за Іваном 
Франком. На цій сцені йшли більше десятка постановок за творами Лесі Українки, 
олександра Довженка, василя стефаника, володимира винниченка, Джорджа Бай-
рона, Габріеля Гарсія Маркеса, Милорада Павича, Збігнева Хшановського, Габріель 
Запольської, Євгена Гришковця, Ігоря афанасьєва, акопа казанчяна, Мари Заліте...

Таким чином, ступка не став чекати на завершення будівництва спеціально-
го приміщення, а відразу створив Малу сцену, розуміючи її смислову важливість, 
в першу чергу для сценічних експериментів, альтернативних «великому стилю». 
саме вона стала лабораторією, де молоді режисери розпочали поступово зміню-
вати устояне традиційне уявлення про нібито консервативний характер Театру 
ім. І. Франка, вільно втілюючи свої художні ідеї. Хоча про радикальні експеримен-
ти мова не йшла, сам факт появи нового в усталеному житті викликав у деяких 
представників старшого покоління артистів, м’яко кажучи, несприйняття, а тому 
нового художнього керівника навіть звинувачували у відході від традицій. але не-
хай. Час уже розставив багато чого по своїх місцях, а згодом і все розставить.

Богдан ступка відразу зосередився на тому, щоб не допустити відходу театру 
від духовних цілей, намічених Данченком. важливим проявом цього стало засну-
вання театральної премії імені видатного режисера. Та в реальній роботі ступці на 
перших порах було дуже нелегко. Лариса Брюховецька справедливо писала про те, 
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що з Данченком у театрі було надійно. він був мудрим і далекоглядним у реперту-
арній політиці — не робив вистав-одноденок на догоду швидкоплинній моді. він 
зводив їх, немов споруди, які не тільки органічно вписувались у простір, а й става-
ли окрасою того простору. він брався за трагедії й комедії, в яких оживали одвічні 
людські пристрасті, що завжди цікавитимуть людей. він був мудрим у збереженні 
творчого клімату в театрі, вмів урівноважити амбіції акторів, знайти для всіх при-
кладання творчих сил. На думку Брюховецької, без Данченка тої капітальності 
стратегії, надійності поменшало й навіть натомість з’явилося бажання догодити 
публіці, шокувати її, наприклад, тлумаченням Хлестакова як гомосексуаліста (ніби 
в цьому сенс «Ревізора»), віддати данину всеперемагаючому кітчу: «очевидно, в ни-
нішньому світі, де домінує кітчева свідомість, де розмиваються критерії визначення 
таланту і бездарності, зосередитись на вічних цінностях складно. Тотальна зміна 
векторів руху торкнулась і театру — добре, що поруч із новими залишаються жити 
і Данченкові вистави. Міцні моноліти, перед якими никнуть одноденки».

але досвідчена Брюховецька бачила не лише труднощі й прорахунки, але 
й стратегічний розвиток франківців, чутливо сприйняла концептуальні зміни:

«Не помиляється той, хто нічого не робить. Театр у пошуку. він відчинив две-
рі молодим режисерам, які знайшли можливість виразити себе. Як правило, це 
відбувається в “Театрі в фойє”... Там здійснилися такі цікаві вистави, як “каїн” 
і “воскресеніє з мертвих” андрія Приходька, “Батько” олександра Білозуба та ін. 
На великій сцені ставляться мюзикли, щойно з’явилася в цьому жанрі знамени-
та “Наталка Полтавка”, до якої був залучений популярний співак олег скрип-
ка. Майже сенсацією стали “Брати карамазови” Юрія одинокого, багатолюдна 
драма, поставлена як добротна інсценізація однойменного роману Ф. Достоєв-
ського. Це стало неабияким іспитом для франківців, які сильніші не на території 
психологізму, а в стихії гри і лицедійства, театральної умовності (досить згадати 
чудову виставу олександра Дзекуна “Брате Чичиков” за Гоголем). Нові вистави 
театру — різні за стилем, етичними й естетичними уподобаннями режисерів. 
своєрідним випробуванням київської публіки стала “Істерія”, поставлена Гри-
горієм Гладієм, авангардно виконаний зріз переосмислення особи Фрейда, чи 
точніше, переосмислення Фрейдом власного вчення, тотальність впливу якого 
ні в кого не викликає сумніву. Цілісним є акторський ансамбль, винахідливою — 
режисура у творенні внутрішнього стану героя за допомогою пластичних екві-
валентів, і все ж основне навантаження у вираженні драми особистості перед 
обличчям смерті, переоцінки зробленого впродовж життя — у виконавця ролі 
Фрейда Богдана ступки.

Театр активно гастролює — у сШа, по Україні. Шукає невідомі п’єси, набирає 
молодих акторів. адже так чи інакше, а зміна поколінь — процес невідворотний. 
Богдан ступка воліє це робити послідовно. Перефразовуючи вислів Людовіка XIV, 
він міг би сьогодні сказати: “Театр імені Франка — це я”. І мабуть, не помилився б. 
він грає в головних ролях в “Украденому щасті”, “Тев’є-Тевелі”, “Царі Едіпі”, “Істе-
рії” тощо. він формує творче обличчя театру». 
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Обличчя Театру Богдана Ступки

саме так! Художній керівник сформував обличчя Театру Богдана ступки. На 
початок 2001 року в репертуарі франківців нараховувалося близько тридцяти по-
становок, а на початок 2011-го, тобто в рік десятиріччя керівництва театром Бог-
даном ступкою, їх було більше п’ятдесяти (в тому числі й у «Театрі у фойє»), при 
чому близько десяти з них — вистави, що побачили світ ще за сергія Данченка, — 
до 2001 року. серед них «Тев’є-Тевель», «кін IV», «Шельменко-денщик», «Швейк», 
«Украдене щастя», «Пігмаліон» — українська та світова класика. Це свідчить про 
те, що Богдан сильвестрович дійсно продовжив бережливе зберігання найкра-
щого, що було створено за сергія володимировича, підтримуючи спадкоємність 
поколінь — як акторських, так і глядацьких. На його думку, було б непробачно, 
якби ці постановки пішли разом з Данченком, позбавивши нове покоління гля-
дачів унікальної можливості побачити колишні театральні шедеври. судіть самі. 
«Тев’є-Тевель» на початок 2001 року пройшов 374 рази, «Украдене щастя» — 323, 
«Швейк» — 97, «Шельменко-денщик» — 154 рази. 

Деякі молоді критики в Україні захопливо рекомендують українському театру 
західний стандарт, за яким «вистави в європейських театрах не йдуть, як у нас, деся-
тиліттями, їх показують певну заплановану кількість разів або один сезон і знімають 
з репертуару». сумнівні й безпорадні поради для таких вистав, як названі вище.

вистави, з якими франківці у 2010 році вступили у 90-й ювілейний сезон, за-
ступник генерального директора з творчих питань валерій Гайдабура перерахував 
так: «Це доверху наповнені трагедійними емоціями “отелло” в. Шекспіра (режисер 
віталій Малахов) та “кін IV” Г. Горіна (режисер анатолій Хостікоєв); по-філософськи 
багатозначний “Цар Едіп” софокла (режисер Роберт стуруа); жанрово розфарбова-
ні роботи режисера Ігоря афанасьєва “Ревізор” за М. Гоголем та мюзикл “Едіт Піаф. 
Життя в кредит” Ю. Рибчинського, в. васалатій; побачене сьогоднішніми очима 
“весілля Фігаро” П. Бомарше (режисер Юрій одинокий); модерні музично-плас-
тичні форми режисера олександра Білозуба в спектаклях “соло-мія”, “Дві квітки 
кольору індиго”, “амаркорд... Я пригадую”. свіже прочитання “Наталки Полтавки” 
І. котляревського запропонував режисер олександр ануров; оригінальне театраль-
не мислення демонструє режисер андрій Приходько в постановках “Шякунтала” 
(індійська містерія за мотивами Магабгараті та творів калідаси), а також в “Легенді 
про Фауста” Й. Шпіса, к. Марло та Гейсельбрехта; зацікавленість давньою світовою 
історією виявляє Юрій кочевенко, зокрема в постановці “віват, королево!” Р. Болта. 
Режисура валентина козьменко-Делінде розставляє ностальгічні, делікатно коме-
дійні акценти в гоголівському “одруженні”. Драматург української діаспори Ірена 
коваль і режисер станіслав Мойсеєв подарували театру цікаву сценічну біографію 
письменника Л. Толстого в спектаклі “Лев і Левиця”; потяг глядача до українського 
класичного репертуару ми ще раз відчули за темпераментною реакцією глядачів під 
час спектаклів “кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького (режисер Петро Ільченко) та 
“У неділю рано зілля копала...” о. кобилянської (режисер Дмитро Чирип’юк)...» 
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У короткій «Історії Національного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка» на його сайті скупо зазначено: «сьогоднішній репертуар позначе-
ний жанровою різноманітністю. На сцені йдуть як психологічні твори, так і п’єси 
комедійного плану, ряд музичних вистав, посилилась увага до модерної драматур-
гії — мов перегук із уподобаннями франківців 20-х років».

основою репертуару Театру ім. І. Франка, безумовно, є зарубіжна та українська 
класика: «Пігмаліон» Бернарда Шоу, «Украдене щастя» Івана Франка, «Брати кара-
мазови» Федора Достоєвського, «Зачарована Десна» олександра Довженка, «Швейк» 
Ярослава Гашека, «Приборкання норовливої», «Ромео та Джульєтта» вільяма Шек-
спіра, «Мартин Боруля» Івана карпенка-карого, «весілля Фігаро» П’єра огюстена 
Бомарше. важливе й вагоме місце посідає сучасна драматургія: «Маленькі подружні 
злочини» Еріка-Еммануеля Шмітта, «Лев і Левиця» Ірени коваль, «Едіт Піаф. Життя 
в кредит» Юрія Рибчинського, вікторії васалатій, «соло-мія», «Дві квітки кольору 
індиго» олександра Білозуба, «Гімн демократичної молоді» сергія Жадана...

Між іншим, сергій Жадан чи не єдиний із нинішніх авторів звернувся до мо-
лодіжної теми, історії непростих 90-х років. І ступка дуже чутливо поставився до 
включення такої вистави в репертуар франківців. З іншого боку, психологічний 
детектив «Маленькі подружні злочини» ставив сам кшиштоф Зануссі, а сценогра-
фом була польська художниця Єва старовійська. Таким є діапазон смаків і мож-
ливостей художнього керівника франківців.

в афіші театру представлені всі театральні жанри: трагедія («Ромео та Джульєт-
та»), комедії («кайдашева сім’я», «одруження»), трагікомедія («Буря»), драми («ві-
ват, королево!», «У неділю рано зілля копала...», «Дорогу красі»), мелодрама («оди-
нока леді»), лірична комедія («скандальні пригоди містера кетла та місіс Мун»), 
музичні вистави («Наталка Полтавка», «котигорошок»), мюзикл («Едіт Піаф. Жит-
тя в кредит»), хореографічні постановки («соло-мія», «Дві квітки кольору індиго»), 
містерії («Шякунтала», «Легенда про Фауста»), детектив («Маленькі подружні зло-
чини»), трагіфарс («Лев і Левиця»), балада («Назар стодоля»)...

Цікаво, що лише кілька вистав, які в лютому 2010 року франківці з успіхом 
показали в санкт-Петербурзі, дозволили тамтешнім театрознавцям особливо 
відзначити жанрову розмаїтість київської афіші. скажімо, критик вікторія амі-
нова навіть статтю свою назвала «Три театри», заявивши: «Головне враження від 
першого знайомства з Театром ім. І. Франка, що приїхав до Петербурга на га-
стролі — три спектаклі, які мені вдалося подивитися, ніби належать трьом різним 
театрам». Йшлося про «зовсім неймовірну подію на 2 дії» — театральне дійство 
«одруження» за Миколою Гоголем, постмодерну виставу «Швейк» — подібну до 
комедії дель арте, в якій грає прекрасний дует — Богдан Бенюк і анатолій Хос-
тікоєв, і «справжнє одкровення “Тев’є-Тевель”, в центрі якого титанічна фігура 
Тев’є у виконанні ступки».

Головний редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмит-
ревська, яка подивилася всі п’ять вистав, привезених франківцями, також назвала 
свою статтю з добрим натяком «Декілька квітів різного кольору» (саме так! — В. М.). 
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Їй особливо сподобалася «кольорова» містерія «Легенда про Фауста». Увагу теа-
тральних критиків привернула й трагікомедія «кайдашева сім’я».

отже, жанрове різноманіття Театру ім. І. Франка визнано всіма. важливо, що 
в афіші Національного театру присутні й так звані новаторські, експериментальні 
постановки. Деякі з них попервах мали неоднозначні відгуки та невисокий гля-
дацький інтерес, оскільки потрібен був час не тільки для того, аби постійна публі-
ка франківців звикла до «нової продукції», але підтягнулися нові, молоді глядачі, 
що вперше відкрили для себе Національний театр.

Та найважливіше, що театру, яким уже понад десять років керує ступка, при-
таманні беззаперечний художній смак, рідкісна інтелігентність та висока інтелек-
туальність, глибоко національна ментальність. Цікаво про всі ці й інші франків-
ські достоїнства говорив народний артист України, художній керівник київської 
академічної майстерні театрального мистецтва «сузір’я» олексій кужельний:

«За простотою, легкістю й шалапутством, бажанням не розсмішити, а навчити 
з усмішкою ставитися до життя тут і зараз завжди читається відповідальність пе-
ред професією, що інколи доходить до забобонного страху. За задоволення твори-
ти й проживати безліч життів на сцені часом доводиться платити гіркотою в жит-
ті земному. Можливо, таке глибинне розуміння діалектики сценічного мистецтва 
сформулювало домінанту франківського характеру: 

— право таїнства творчості залишати за всевишнім;
— до своєї творчості ставитися без пієтету й самомилування;
— розуміння театру як храму не затверджувати ходінням навшпиньки й ба-

гатозначністю на чолі, обов’язковістю преклоніння молодших перед старшими, 
привілейованістю героїв і підлабузництвом рядових;

— бути самоіронічним, хоч би якої висоти успіху ти досяг, не возноситися, за-
лишатися простим і відкритим, мов дитя.

Це не стиль акторського життя, а родова особливість франківців».
Чимало з того, що названо, плекалося й виховувалося сергієм Данченком, і ви-

сока ступчина спадкоємність з ним щасливо поєднується з пошуком художнім ке-
рівником нових драматургів, режисерів, художників, композиторів, тобто з усім тим, 
що звично називається репертуарною політикою. І завдяки ступці все це зустріча-
ється на театральному перехресті з найкращими досягненнями світової сцени. 

При цьому ступка не відмовився від «генеральної лінії», закладеної Данчен-
ком. Навпаки, продовжує зміцнювати укладені традиції, постійно «омолоджу-
ючи» репертуар шляхом його розширення якісною сучасною драматургією та 
постановками спектаклів у новій, у тому числі незвичній для Театру ім. І. Фран-
ка стилістиці, скажімо, як це виявилося в «Маленьких подружніх злочинах» 
 Е.-Е.  Шмітта у постановці польського режисера кшиштофа Зануссі. Художній 
керівник прекрасно розуміє, що втілити в життя цю лінію можуть найперше мо-
лоді режисери зі свіжим поглядом на театральне мистецтво, в тому числі ті, що 
бували за кордоном і, головне, відчувають ключові тенденції сучасного європей-
ського театру. в свою чергу така політика наближує здійснення його мрії — інте-
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грувати франківців у загальноєвропейський театральний простір. Так на афішах 
театру з’явились імена олександра Білозуба, станіслава Мойсеєва, Юрія одино-
кого, сергія Маслобойщикова та інших. На сьогодні в києві навряд чи знайдеть-
ся справді талановитий режисер, достойний головної сцени країни, який би хо-
тів, але ще не ставив на ній.

коли у 2006 році ступці вручили в Москві Російську незалежну премію «Трі-
умф» у галузі літератури і мистецтва, в офіційному виданні було наголошено: 

«Прагнучи розширити художню палітру франківців, Б. с. ступка запрошує 
для постановок режисерів із діаметрально протилежними творчими поглядами. 
З театром співпрацюють режисери з Росії, Польщі, Грузії, канади. Богдан ступка 
є продовжувачем кращих традицій національної культури».

Чи й треба говорити, що така позиція Богдана ступки притаманна далеко не 
всім художнім керівникам. ось що свідчить молодий київський критик вікторія 
Ільків: «Художні керівники не допускають молодих режисерів навіть до показу 
дипломних вистав у своєму театрі. виходить, молода генерація не має де реалі-
зуватися і розвиватися». З іншого боку, маститий російський театрознавець Ма-
рина Дмитревська доречно зауважує, що молоді режисери, вперше прийшовши 
до театру, в тому числі бульварного, швидко набирають форму посудини, в яку 
потрапили. але не легше й тим, кому не притаманний конформізм. Дмитревська 
наголошує: «Талановита молода режисура останнім часом все частіше від’їжджає 
зі столиць, втікає від академічного пресингу та застою — на свободу. Якось запи-
тала в одного молодого режисера, чому він із Пітера виїхав працювати до сибіру. 
відповідає: “Ну неможливо жити під портретом Товстоногова”».

Під портретом ступки жити й творити можна! Молоді режисери, котрі на-
бирають форму франківської «посудини» — щасливі у творчості митці. Це над-
звичайно важливий момент у характеристиці художнього керівника франківців. 
Зі ступкою комфортно співпрацюють як запрошені, так і штатні режисери Теа-
тру ім. І. Франка різних поколінь: Дмитро Чирип’юк, Петро Ільченко, олександр 
Білозуб, андрій Приходько, Юрій одинокий.

Утім, художній керівник не бере до себе будь-яких модних і розкручених ре-
жисерів, яким абсолютно чужим є театр людей і для людей, які стверджують его-
центризм. одночасно ступка не знімає руку з пульсу театрального життя й може 
доволі жорстко втрутитися в творчий процес. скажімо, наприкінці березня 
2012 року Богдан сильвестрович говорив мені, що відсторонив від роботи запро-
шеного молодого режисера, який не міг знайти спільну мову з художником і акто-
рами в роботі над виставою «спадкоємець» Едуардо де Філіппо. 

ступка надає можливість висловитись і талановитим майстрам із-за кордону, 
що мають досвід роботи в країнах колишнього сРсР та в усьому світі — Росії, 
арменії, Грузії, Прибалтиці, словакії, Польщі, сШа, канаді, Німеччині... вони ба-
гато знають про сучасні процеси в світовому театральному мистецтві, й ступці 
подобаються їх нові ідеї.

Богдан сильвестрович розповідав кілька років тому:
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— Нещодавно Олександр Білозуб зробив виставу «Дві квітки кольору індиго», де поєднані 
долі двох видатних жінок і талановитих художниць — Катерини Білокур та Фріди Кало. У ній 
дуже мало тексту, в основному зоровий ряд. Це образний театр зі взагалі іншою естетикою. 

Наші актори сприймають цю новизну по-різному. Комусь подобається, але більшос-
ті — не дуже. Деякі актори навіть говорили, що я не поважаю традицій. А традиції в чому? 
Хіба лише в повторенні того, що робили вони? Але зараз інший, зовсім інший час. Люди змі-
нюються. Й без експериментів на театрі немає прогресу. У моєму розумінні традиції — це 
справді моральна атмосфера, потужний професіональний колектив та прекрасний спек-
такль. А ці традиції ми зберігаємо. В результаті — черги в касах, а глядачі незадоволені, 
слава Богу, не поганими виставами, а тим, що не можуть дістати квитків на «Кайдашеву 
сім’ю», «Весілля Фігаро», «Тев’є-Тевеля». Це ж прекрасно!

Творчий експеримент неминуче закладений і в наших планах, скажімо, в ідеї постановки 
музичного спектаклю, в основі якого будуть українські старовинні забуті романси. Є про-
сто потрясаючий сценарій Ігоря Афанасьєва про Сірка. Хочемо ставити «Фредеріка» Еріка-
Еммануеля Шмітта.

Я поки не насмілююся робити радикальні експерименти, тому що не можу дозволити 
втратити постійних глядачів, які люблять нас. Але на Малій сцені... Ми двадцять років 
будуємо Малу сцену. Що зробиш — державне будівництво! Так ось, коли відкриється Мала 
сцена (а вона майже готова), саме там ми будемо проводити різноманітні експерименти.

відразу скажу, що 19 березня 2012 року на відкритті камерної сцени імені 
сергія Данченка художній керівник франківців однозначно заявив, що «на цій 
сцені будемо робити експерименти, бо експерименти є двигуном не лише еконо-
міки, але й творчості й узагалі нашого життя». У мистецтві важливий новий по-
гляд, і ступка вміє дивитися на театральний процес відкритими, молодими очима.

Нинішні театри в Європі, Росії та й Україні — різновекторні в гіршому ро-
зумінні цього слова. Деякі орієнтовані лише на вишукану, підготовлену публіку, 
що здатна оцінити експериментальні вистави, інші намагаються досягти насам-
перед успіху у масового глядача, роблячи крен у розважальний бік й обираючи для 
постановки поверхові, бездумні комедії, що не вимагають ні великих фінансових 
вкладень, ні акторських затрат, ні фантазії режисера, але все-таки начебто подо-
баються сучасному глядачеві. втім, як правило, малоцікаві антрепризи-одноденки, 
що заполонили та засмітили сучасний театральний простір, швидко виявляють 
свою неспроможність. Театр ім. І. Франка свідомо не йде цим шляхом, і до вибору 
п’єс для постановки Богдан ступка підходить серйозно та виважено, звертаючи 
увагу в першу чергу на якість драматургічного й літературного матеріалу. сьогодні 
можна констатувати, що те, чому він надає перевагу, оптимальне і в інтелектуаль-
но-художньому, і в комерційному відношенні.

Згадаємо також, що театр за своєю природою багатофункціональний. саме 
багатофункціональність театрального мистецтва (розважальна, ідеологічна, ви-
ховна, пізнавальна, ігрова, соціалізуюча, нормативна тощо) забезпечувала театру 
актуальність та попит в усі часи. Лесь курбас наголошував: «Театр — надзвичайно 
поширена форма зносин людей між собою, тому що він і розважає, і дає відпочи-
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нок, розряджає організм людини від стурбованості щоденною боротьбою. але те-
атр дає і пізнання. Не те, щоб він навчав, переконував, але завжди (коли це гарний 
театр) він залишає непохитну певність у тій правді, що на сцені виведена». Що 
стосується дня сьогоднішнього, то, за словами директора Національного центру 
театрального мистецтва ім. Леся курбаса Неллі корнієнко, сучасний театр осо-
бливо прагне до різноманітності. саме різноманітність, функціональна варіатив-
ність театру відносно норм та художніх стандартів суспільства неминуче ведуть 
до дифузності, взаємопроникнення його соціальних функцій, типів та стилів його 
«поведінки». Значна кількість театральних ідей, смислів, форм, стилів «поведінки», 
цілей, оцінок, орієнтацій театру забезпечує його розвиток та оновлення худож-
ньої культури за рахунок нової комбінації її структурних елементів.

Час засвідчив, що рішення художнього керівника залучити до франківського 
театру режисерів різної стилістики та різних художніх смаків повністю виправда-
ло себе. в результаті виграли всі: актори отримали унікальну можливість попрацю-
вати з різними режисерами, глядач побачив артистів у неочікуваних амплуа, театр 
у цілому розширив коло постійних глядачів та підвищив інтерес до кожної нової 
прем’єри. Звісно, в репертуарі є спектаклі, що користуються невеликим глядаць-
ким попитом. Утім, такі можна знайти в афіші будь-якого театрального колективу.

включаючи до репертуару ту чи іншу п’єсу, Богдан ступка завжди твердо знає, 
заради чого вона береться і що саме театр хоче сказати глядачам, яких умовно 
можна поділити на тих, хто орієнтований на повноцінний літературно-художній 
репертуар, переважно класику, в тому числі західну, й тих, хто надає перевагу лег-
коважній драматургії. Тут особливо наголошу, що в нових умовах модерні театри, 
як правило, роблять усе можливе, щоб не нудьгував «свій» глядач. Інші ж їх ці-
кавлять менше — вони повинні миритися з беззмістовною маячнею й мученням 
персонажів. Утім, можуть і не ходити до такого театру.

У цій об’єктивній ситуації Театр ім. І. Франка орієнтується на публіку різних 
художніх установок, знаходячи, як то кажуть, золоту середину. При цьому худож-
ній керівник часто по-справжньому ризикує, беручи для постановки сучасні п’єси. 
З цього приводу Ростислав коломієць писав: «За часів ступки в театрі ставиться 
низка вистав, сказати б, полемічних, у всякому разі, не розрахованих на стовідсот-
ковий успіх. а хіба вистави створюються з гарантією стовідсоткового успіху? Га-
даю, ступка свідомо йде на ризик. Ризикованим, зокрема, є ракурс прочитання Іго-
рем афанасьєвим гоголівського “Ревізора” з остапом ступкою в ролі Хлестакова...» 

отже, ступка розуміє, що може втратити частину постійної глядацької ауди-
торії. але водночас добре знає, що позитивний ефект від новаторського спекта-
клю (талановитого!) може бути значно більше очікуваного. свого часу володимир 
Немирович-Данченко писав: «У своїй повсякденній роботі наш театр повинен го-
ловним чином спиратися на сучасну п’єсу. Це не означає, звісно, що з репертуару 
театру може зникнути надбання класичної драматургії. але базою, фундаментом, 
на якому виникає тісний зв’язок театру з глядачем, буде, зрозуміло, сучасна п’єса». 
великий режисер говорив, зокрема про п’єси Чехова. але хто знає, можливо, но-
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вий антон Павлович уже з’явився і його ставлять, але говорити про нього як про 
класика, будуть, звісно, пізніше, років через п’ятдесят–сто. Не здивуюся, якщо до 
відкриття такого знакового імені буде мати відношення й Богдан сильвестрович.

ступка мудро «використовує» багатофункціональність театру на його ж користь. 
судіть самі. в афіші — жодної випадкової п’єси, що взята «за модою», тому що театр 
обов’язково хоче не тільки щось сказати своєму глядачу, але й, пробачте за пафос-
ність, навчити чомусь, і тільки потім — розважити. Мудрість художнього керівника 
полягає в тому, що він протягом більш як десяти років будує репертуар таким чи-
ном, щоб задовольнити попит глядачів різного віку, різних художніх смаків та жан-
рових переваг. І це йому вдається! Практично всі спектаклі йдуть при аншлагах!

Ідеологічне навантаження театру сьогодні не так яскраво виражене, як у ра-
дянські часи, та все-таки присутнє. Річ тут навіть не в зовнішній формі або 
 обраній режисером естетиці, а більше в емоційному, інтелектуальному посилан-
ні, «закодованому» в постановці. На мій погляд, якщо брати до уваги тематику 
постановок, яскраво ця функція раніше була виражена в спектаклі «Цар Едіп» 
софокла, а нині — в «Урус-Шайтані» Ігоря афанасьєва про отамана сірка та 
«Голгофі» за Лесею Українкою. своїх юних глядачів Театр ім. І. Франка виховує 
добрими казками, наприклад, «котигорошок. І покотилася горошина...», «При-
годи черепашок ніндзя», «Бременські музиканти», «Новорічна одіссея» тощо.

купуючи квиток у театр, хтось бажає побачити свого любимого артиста, 
хтось — задовольнити власні естетичні вподобання (і тут важливішим є, здається, 
вибір театру, а не спектаклю), а для когось на першому місці — бажання побачити 
нову п’єсу, дізнатися про новий сюжет, щось зрозуміти в собі або в оточуючих. 
Іншими словами, пізнавальна функція притаманна театру завжди й, по суті, за-
кладена практично в кожному якісному літературному або драматургічному творі 
(виключаю сучасну мілкоту). в першу чергу, звісно, в перевіреній часом національ-
ній класиці, що користується успіхом багато десятиліть і століть та прикрашає 
репертуарні афіші Театру ім. І. Франка, зокрема: «Шельменко-денщик» Григорія 
квітки-основ’яненка, «кайдашева сім’я» Iвана Нечуя-Левицького, «Назар стодо-
ля» Тараса Шевченка, «У неділю рано зілля копала...» ольги кобилянської, «Мар-
тин Боруля» Івана карпенка-карого, «Наталка Полтавка» засновника українсько-
го театру, родоначальника української драматургії Івана котляревського... 

До речі, мені пощастило побачити «Наталку Полтавку» на сцені Малого теа-
тру в Москві у 2006 році. важко передати той грандіозний захват, який отримала 
вистава у московських глядачів. Дуже тепло говорила про неї Еліна Бистрицька. 
в російській столиці якось особливо сильно виявилася естетична й просвітниць-
ка місія «Наталки Полтавки». Через яскраву гру, народну музику, сценічну метафо-
ру, притаманну франківцям, театр успішно долучав і молодь, і старше покоління 
до кращого твору національної спадщини.

У художнього керівника театру та творців нової «Наталки Полтавки» (режисер 
олександр ануров) виникла ідея співпраці з лідером групи «вв» олегом скрип-
кою, який у цьому проекті виступив адаптатором відомих мелодій Миколи Лисен-
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ка, тим самим осучаснивши музичну мову вистави. сценограф андрій алексан-
дрович-Дочевський, художник по костюмах Людмила Нагорна, балетмейстери 
Ірина Задаянна та Наталія осипенко створили дивовижне, яскраве театральне 
дійство, що виплескувалося в знаменитий зал Малого театру, заворожувало публі-
ку, давало їй можливість почувати себе розкуто і, водночас, буквально причетною 
до духовного контексту вистави.

У «Наталці Полтавці» талановито виявляють себе ось уже кілька років і досвід-
чені актори — Лариса Руснак, оксана Батько, Петро Панчук, Тарас Жирко, воло-
димир Ніколаєнко, і молоде покоління франківців — Тетяна Міхіна, Наталія Яро-
шенко, Павло Піскун, Дмитро Чернов, олександр Форманчук, анжеліка савченко...

До речі, саме визначення жанру вистави — «українське музично-драматичне 
рококо, теє-то, як його» — москвичі, звичайно, не помітили, але вони захопилися 
живими голосами у блискучому супроводі оркестру театру. Так артисти продов-
жують славні традиції театру корифеїв, які не знали фонограм та записів музики.

Тоді, у 2006 році, франківці показали в Москві лише «Наталку Полтавку», та 
коли після вистави Богдан ступка вийшов до глядачів і пообіцяв привезти в май-
бутньому вже 5–6 вистав, усі встали в єдиному пориві й довго аплодували артистам 
із України. Досі Богдану ступці не вдалося здійснити цей замисел, але він усе-таки 
впевнений, що Театр ім. І. Франка обміняється з Малим театром гастролями...

крім Москви, «Наталка Полтавка» з аншлагами побувала в санкт-Петербурзі, 
а також у Польщі та сШа (Нью-Джерсі). втім, цього, звичайно, мало...

Між іншим, ступка прекрасно відчуває, яку саме класичну п’єсу взяти до поста-
новки в конкретний час. Так було, скажімо, з «кайдашевою сім’єю» Iвана Нечуя-Ле-
вицького. Народний артист України володимир коляда, який прекрасно зіграв роль 
кайдаша, говорив: «ступка відчув, що “кайдашева сім’я” матиме успіх, і взяв її до ре-
пертуару. Так і сталося — вона має величезний успіх, я сам не можу взяти квитка для 
своїх близьких. Нелегка справа — керувати театром...» Ця класична вистава в поста-
новці Петра Ільченка, в якій сміх лунає крізь сльози й навпаки, з успіхом йде в театрі.

Так само ступка попав «у десятку» з виставами «одруження» Миколи Гоголя 
та «серенада Полішинеля, або Забавки для Фауста» (інсценівка роману Федора 
Достоєвського «Злочин і покарання»), іншими постановками.

До речі, вся російська й українська драматургічна класика ХІХ століття та рубе-
жу ХІХ і ХХ століть нині звучить дуже сучасно, бо старий дореволюційний уклад, 
завдяки відновленню приватної власності, набуває для нас небаченої в радянські 
часи гостроти й актуальності. П’єси олександра островського чи Івана карпен-
ка-карого стають органічною дійсністю нового часу. Те саме можна сказати про 
драматургію Миколи Гоголя, антона Чехова, олександра сухово-кобиліна...

Петро Фоменко, якого високо цінує Богдан ступка, на питання про його осо-
бливу прихильність до російської класики, пояснив це своєю «німою болісною 
боротьбою з новим часом, який прекрасний, але небезпечний для душі». На думку 
Фоменка, скажімо, «Толстой допоможе виправити душу». Богдан сильвестрович 
суголосний з ним у необхідності «виправляти душу», але вважає, що в цьому кра-
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ще допоможе драматургія Лесі Українки чи Миколи Гоголя, котрий у своїх п’єсах, 
на відміну від Льва Толстого, не був прямолінійним моралістом.

Будучи за своєю природою синтетичним, театр об’єднує практично всі види 
мистецтв: літературу, музику, образотворче мистецтво (живопис, скульптуру, гра-
фіку тощо), вокал, хореографію, а останнім часом й досягнення найрізноманітні-
ших наук і областей техніки. До того ж, театральне мистецтво є ще й колектив-
ним, збираючи навколо себе майстрів найрізноманітніших професій. аби зібрати 
справжню творчу команду, що здібна зробити спектакль з великої літери, необ-
хідний чималий талант художнього керівника.

Пам’ятаєте слова костянтина станіславського про те, що глядач, вийшов-
ши з театру, повинен бачити світ та майбутнє глибше, ніж до відвідання театру? 
ступка не стільки керується цим правилом, скільки «дихає» ним при виборі дра-
матургічного матеріалу, режисера або художника.

До великих плюсів художнього керівництва Богдана сильвестровича можна 
також сміливо зарахувати й кадрову політику. останнім часом за рахунок ви-
пускників київського національного університету кіно, театру й телебачення 
ім. І. к. карпенка-карого значно омолоджено трупу театру. І при цьому (що вкрай 
важливо!) за роки свого керівництва Богдан ступка не звільнив жодного артиста! 
в результаті такого підходу сьогодні у провідних ролях поруч з майстрами світо-
вого рівня все частіше грають молоді таланти.

У ступки є чому повчитися й керівникам московських театрів, які у мене вже 
понад два десятиліття перед очима. Як відомо, в Москві майже 220 театрів, близь-
ко 90 з них — міські (знаходяться на балансі Департаменту культури) і 15 — фе-
деральні (на балансі Міністерства культури). Між іншим, скільки театрів, стільки 
й проблем. але на прикладі Москви можна виявити важливі характерні тенденції, 
в тому числі негативні. в ювілейний для ступки 2011 рік у кількох московських 
театрах розгорілися конфлікти, в результаті яких з них пішли головні режисери. 
Найгучніший скандал вибухнув у Театрі на Таганці, який покинув знаменитий 
Юрій Любимов. Тим самим перестав існувати театр, що кілька десятиліть був гор-
дістю радянської й російської сцени. Не заглиблюючись у суть конфлікту, кон-
статую, що без Юрія Любимова феномен цього театру перестав існувати, було 
вимкнено животворний ліхтарик, яким видатний режисер жорстко управляв 
колективом і сценою. Менше резонансними, проте болючими, були розставання 
з артистами головних режисерів Московського драматичного театру ім. к. с. ста-
ніславського олександра Галібіна і Театру ім. в. Маяковського сергія арцибаше-
ва. До речі, в Театрі ім. в. Маяковського посада художнього керівника залишалася 
вакантною кілька місяців, що за радянських часів навіть уявити було неможли-
во. Нині сучасні режисери надають перевагу роботі з разовими проектами та ще 
й у кількох містах одночасно: заробиш явно більше, а голова болить значно менше. 

З приводу цих та інших театральних конфліктів і взагалі сучасного залаштун-
кового життя було висловлено безліч думок і міркувань, сформульовано чима-
ло напучень і пророцтв. одні говорили, що репертуарний театр узагалі віджив 

Stupka-text.indd   438 15.10.2012   16:58:56



439

Частина 3. на Чолі франківців

і приречений на небуття, інші традиційно не мислили подальшу долю театру без 
постійної трупи та репертуару. одні доводили, що там, де артистів неможливо 
звільнити, неминуча криза та розвал, бо «повинна бути безкінечна система рота-
ції». Не виключено, що треба розпускати цілі колективи. Навіщо? «Якщо в трупі 
залишаються люди, які довгі роки фактично не працюють, то неминуче виник-
нуть конфлікти всередині колективу, тим більше, що творчо нереалізовані артис-
ти є вкрай агресивними...» Інші переконували, що без стабільного театрального 
колективу справді духовні, а не бізнесові, цілі не досягти, тим більше не вдасться 
постійно утримувати високу творчу планку. 

«одна з форм виживання репертуарного театру — це антреприза» — така дослів-
на позиція відомого театрального менеджера. Не менше відомий актор рішуче за-
явив: «антреприза знищує артиста». Знаменита актриса теж не погодилася: «антре-
приза не може бути творчо вдалою...» Їй належить і така максима: «вихід у тому, щоб 
артиста брати на контракт... На п’ять років. І режисера. контрактна система виведе 
театр в правильний бік». До речі, хтось із прихильників цієї позиції сказав мені, що 
в сучасному московському словнику понять і термінів «Театр. актор. Режисер» є тер-
міни «контамінація», «контральто» та «контрамарка», але немає поняття «контракт»...

Утім, є багато професіоналів, які не вважають контрактну систему панацеєю, 
що зарадить при розв’язанні геть усіх театральних проблем. ось одна із думок: «Го-
ловне, щоб артистами керував талановитий майстер, а краще — геній. одним сло-
вом, людина зі світовим іменем». але з іншого боку, відразу виникає питання, де на-
брати стільки талантів і геніїв на кожен театр? До того ж, яскравий приклад Юрія 
Любимова переконливо свідчить, що й великого таланту не завжди достатньо.

схрещуючи шпаги, театральні дуелянти не сходяться й у тому, хто має керува-
ти театром. «Театр не обов’язково має очолювати режисер...» — заявив театраль-
ний діяч. «Я в такому театрі не працювала б...» — парирувала відома актриса.

Характерно, що ця дискусія виплеснулася й під час наради, яку 30 листопада 
2011 року провів прем’єр-міністр Росії володимир Путін з художніми керівниками 
театрів Москви та санкт-Петербурга. Тільки-но Путін заговорив про можливий 
перехід на контрактну систему, його підтримав валерій Фокін: «Мені здається, що 
треба вводити щось подібне до колишньої атестації». Іншим разом і в іншому міс-
ці Фокін висловився ще конкретніше: «Якщо говорити про грядущу контрактну 
систему (а театр неминуче повинен перейти на контракт), то необхідно в першу 
чергу ввести атестацію артистів, яка, як і в науці, буде проводитися раз на п’ять 
років. І за результатами цієї атестації людина або залишається в колективі, пере-
ходить на строковий договір чи залишається на безстроковому, або йде на пенсію. 
ось з цього й треба розпочинати реформу, а не бити обухом по голові — раз, і всі 
перейшли на контракт. Звісно, легкого переходу бути не може, але в той же час 
контрактну систему треба вводити якнайшвидше, інакше наш репертуарний те-
атр помре». З іншого боку, Лев Додін у присутностi Путіна заявив, що перехід на 
контрактну систему несумісний з репертуарним театром: «У контракті треба вка-
зати, яку роль буде виконувати артист, яка кількість репетицій. а театр репертуар-
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ний — це зовсім інша система. Для нього потрібен новий вид строкової угоди». Та 
річ не лише в цьому. Додін узагалі наполягає на тому, що необхідно відстояти саме 
ідею художнього театру, а не, як він каже, «предмету одноразового використання».

Цікаво, що ще на світанку горбачовської перебудови Георгій Товстоногов за-
явив: «Радянський репертуарний театр віджив своє. він настільки окостенів, що 
не спроможний рухатися ні праворуч, ні ліворуч, ні назад, ні вперед. Цей театр 
неминуче буде зруйнований часом. І виникне величезна кількість антреприз. Там 
поруч з потворним буде безліч видатного. Там будуть самостійність, пошук, свобо-
да, відсутність акторського та режисерського затиску. І в результаті колись, як про-
тест проти потворності цієї антрепризи, виникне якийсь новий станіславський, 
який протиставить різнобою високе мистецтво».

Здається, правильно й пророче говорив великий режисер. але насправді ре-
альне театральне життя розвивається складніше й непередбачуваніше. Звичай-
но, антрепризи виникли й продемонстрували чимало цікавого, проте немину-
чість «зруйнування часом» репертуарного театру взагалі видається, на мій погляд, 
 утопією. сподівання на «нового станіславського», котрий з’явиться в боротьбі 
«проти потворності антрепризи» поки що не підтвердилися.

отже, в Москві досить активно проходить дискусія про те, з чого повинна 
розпочатися театральна реформа. Тут російська столиця нібито випереджає те-
атральний київ. але пам’ятаймо, що саме в 2000 році, коли міністром культури 
і мистецтв був Богдан ступка, в Україні вже було введено формування творчих 
складів художніх колективів, у тому числі театральних, на конкурсній основі 
з обов’язковою системою переобрання. З часу свого приходу на посаду художньо-
го керівника театру ступка ввів контрактну систему. вона спрацьовує поступово, 
й зараз уже значна частина трупи знаходиться на контракті. За словами художньо-
го керівника, «контрактна система найкраща, але вводити її треба розумно, тонко, 
адже маємо справу з творчими людьми».

До речі, на згаданій нараді у Путіна говорили й про не менш важливу, в тому 
числі для українського театру, проблему розмежування обов’язків між художнім 
керівником і директором театру. Путін запропонував «так розподілити відпові-
дальність, щоб у художнього керівника не були зв’язані руки для визначення та 
здійснення творчої політики». На його думку, художній керівник повинен відпо-
відати за творчий процес, а директор — за комерційні питання. 

власне, так вважає й Богдан ступка. Проте в цьому випадку директор має, по-
перше, бути справді талановитим менеджером і, по-друге, визнавати те, що він 
працює виключно на творчий процес, який є сутністю театру, а не бути незалеж-
ним від художнього керівника царком у комерційному мирку. 

коли розповів Богдану сильвестровичу про нараду в Москві, він зауважив, що, 
здається, консенсус у її учасників досягнуто лише в оцінці театральної критики. 
справді, в московських дискусіях часто лунало: «Хорошої критики практично не-
має, залишилась одна журналістика». Те саме чутно й в Україні. втім, з цим не 
згодні вже самі критики...
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Різні думки схрещуються й з приводу життєздатності в наш час «театру одно-
го режисера» (класичний приклад — московський «Ленком»), а раніше — театру 
Товстоногова, Любимова... скажімо, Марина Давидова вважає, що за ленкомів-
ською моделлю — минуле. а майбутнє? За МХаТом ім. а. Чехова, в якому з трьох 
сцен, як з конвеєрів, виходять одна за одною прем’єри, поставлені різними режи-
серами в різних естетиках і з різним, як водиться, художнім результатом (такий 
собі Ноєв ковчег, де кожної тварі по парі). 

власне й у ступки нині вистави випускаються з трьох сцен різними режисе-
рами і в різних естетиках... але це зовсім не відміняє, на мій погляд, так званого 
«театру одного режисера». все залежить від масштабу постаті митця. Щодо ступ-
ки, то він знову-таки не вписується в паперові схеми. 

Поки відбуваються подібні перепалки, Майстер уже створив і щодня тво-
рить Театр Богдана ступки. Не кажу, що театральні проблеми не цікавлять його 
суб’єктивно чи не торкаються об’єктивно. Проте ступка успішно керує театром 
понад десять років. отже, на мою думку, вивчаючи його творчу діяльність, можна 
знайти відповідь на чимало питань, що постають перед сучасним театром.

Міжнародне визнання Театру Богдана Ступки

Починаючи з 90-х років минулого століття, тобто з часів сергія Данченка, й до-
нині франківці наполегливо вписують свою творчість в європейський культурний 
контекст. Театр із незмінним успіхом гастролював у Німеччині, австрії, Греції, 
Італії, Польщі, сШа... Проте, на мій погляд, цього замало для колективу світово-
го масштабу. Розширилася географія поїздок у межах України. Франківці побува-
ли у вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, 
сімферополі, Тернополі, Харкові, Херсоні, Чернівцях... Починаючи з 2000 року 
театр через рік гастролює в севастополі. Дуже важливо, що в лютому 2010 року 
франківці, за їх словами, «склали нелегкий іспит», показавши на гастролях у санкт-
Петербурзі на сцені легендарного великого драматичного театру п’ять вистав: 
«Тев’є-Тевель», «кайдашева сім’я», «Легенда про Фауста», «Швейк» і «одруження». 

Петербурзькі ЗМІ повідомляли:
«Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка — Першу 

сцену України — було створено в 1920 році видатним режисером, актором, те-
атральним діячем Гнатом Юрою. За дев’ять десятиліть він по праву посів одне 
з провідних місць в історії світового театру. Дуже багато майстрів сценічного мис-
тецтва: режисери, сценографи, композитори, драматурги — вважали за честь бути 
представленими на сцені даного театру, яка пам’ятає великих акторів: амвросія 
Бучму, Наталію Ужвій, Нонну копержинську, Поліну Нятко, аркадія Гашинського, 
Мар’яна крушельницького. сьогодні в репертуарі Національного театру ім. Івана 
Франка, який з 2001 року очолює неординарна творча особистість, актор безмеж-
ного діапазону Богдан ступка, тільки на основній сцені більше тридцяти вистав, 
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які представляють усе багатство жанрів і стилів театрального мистецтва. На афі-
ші твори Івана Франка й софокла, вільяма Шекспіра, Шолом-алейхема, Тараса 
Шевченка, Михайла Булгакова, Миколи Гоголя, Федора Достоєвського, Івана кот-
ляревського, Бернарда Шоу, Бертольда Брехта, Івана карпенка-карого, Бомарше. 

Богдан ступка, намагаючись розширити художню палітру, запрошує на поста-
новки режисерів різноманітних театральних шкіл з діаметрально протилежними 
творчими методами. З театром співпрацюють постановники з Польщі, Російської 
Федерації, Грузії, канади, Литви. Дев’ять років тому за ініціативи Богдана ступки 
при театрі було створено експериментальну сцену “Театр у фойє”, яка не тільки на-
була розголосу серед глядачів, але й стала своєрідною лабораторією найсміливіших, 
неординарних, парадоксальних, але таких необхідних у театрі нових пошуків, но-
вих художніх виразних засобів, режисерських рішень, драматургічних відкриттів». 

Загальне захоплення петербуржців валерій Гайдабура узагальнив так: під час 
повсюдної профанації мистецтва, торжества муляжних маскультових зразків, 
а також нахабства «королеви часу» — антрепризи — Театр ім. І. Франка показав 
живе, «наївне» в своїй цнотливій народній природі й одночасно вражаюче сучасне 
мистецтво. кожен постановник — індивідуальність, що фантазує на свій художній 
лад, кожен актор — майстер імпровізованих сценічних характерів. Петербуржці 
дуже хвалили франківське відчуття музики та пластики, як рідної стихії. 

Та важливіше й цікавіше послухати російських театрознавців. скажімо, світ-
лана Мазурова писала в офіційній «Российской газете», що «петербурзькі артисти 
вважають — у киян школа найвищої майстерності, прониклива, що влучає точно 
в серце та викликає почуття. вона надає артисту можливість працювати у будь-
яких художніх системах. Українські артисти соковиті, своєрідні, а ось Росія скудіє 
на таланти... “Росія скудіє мужиками-артистами. Чоловік на нашій сцені вироджу-
ється. Це біда, скорбота сучасного театру. а в Україні вони, слава Богу, є”, — сказав 
валерій Івченко, артист великого драматичного театру...».

Радіо «Голос Росії» повідомляло: «всі спектаклі пройшли з аншлагом і супрово-
джувалися гарячим глядацьким прийомом... Український театр у нашій свідомості 
завжди був театром видатних акторів. І Богдан ступка цю традицію береже».

У теплій, майже домашній атмосфері, конструктивно й цікаво пройшов круг-
лий стіл на тему «Розвиток культурних відносин у сфері театрального мистецтва 
між Росією й Україною та перспективи подальших зв’язків». Російські газети пе-
редавали слова ступки: «Я хочу відродити давні добрі традиції наших корифеїв, 
які приїжджали на гастролі до Петербурга на початку ХХ століття». Українською 
мовою з земляками легко заговорив соліст Маріїнського театру василь Герелло. На-
родний артист Росії Микола Мартон розповідав: «Для мене театр імені Франка — 
великий театр. Я бігав туди на вистави, працюючи на заводі. Я бачив там Бучму, 
крушельницького, Гната Юру, Ужвій і багатьох інших геніальних українських ак-
торів. Учився у них». керівник Молодіжного театру на Фонтанці, режисер семен 
співак признався, що досі насичує свої спектаклі сонцем, добром, енергією Укра-
їни — найпрекраснішої країни в світі, в якій він жив до сімнадцяти років. У ре-
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зультаті круглий стіл перетворився на радісну й щиру зустріч друзів, які давно не 
бачилися. Не говорили про політику та політиків, а говорили про те, що культури 
Росії та України схожі. Й не схожі. Згадали великих режисерів-новаторів: росій-
ських — Мейєрхольда, станіславського, Товстоногова та українських — Леся кур-
баса, Гната Юру. І навіть те, що Чехов називав себе «хохлом» і схвально відгукувався 
про українських селян. Михайло Боярський розповідав: «Мої перші в житті гастро-
лі пройшли в києві. Перші кінозйомки — на київській кіностудії. Мені здається, 
що в графі “національність” людям, які виходять на сцену, треба писати “артист”. 
Чи то Закаріадзе, чи ступка, чи Боярський. Нас усіх об’єднує любов до театру».

З усіх петербурзьких оцінок і публікацій найбільше сподобався мені психоло-
гічно точний пасаж із статті головного редактора «Петербургского театрального 
журнала», професора санкт-Петербурзької театральної академії Марини Дмит-
ревської про художнього керівника франківців, який вийшов з усією трупою на 
поклон петербурзьким глядачам: «ступку за життя називають великим актором 
(на це він жартома уточнює свою “великість”, визначаючи зріст у сантиметрах). 
але це дійсно так. ось стоїть уся трупа театру — якісь справді не сьогоднішні 
красені, наче тільки-но від соловйова, що збудував будівлю, де нині живе Театр 
ім. І. Франка, і хочеться назвати їх на старий лад Задунайськими та Запорізькими 
(один і дійсно Задніпровський)... І ось вони стоять, але лише один — у внутріш-
ньому ритмі, і погляд відразу прикутий до нього, до ступки: відчуває драматургію 
кожної хвилини та хитрим флібустьєрським оком відловлює чиновників... ви-
жартовує промови... підморгує залу та відчуває м’язами спини товаришів, що сто-
ять за ним. Цього вечора я бачила складносурядний образ художнього керівника 
театру Б. с. ступки».

окремо зауважу, що художній керівник франківців активно відкритий до участі 
своїх артистів у цікавих театральних заходах. скажімо, в бідній театральними фес-
тивалями, тим більше, міжнародними, Україні його увагу привернув Перший міжна-
родний відкритий фестиваль «Данапріс-2010», проведений у Запорізькому академіч-
ному обласному українському музично-драматичному театрі ім. в. Г. Магара. Фран-
ківці достойно завершили його виставою «Маленькі подружні злочини» Е.-Е. Шмітта. 

На Україні багато хто розуміє заслуги ступки перед театром, за кермом якого 
йому випало стати. скажімо, журнал «Українська культура» писав у 2007 році:

«Йому судилося очолити іменитий театр франківців після відходу за вічну межу 
свого вчителя сергія Данченка. відповідальність величезна, не кожному пiд силу. 
однак Богдан сильвестрович не прогнувся під її вагою. Репертуарна політика теа-
тру його періоду — продумана, обґрунтована викликами часу, та, що виводить те-
атр у річище європейського. Тут і традиція, і сміливі пошуки, експеримент, ризик. 
Художній керівник запрошує до постановок відомих зарубіжних режисерів, але 
наполегливо шукає талановиту молодь. І вона, ця молодь, заявляє про себе цікави-
ми спектаклями... Невтомний Богдан ступка протягом останнього часу постійно 
дивує колег та шанувальників його видатного таланту новими творчими рішення-
ми в очолюваному ним Національному драмтеатрі імені Івана Франка...» 
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Зі знанням справи розповідав про ступчине художнє керівництво франківця-
ми його син остап ступка:

«У принципі він продовжує традиції сергія володимировича Данченка. З його 
приходом збільшилася кількість художніх напрямків у репертуарній політиці те-
атру. Є й класика, й новаторські постановки, й експериментальні. Як художній 
керівник, він надає свободу в роботі, нікого не давить. У цьому величезний плюс, 
хоча багатьом це не подобається. свого часу Михайло Ульянов на питання, як ви-
рішити проблеми в такому великому колективі, відповів, що це неможливо, але 
прагнути цього треба кожен день, що і робить батько. він знаходить спільну мову 
з усіма, не вникаючи в перипетії, за лаштунками всіх уміє “розвести по кутках”, 
а на сцені — об’єднати творчим процесом. Тоді все залаштункове негативне за-
бувається, а всі конфлікти сходять на нуль. 

Як художній керівник, спираючись на своє внутрішнє чуття, він робить все 
можливе, в тому числі долаючи супротив. 

Богдан сильвестрович живе з розумінням того, що сьогодні необхідно вихо-
дити за існуючі рамки та створювати нові проекти, а тому надає можливість ста-
вити вистави багатьом талановитим майстрам.

У спілкуванні він дуже добрий, хоча й достатньо жорсткий. а як інакше, якщо 
керуєш великим творчим колективом? Природна, безмежна доброта допомагає 
батькові достойно вийти навіть із найбезнадійніших ситуацій. Підтвердженням 
незамінності художнього керівника у розв’язанні конфліктів стала його відсут-
ність під час хвороби на початку 2011 року. Тільки тоді оцінили благотворний 
вплив Богдана сильвестровича. 

Іноді спостерігаю, як не знайомі з ним люди, образно кажучи, надягають на 
нього корону, а потім не знають, як з ним себе поводити. Не треба його штучно 
піднімати на п’єдестал, тому що він жива, звичайна людина.

Ще мене дивує, що батько завжди все й про всіх пам’ятає, завжди уважний 
до колег».

коли я спитав у Богдана сильвестровича, як він оцінює основні підсумки своєї 
роботи в іпостасі художнього керівника за десять минулих літ, він трохи замис-
лився (захопив, як-то кажуть, зненацька), а потім сказав:

— За ці десять років у нас були і злети, і падіння. Але найважливішим досягненням вважаю 
те, що нам вдалося зберегти театральний наїв і романтизм у той час, коли більшість теа-
трів зкотилися до вульгарності. Принаймні, так писали петербурзькі театральні критики 
під час наших гастролей. Іншими словами, Театр ім. І. Франка зберіг на сцені краще, що було за 
Данченка: істинну художність, чистоту людських стосунків, високоморальне сприйняття 
світу, поняття моралі, честі, соціальної справедливості та відповідальності...

Дозволю собі послатися на одного відомого українського поета, який сказав, що Ступ-
ка, як художній керівник, не декларує свої реформи або експерименти, а реально здійснює їх 
на театрі. Прекрасно розумію, що без експериментів не може бути прогресу, але експери-
ментальні спектаклі повинні ставитися з любов’ю до людини, інакше це буде хамством 
стосовно неї.

Stupka-text.indd   444 15.10.2012   16:58:56



445

Частина 3. на Чолі франківців

Загальновідомо, що театр за рік чи два створити неможливо. Для цього необхідно 
не менше десяти років. Ми саме перейшли той рубіж, але сказати, що театр вже створено, 
не можу — він у дорозі... Вірю, що він буде саме таким, яким я його уявляю...

Народний артист сРсР каарел Ірд якось писав: «коли я думаю про театр 
майбутнього, мені, найперше, хочеться бачити його мудрим театром слова, який 
вчить людство зазнавати насолоди від самої людської та найрадіснішої діяльнос-
ті — мислення». 

Не перебільшу, якщо скажу, що Театр ім. І. Франка на наших очах стає театром 
майбутнього, в якому мудрість слова поєднується з високим художнім смаком.

Вистави за участю художнього керівника

І ще один важливий, якщо не ключовий, момент. Дуже значною складовою 
художньої політики ступки стала суттєва активізація його діяльності як театраль-
ного актора. Так, у театрі, яким керує ступка, він грає й сам! Та слово «грає» — не 
для ступки... він ставився й ставиться до кожної нової ролі, як до нової долі, яку 
треба прожити. Цьому, мабуть, неможливо навчитися, але, напевне, знайдеться 
споріднена душа серед артистів-побратимів, яка цим захопиться, а рівень худож-
ньої планки, яку Майстер тримає недосяжно високо, спонукає тягнутися до неї 
всіх артистів. І в результаті трупа стає професійно видатною, неперевершеною.

До речі, хочу навести тут упевнену заяву гострої на язик москвички Марини 
Давидової (це у неї можна прочитати про театральних артистів, які «грають так, 
що на їх фоні виконавці у телерекламі “комет” і “Тайд” здаються наступниками ро-
сійського психологічного театру») про те, що наприкінці 90-х років — на початку 
нового століття акторська професія в Росії пережила очевидну кризу, а найпоміт-
нішим її виявом стала нездатність зіграти велику роль поза великою режисурою:

«Російський театр останнього десятиліття не дає фактично жодного прикла-
ду таких майже самостійних акторських досягнень. І це в ситуації, коли кожен із 
знаменитих акторів, кому тільки було не ліньки, — від олега Меншикова до ар-
мена Джигарханяна (додам, скажімо, олександра калягіна, Євгена Миронова. — 
В. М.) — завели власну театральну справу, а то й власний театр». 

а у ступки все навпаки! саме в цей період він зіграв видатні ролі на театрі 
й у кіно у великих (і не дуже) режисерів, і це допомогло йому підняти рідний театр. 

Прислухаємося до міркувань Миколи Жулинського щодо Майстра:
«Що вражає завжди в грі Богдана ступки? Це те, що він не тільки не боїться себе 

справжнього подавати в кожній ролі, виводити, так би мовити, на повен зріст себе, 
ступку, на сцену чи на екран, не остерігаючись, що він собою затінить творену ним 
роль, підмінить собою свого героя. а така загроза існує повсякчасно, бо Богдан ступка 
настільки індивідуально яскрава, харизматична особистість, що можливе “затінення” 
свого героя здатне спричинити аберацію сприйняття глядачем спектаклю чи фільму. 
Повторюю: ступка цього не боїться, навпаки, начебто хизується тим, що може легко 
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перевтілюватися в будь-якого героя, органічно бути ним і водночас залишатися со-
бою. Із своєю характерологічною інтонацією, голосом, жестами, ходою — всім тим, 
що живе в ступці й рухає ним. Згадаймо короля Ліра, те безумство пристрастей, бурх-
ливе клекотіння емоцій, яке затінює розум і заливає гнів стражданням душі...

Богдан ступка не може і не здатен змиритися з усталеним трактуванням ре-
альних історичних осіб, таких, як гетьман Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Григорій 
сковорода, Іван котляревський, Лев Толстой, Зіґмунд Фрейд — він подає їх гляда-
чам у такому сценічному “тлумаченні”, яке відповідає його особистому розумінню 
й сприйняттю. в нашого майстра сцени і кіно якась дивовижна інтуїція на характе-
ри, які він так майстерно дотворює на сцені і за Чехова, і за Франка, і за інших дра-
матургів. Навіть і за самого Гете — згадаймо його демонічного Мефістофеля. а який 
емоційно збурений ступка, коли “вселяється” в жахітне безумство артура VІ або 
коли “зазирає” у непрояснений для себе самого внутрішній світ Зіґмунда Фрейда!

Богдан ступка завжди шукав у своїх героях своєрідний контрапункт, завдяки 
якому він відкривав емоційні “шлюзи” і спрямовував на глядача драматичну по-
вінь страждань, переживань і сподівань свого героя. Це діалогічна гра із глядачем 
вимагає від актора особливої персоніфікації героя, яка й досягається необхідніс-
тю максимально органічного злиття себе, творця, з персонажем і водночас збе-
реження себе, ступки, перед загрозою повного розчинення в образі. Тоді буде не 
він, Богдан ступка, тріумфувати на сцені, а хтось інший, той, кого сотворив дра-
матург, сценарист, режисер, і той поглине актора, і глядач не побачить, не відчує 
його, Богдана ступку. Це неймовірно важке завдання, яке постає перед славетним 
актором, але воно під силу ступці, підвладне його таланту, який відчуває свою над-
звичайну творчу силу, впевненість у собі та віру, що його особистий характер буде 
домінувати в сценічному чи екранному оприявленні героя. Звісно, якщо тлумачи-
ти характер так, як це робили стародавні греки: наносити, відбивати.

Магія творення Богданом ступкою характерів таїться в тому незримому, але 
емоційно відчутному, співпереживаючому “нанесенні” індивідуальних особли-
востей творця на характер твореного ним образу. У нас на очах відбувається по-
ступове злиття суто ступкового, характерологічно належного йому, ступці, із тим 
іншим, другим, який живе самостійним життям у п’єсі, в сценарії, і того іншого, 
другого, “завойовує” ступка. Правда, не підкоряючи повністю собі, а заряджаючи 
його затаяну енергію, необхідну для самовираження, для самоздійснення в спекта-
клі чи кінофільмі, своєю надзвичайною емоційною енергетичністю. внаслідок цьо-
го творчого “заряджання” народжується своєрідний кентавр — неповторно ступ-
ківське і водночас воно не вповні його, ступки, а того, хто виписав цей образ, хто 
творив цей характер, який увібрав у себе щось нове, характерологічне, від ступки».

серед сучасних російських театрознавців я зустрів подібне захоплення ступ-
кою у вже згаданої Марини Дмитревської: «Богдан ступка — артист великий 
і дуже сучасний. Жодна барва у нього не буває локальною, завжди з відтінками: 
його достовірність забарвлена гумором, іронією, злістю, якоюсь особливою добро-
тою... в Росії я не знаю акторів такого масштабу і такої сили, як ступка...» 
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Та ці слова й емоції тьмяніють у порівнянні з оцінками олексія кужельного 
сучасних ступчиних артистичних можливостей:

«Якщо б співрозмовником Дені Дідро був Богдан ступка, то діалог, який по-
кладено в основу добре знаної у театральному світі книжки “Парадокс про акто-
ра”, збагатився б великою кількістю запитань, які не мають логічних відповідей. 
Наш герой — ідеальний представник досі незапатентованого театрального сти-
лю — алогічний реалізм. Дідро стверджує — акторові, щоб потрясти глядачів, тре-
ба бути абсолютно безчуттєвим. актор ступка із цим погоджується, залишаючи за 
собою право на випробування сценічного образу своєю людською емоційністю. 
спочатку він намагається спокійно, лагідно і пунктуально порозумітися з роллю, 
тоді складає з нею сердечну згоду і врешті-решт, захопивши її у полон невідворот-
ними чарами, намагається втопити у морі своєї чуттєвості. У цей момент ступка 
і його роль у спільному бажанні вижити, відбутися і потрясти зливаються в єдине 
ціле, не залишаючи й шпаринки роздвоєння.

У виконаних ролях історичних осіб це набуває парадоксу реінкарнації. Так-
так, не схожості, а саме реінкарнації... актор ступка наповнюється до країв осо-
бистістю втілюваного героя і виплескує його Богдановою емоційністю у сценіч-
не життя. Пригадайте роль котляревського у данченківській “Енеїді”, екранних 
керенського, Лисенка, Брежнєва, Хмельницького і скажіть чесно, а чи ви можете 
собі уявити інакшими Тев’є-Тевеля, Миколу Задорожного, царя Едіпа...»

ось-ось — царя Едіпа! Перша ступчина роль на рідній сцені після смерті Дан-
ченка — цар Едіп в однойменній трагедії софокла.

Як відомо, історія мистецтва драми знає лише два короткі періоди розквіту 
жанру трагедії: V століття до нашої ери в античній Греції і європейське ХVІІ сто-
ліття. вершиною першого періоду був софокл, а другого — Шекспір. У cвоєму 
театральному житті ступка йшов від шекспірівського короля Ліра (1997) до со-
фоклівського царя Едіпа (2003). виставу «Цар Едіп» поставив тоді на франківській 
сцені Роберт стуруа. Художником-постановником у ній був Міріан Швелідзе, 
композитором — Гія канчелі, хореографом — Гогі алексідзе. ступка про них ка-
зав: «Як звуки зіграного оркестру сприймається робота театральних соратників 
стуруа. Подиву гідна висока творча етика цих людей — їх одразу сприймаєш як 
своїх друзів, своє друге творче “я”».

Уперше «Цар Едіп» з’явився в репертуарі театру завдяки його засновникові — 
Гнату Юрі — ще у 1921 році (кажуть, що той спектакль був близький за духом до 
вистави Леся курбаса у Молодому театрі). Едіпа тоді грав олексій ватуля, креон-
та — кость кошевський, Йокасту — ольга Горська, а корифея — Гнат Юра та 
амвросій Бучма. Хор складався з учнів студії.

одну з найвідоміших грецьких трагедій до наших днів уважають блискучим 
втіленням самої ідеї трагічного жанру. Дія п’єси починається з того моменту, коли 
фіванський народ просить Едіпа врятувати його від жахливої хвороби, що лю-
тувала в країні. Цар повідомляє підданих, що він уже відправив брата своєї дру-
жини креонта до оракула аполлона, аби дізнатися про волю богів. Цієї ж миті 
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з’являється сам креонт з відповіддю оракула: мор у країні припиниться, якщо 
вбивця попереднього фіванського царя Лая покине царство.

Уже після цього зі слів Едіпа глядач дізнається, що самому цареві була звіщена 
жахлива доля:

страшні нещастя й лиха ще не чувані, —
Що з матір’ю своєю одружуся я,
Дітей, огидних людям, з нею матиму
І стану батька рідного убивцею.
Це вчувши, втік я із землі корінфської...

Проте втекти від пророцтва неможливо — воно повністю справдилося:

Те лоно, від якого народився я,
Моє прийнявши сім’я, породило знов
синів братами батька однокровними
І дочок — сестер від тієї ж матері —
Ганьба, якої людський рід не знав іще.

отже, якщо у світі є зло над усяке зло, — все прийняв Едіп...
Я подивився прем’єру «Царя Едіпа» 2 травня 2003 року і відгукнувся на неї не-

величкою статтею в газеті «освіта України».

Урок царя едіпа

видатний режисер Роберт стуруа щойно поставив у Національному театрі 
ім. I. Франка спектакль «Цар Едіп» з видатним артистом Богданом ступкою в го-
ловній ролі.

від якої хвороби просили б Едіпа підлеглі врятувати їх сьогодні? від сНІДу, 
нетипової пневмонії? Господи, як мало змінюється світ, якому постійно загрожу-
ють мор і знищення! Так само не стало менше зла серед людей: «Тойді повісили 
Христа, / Й тепер не втік би син Марії!» (Тарас Шевченко).

У найславетнішій трагедії софокла «Цар Едіп», написаній у V столітті до н. е., 
людська доля, в тому числі царська, залежить від волі богів. (відомо, що за пророц-
твом Едіпу судилося стати невільним убивцею свого батька Лая, не відаючи того, 
одружитися зі своєю матір’ю Йокастою, від якої у них народилося четверо дітей. 
Усвідомивши, що накоїв, Едіп осліпив себе і пішов у вигнання.) вже на початку тра-
гедії Едіп послав до дельфійського оракула аполлона дізнатися про божу волю: «роз-
питати, що робить / I як благать, щоб врятувати місто нам». але саме софокл і про-
голосив на театрі ідею першомогутності людини серед інших дивних сил природи. 
Бо ж якби драматург хотів продемонструвати лише всевладдя богів, то він повинен 
був приурочити дію трагедії якраз до того моменту, коли відбулося вбивство Лая 
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й одруження Едіпа з Йокастою. Проте софокл не зосереджується на неминучості 
пророцтва, а випробовує саме людську гідність, стійкість і силу фіванського царя.

Глядачі, затамувавши подих, спостерігають за тим, як Едіп–ступка починає 
підозрювати в собі невільного вбивцю батька і веде безпощадне слідство проти 
самого себе, проходить через усі тяжкі ступені дізнання, розпитує подробиці, ви-
кликає свідка, — і все це незважаючи на умовляння цариці, прохання свого рятів-
ника-пастуха, застороги Провідника збентеженого хору. Йокаста благає: «Нами 
випадок керує ... Живімо так, як дозволяє доля нам ... Прошу тебе, благаю, не до-
шукуйся». але герой ступки прагне знати не так про своє справжнє походження 
(«відкіль мій рід»), як це звично прийнято вважати, як ту, вищу правду, без якої він 
втратить сенс життя. однак правда ця була нестерпною: «о горе, горе! стало ясно 
все тепер! / о світло дня, тебе востаннє бачу я». Рішення осліпити себе виникло 
в Едіпа миттєво, ще перед тим як він дізнався про смерть дружини-матері. ступка 
переконує: все, чого прагне людина, має свою ціну, і її треба платити.

Трагедія ступчиного Едіпа не в тому, що він потрапив під владу безжалісного 
пророцтва, як традиційно тлумачилося, а в тому, що розкрив жахливу таємницю 
своєї біографії. Цю моторошну мить узнавання ступка передає так вражаюче, що 
глядачі ціпеніють від усвідомлення людської трагедії, яка нещодавно здавалася 
їм давно забутим міфом.

Узагалі сучасне смислове звучання хрестоматійної теми у спектаклі підкреслю-
ється одягом героїв чи якоюсь подобою автомобіля, що в’їжджає в атмосферу древ-
нього міфу. Проте найголовніше в тому, що два видатні Майстри — стуруа і ступ-
ка — розкодували найглибший потенційний смисл «Царя Едіпа», в тому числі той, 
який не був до кінця ясний ні самому софоклу, ні багатьом пізнішим тлумачам.

Хто ж раніше посмів настільки кардинально втрутитися в текст софокла, як це 
нині зробив стуруа? Наприкінці п’єси Провідник хору запитує в Едіпа: «Як ти очі 
зважився / Згасити? Хто з богів тебе штовхнув на це?» Цар упродовж багатьох сто-
літь відповідав: «аполлон то був, аполлон, брати! / Злом він злочини завершив в мені». 
ступчин Едіп всю відповідальність повністю взяв на себе: «сам, я сам це зробив».

Із історії фіванського царя людство мало б здобути для себе не так званий «еді-
пів комплекс», а високий урок духовного самозасудження, жертовної готовності 
відповідати перед Богом навіть за невільні злочини — Едіпів урок. Тим більш якщо 
такий урок є благом не тільки для власної душі, а й для багатьох інших людей (Едіп 
позбавив фіванців страшної хвороби і своєю безболісною, просвітленою смертю 
у передмісті афін колоні забезпечив афінянам милість богів).

один із пронизливих акцентів спектаклю — дивовижний за глибиною і точ-
ністю монолог Едіпа–ступки: «о гроші й владо, вміння із усіх умінь / в змаганні 
життьовому наймогутніше, / о скільки ви породжуєте заздрощів!» відчувається, 
що ступчин цар говорить ці слова, обтяжений багатовіковим досвідом людства, 
яке після софокла так нічого і не навчилося. І це ще одна трагедія землян. Бо ж 
і справді людський світ, користуючись словами софоклового креонта, «збагативсь 
роками, а не розумом». але, якщо історія не вчить, вона карає.
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Художній керівник Тбіліського театру ім. Шота Руставелі Роберт стуруа залишив 
добру пам’ять про свою співпрацю з франківцями, хоча й не перебільшував успіху 
«Царя Едіпа» в києві. він однозначно шанобливо ставиться до Богдана ступки:

«У моєму житті було багато зустрічей та співробітництва з різними творчими 
колективами, але робота в Театрі ім. І. Франка залишила особливий слід у душі. 
Хоча, на мою думку, наш театральний роман (вистава “Цар Едіп”) не дуже вдався, 
але я сподіваюся, що наступна спроба буде кращою. Є у нас з Богданом ступкою 
кілька ідей. Зокрема, я хотів би поставити на цій сцені п’єсу українського автора... 
Ми з Богданом сильвестровичем говорили про “Украдене щастя” Франка, але це, 
як-то кажуть, плани на майбутнє, а поки що домовляємося про те, аби восени про-
вести великі гастролі Театру ім. Шота Руставелі в києві й показати всі свої новинки».

Тоді ж на початку 2010 року про ці гастролі говорив і Посол Грузії в Україні 
Григол катамадзе, який висловив захоплення франківцями:

«Я після кожної вистави немов наново народжуюся. Мені, напевно, щастить, 
але не бачив тут поганих вистав. Театр Франка має великий репертуар, і кожного 
разу відкриваю щось для себе нове. Мені приємно, що на цій сцені народилася 
вистава “Цар Едіп”, яку поставив мій знаменитий співвітчизник Роберт стуруа 
(спільне грузинсько-українське “дітище”), і тут традиційно проходять гастролі Те-
атру ім. Шота Руставелі...»

Наступним після «Царя Едіпа» спектаклем за участю Богдана ступки був «Ре-
візор» Миколи Гоголя (режисер Ігор афанасьєв), у якому він зіграв роль Городни-
чого. Та хочу зупинитися на справді видатній ролі Майстра — Зіґмунда Фрейда 
у  виставі «Істерія» Террі Джонсона, що з’явилася у квітні 2004 року. Для її по-
становки художній керівник запросив випускника акторського факультету київ-
ського інституту ім. І. карпенка-карого Григорія Гладія, який оволодів професією 
режисера в академії театрального мистецтва в Москві (майстерня анатолія васи-
льєва) і є творчим послідовником експериментатора й теоретика театру Єжи Гро-
товського з його пошуками «сакрального життя людського духу». На той час укра-
їнець Гладій уже більше двох десятиліть ставив вистави в австрії, канаді, сШа, 
Італії, Росії, Бельгії, Німеччині, Швейцарії, Швеції, проводив там майстер-класи. 
словом, саме Гладій — художник міжнародного статусу, на думку ступки, краще 
за всіх міг впоратися з першою постановкою в Україні п’єси сучасного англійсько-
го драматурга Террі Джонсона, що розповідала про останній період життя культо-
вого вченого, автора теорії психоаналізу Зіґмунда Фрейда...

Григорій Гладій розповідав у травні 2004 року «Українській газеті»:
«Ця п’єса торкається універсальності людської долі, життя і смерті, причин, 

на яких тримається мистецтво, — це секс і смерть. Такі дві основні теми. Подібне 
визначення звучить трохи брутально, але якщо брати за великим рахунком, то 
справді всі категорії краси, ніжності, любові зав’язані на людських почуттях, на 
живих людських частотах, на їхній вібрації.

Фрейд посягнув на таку річ, як людська підсвідомість, — на творіння Боже. він 
був атеїстом, я — людина віруюча. але мені, як людині віруючій, цікаво досліджу-
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вати феномен такого потужного генія, яким був Фрейд, що перевернув усе з ніг на 
голову, — він батько психоаналізу.

Його відкриття було дошкульнішим, ніж відкриття коперника, що Земля не 
є центром всесвіту; ніж відкриття Дарвіна, що людина походить від мавпи. Фрейд по-
сягнув на ще глибше — на підсвідомість людини. Навіть релігія не досягла таких ре-
зультатів, яких домігся він: докторові пацієнти розповідали про найпотаємніше. він 
володів потужною енергією, телепатією. Це був дуже гуманний, порядний чоловік, 
родинний. але справді посягнув на такі речі, на які не має права навіть релігія. Є ри-
зиковані реалії, сутінки, присмерки нашої свідомості. Якщо зачіпати їх, то підніма-
ються кармічні зв’язки, щось починає збурювати нашу карму, долю роду, індивідуму.

У чому полягає революційність відкриття Фрейда? Практично всі людські моти-
ви зводяться до інстинктів, до цих первинних імпульсів — еросу і танатосу. Ерос — 
то є жага життя і задоволення від нього. Танатос — це пульсація до саморуйнування, 
якоюсь мірою бажання померти, але з метою відродження. Фрейд усе помістив в его.

Про це йдеться в нашій виставі...»
Мабуть, читачеві важко буде розібратися, спираючись лише на цей пасаж Гла-

дія, тому нагадаю, що сценічна дія відбувалася у 1938 році в Лондоні, куди Фрейд 
емігрував після того, як відень був приєднаний до нацистської Німеччини. основ-
ний сюжет твору — історія Людини, вченого, який на межі земного існування 
озирається в минуле, викликає у своїй уяві всіх тих, хто так чи інакше був з ним 
пов’язаний. артисти грали життя унікальної, магнетичної особистості Фрейда, 
гострі злами його психічного існування, котрі, за великим рахунком, нагадували 
конфлікти, які довелося пережити більшості справжніх відкривачів нових істин. 

автори вистави створили поліфонічне й метафоричне театральне дійство, на-
сичене музикою та вишуканими пластичними номерами. Перед глядачами поста-
ли реальні історичні персонажі: дочка Фрейда — анна, яка до останніх днів була 
його вірною помічницею, доглядальницею, спадкоємницею батьківського вчення; 
доктор Єгуда (прототип Макса Шура) — друг і постійний опонент Фрейда; саль-
вадор Далі — класик сюрреалізму. але поруч існували й інші персонажі — з уяви 
Фрейда, люди з його колишнього оточення: близькі, рідні, пацієнти...

У програмці до вистави її творці навіть заявляли, що вони показували конфлікт 
ученого «з Богом, творцем». Навряд чи це так і було. Наївно було б сприймати 
всерйоз і заяви про якісь переваги сценічного Фрейда в цьому «конфлікті». Щодо 
рекламованого постановниками питання про межу вторгнення людського розуму 
в гармонію Божого світу, то, на мій погляд, воно взагалі залишилося риторичним. 
але вистава справді була просякнута фрейдівським сприйняттям людської психі-
ки, внутрішнього світу особистості й фрейдівською мотивацією людської поведін-
ки. в ній були незримо, але відчутно присутні наріжні підвалини фрейдизму, його 
ключові поняття: «Я» і «воно». «Я» — сфера свідомого й регульованого; «воно» — 
сфера підсвідомих потягів, у першу чергу сексуальних. 

але як яскраво й таки по-новому показати цю атмосферу ірраціонального? Ху-
дожній керівник театру, так би мовити, санкціонував уведення до творчої групи... 
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«кінооператора художнього відеоряду» (так позначалося в програмці до вистави). 
Цією дійовою особою стала заслужена артистка України Любов Бо`гдан, яка у ви-
ставі красиво зіграла ще й одного з «візитерів» Фрейда — філософа й психолога 
карла Густава Юнга. в цьому рішенні режисера Григорія Гладія й художнього ке-
рівника Богдана ступки наочно закумулювалося їх прагнення до творчих експе-
риментів і залучення до сценічної дії нових можливостей.

«Хто такий оператор художнього відеоряду?» — запитав я актрису, яка, до речі, 
постійно знімала всі репетиції й вистави театру.

«Це людина, яка працює з відеокамерою на сцені й транслює театральну дію 
на екрані в режимі реального часу й відповідного смислового акцентування.

Проте це далеко не все. Театральний оператор виправдає свою присутність 
лише тоді, коли він у такій незвичайній виставі зуміє зазирнути в свідомість, точ-
ніше, в підсвідомість героїв, у даному випадку Фрейда та його оточення.

Йдеться про розумне й грамотне використання відеоефектів, ефектів негати-
ву, крупних планів, стоп-кадрів, про “розкладання” реальної дійсності на окремі 
шматки, що роблять її ірреальною, та деформацію на екрані людського єства, про 
зміну кольору, перевернуте, асиметричне зображення тощо. 

Утім, про це важко розповідати, це треба бачити...»
Глядачі, які бачили й співпереживали творчий пошук кінооператора художнього 

відеоряду в «Істерії», були вражені, захоплені, принаймні, не залишилися байдужими. 
в українському театрі така робота була здійснена вперше. Фактично були зняті на 
відеоплівку та сфотографовані галюцинації Фрейда. Це був зовсім не той сучасний 
поверховий візуальний театр, який фактично демонструє відхід від психологічної 
характеристики особистості, від людського співпереживання, від дослідження душі. 
Ні! камера буквально вторгалася в мозок героя вистави, розчленовувала його, роз-
двоювала тіло й душу, поєднувала непоєднуване, умертвляла плоть, воскрешала дух.

У роботі оператора художнього відеоряду були реалізовані значні творчі мож-
ливості та інтелектуальний потенціал Любові Бо`гдан. Її операторські знахідки до-
помагали розкрити глибинну суть філософських максим драматурга Террі Джон-
сона, зловісних ремінісценцій Фрейда, повніше розкрити його життєву драму. 
скажімо, живий рак, який знаходився в акваріумі на сцені й символізував хворобу 
Фрейда, в екранному втіленні створював моторошну атмосферу невідворотності 
лиха, буквально вживлювався своїми клешнями в щелепу вченого, проникав в мо-
зок і паралізував думки старого психоаналітика. Хтось із критиків писав, що сце-
нічні події на екрані перетворювалися «у віртуальне страхіття, котре аналогічне 
сновидінню». Будемо пам’ятати, що йдеться про сновидіння смертельно хворого 
й наколотого морфієм Фрейда.

«Це потрясаюче», — така оцінка Богдана ступки. Подивившись спектакль, 
Микола Жулинський сказав актрисі: «Дуже, дуже цікаво. ви віддзеркалили вну-
трішнє “я” Фрейда».

Лапідарну й точну оцінку роботи Любові Бо`гдан я зустрів у рецензії на спек-
такль алли Підлужної:
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«Над усім... по центру — величезний білий екран. він стане тим дослідним 
склом, на яке “капнуть” життя творців спектаклю, щоб довірливо поступитися 
місцем біля свого винайденого мікроскопа допитливому глядачу...

Майже з перших хвилин сценічної розповіді, не по-сучасному неспішної та до-
кладної (спектакль триває понад чотири години), з’являється відеокамера, що про-
ектує на величезний екран найважливіші моменти того, що відбувається. Такий 
спосіб сьогохвилинного втручання створює дивно-переконливий ефект докумен-
тальності, а потім і захоплення від можливості скористатися винаходом “відеоока”. 
Перед глядачем — грандіозний, масштабний, емоційний кросворд. І зацікавленій 
уяві пропонується продумано його заповнити. Якщо пощастить, то нелінивий гля-
дач зможе розібратися в чужому житті, а опісля, можливо, і в своєму».

втім, відзначу, що навіть в «Істерії», де живого рака «виймали» з рота Фрей-
да, а сам учений їхав до іншого світу на невеличкому паровозику, відеокамера не 
«з’являлася» сама по собі, з нічого, з театрального диму. З нею в перші хвилини 
дійства виходила реальна актриса, і спочатку відеозйомка велася нею, сказати б, 
демонстративно: «кінооператор художнього відеоряду» стояла обличчям до залу 
й знімала ступку–Фрейда, який сидів спиною до глядачів, а затим актриса здій-
снювала відеозйомку на очах усього залу, але спиною до нього.

Роль «оператора художнього відеоряду» стала знаковою в творчій біографії Лю-
бові Бо`гдан. сталося нечуване й небачене: Національний академічний театр не став 
запрошувати професійного оператора зі сторони, а довірив складну й відповідальну 
роботу своїй актрисі. Це було неабияке визнання її операторського професіоналіз-
му. Чи й знайдеться на світовому театрі інша актриса, яка здійснила подібне.

Щодо критичних відзивів на виставу, то в них звично переважали менторство 
й дидактизм над аналізом і осмисленням. У випадку з «Істерією» це стосувалося, 
передусім, критикес. одна з них писала, що після театру почувалася дуже погано 
й  безрадісно, як ніколи, проте на ранок спіймала себе на думці, що знову хоче 
подивитися виставу. Здається, жінці варто було б розібратися з власною психі-
кою, але вона напучувально писала про те, що ступка, який грає Фрейда, ще має... 
вжитися в образ, бо він, виявляється, грає скоріше старосвітського поміщика, ніж 
вченого-інтелігента. Це — типовий приклад доволі примітивної «домашньої за-
готовки», і  в  даному безнадійному випадку навіть ступка не зможе переконати 
такого критика в необхідності аналізувати саму виставу, а не вимучувати вдома 
декларативно-безпорадні сентенції, які не мають до неї відношення. Щоправда, 
одна критикеса, нічтоже сумняшеся, таки оголосила себе «аналітиком і театраль-
ним критиком одночасно», але вилилося це лише в амбітну заяву про... «некомпе-
тентну акторську гру». 

Може, це ступка некомпетентний? Мені дуже добре відомо, як відповідально 
й серйозно готувався ступка до ролі Фрейда в «Істерії». сам він розповідав:

— Я дуже багато начитався про Фрейда, ознайомився з голлівудським кіносценарієм 
про нього. В нашій театральній бібліотеці знайшлося чимало книжок про психоаналіз і про 
людське середовище вченого, про художника Сальвадора Далі. До речі, Фрейд мене цікавив 
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ще тоді, коли я вчився у студії при Львівському театрі імені Марії Заньковецької у Бориса 
Тягна, учня Курбаса. Тягно, який ставив вистави в «Березолі», розповідав про Фрейда...

Так само свідчу про високу професійну компетентність оксани Батько, оста-
па ступки, Поліни Лазової, Людмили смородини, олександра Задніпровсько-
го  — артистів, які виконували головні ролі в спектаклі. Прекрасно заявила про 
себе молода артистка анжеліка савченко. в «Істерії» франківці знову блискуче 
підтвердили кращий європейський рівень і масштаб трупи. Так що залишилося 
лише дивуватися невигубним ознакам деяких українських театральних крити-
ків — невігластву і чванству. 

Ще одна рішуча й всезнаюча київська критикеса заявила, що п’єса, виявляється, 
«написана виключно для західної публіки...». Тому пересічному вітчизняному гляда-
чеві, котрий не має персонального досвіду психоаналізу, важко й оцінити постанов-
ку «Істерії», не може він, очевидячки, «належно сприйняти й інтригу фіналу п’єси...».

взагалі мушу сказати, що театральні критики з жінок емоційніше сприймають 
вистави, більше того, негативні оцінки у них зустрічаються частіше, ніж у чоловіків, 
і  зумовлені власними емоціями, ніж аналізом. Це стосується не лише пересічних 
критикес, яких я щойно цитував, але й серйозних театрознавців з монографічними 
дослідженнями (йдеться, звісно, про Росію, де зрідка можна зустріти книги про сучас-
ний театр). скажімо, підвалини книги Марини Давидової, мабуть, наполовину злі-
плені з емоційних цеглин. ось, наприклад, громлячи прекрасну виставу в театрі «со-
временник», поставлену Галиною волчек, критикеса, нічтоже сумняшеся, зізнається: 
«весь спектакль мучишся, намагаючись визначити його естетику. Фінал усе ставить 
на свої місця». Як це схоже на муки й наших критикес... а ще вони — критикеси — 
нещадніші й зліші в оцінках. Щодо Давидової, то це відзначила в післямові до згада-
ної книги захоплена нею досвідчена Інна соловйова. вона прямо так і пише, що тра-
пляється «жорстокий тон», «агресивна зневажливість», «прихована нелюбов» тощо. 

але в тієї ж Давидової бачимо в основі книги чимало й інтелектуальних, аналі-
тичних цеглин. а у нас...

Усе вищезазначене не стосується Лариси Брюховецької, алли Підлужної, та 
й взагалі був би несправедливим до жінок, якби не відзначив оцінку вистави «Іс-
терія» Тетяною Поліщук, яка зауважила, що після перегляду «Істерії» є над чим за-
мислитися, та Ліліаною Фесенко: «Богдан ступка в ролі вісімдесятирічного Фрей-
да фантастичний: актор передає жести і пластику старого, висохлого єврейського 
інтелігента з неймовірним лицедійством. Перед нами людина на порозі смерті, 
яка прагне осмислити своє життя. вчений постійно вступає в суперечки зі сво-
їми видіннями, які доводять хибність його думок і переконань. І великий атеїст 
ХХ століття з душевними муками, але невпинно у своєму прозрінні наближається 
до Бога. всевишній приходить до нього в образі батька. втім, сцена смерті не жа-
хає. старий просто сідає на дитячий паровозик і прямує в кращий світ».

особливо цікаво прислухатися до олексія кужельного, котрий тонко відчуває 
творчу душу Майстра. в контексті цієї ролі наведу його роздуми про акторську 
ментальність ступки:

Stupka-text.indd   454 15.10.2012   16:58:57



455

Частина 3. на Чолі франківців

«У мистецтві немає системи виміру досягнень так, як, скажімо, у спорті. але, на 
мій погляд, є те, що дозволяє сфокусувати усі чесноти актора в одному епітеті — “ге-
ніальний”. Це створення неповторного, самоцінного, самодостатньо існуючого об-
разу. важко уявити собі іншим Штірліца, який, звичайно, зовсім не Тихонов, Холм-
са, створеного Лівановим, Тев’є-Тевеля — ступки. Ці образи поза будь-якою логі-
кою абсолютно самостійно існують у реальності, не обмеженій сценою чи екраном.

особливість технології актора ступки полягає в тому, що такі образи він ство-
рює не через вчинки, ефектну міміку та окрилення фраз, а гаптуванням емоційного 
контуру ролі, що обов’язково доведе до білого жару, вибуху і феєрверка. Може, це 
суто професійні спостереження. Тому — ідіть і дивіться, розгадуйте самі й майте аб-
солютну певність — градус сценічного існування актора зігріє, надихне і приголом-
шить невідворотно. ступка-актор небезпечний. він беззастережно тягне ковдру на 
себе. Бо прекрасно розуміє, що для початку треба цю ковдру просто витягти, а тоді 
вже визначитися — з ким варто за неї битися, а кого прикрити від щедрот таланту 
свого. він не спрямовує рух ковдри до себе, але обов’язково нагору. Якомога вище, 
аби тягнутися усім єством, залишаючись очима на усій можливій душевній висоті...»

Та ж не тільки професійні думки нам цікаві. в Інтернеті, скажімо, знайшов 
про виставу відзив невідомого автора: «Дуже різнопланова робота, дуже довга, 
дуже складна, дуже насичена, дуже емоційна, дуже, дуже, дуже... Я весь охоплений 
різнобарвними враженнями, і це для мене основне, задля чого я туди йшов — 
і можна казати тепер, що мої очікування ствердились на 150 відсотків...»

Глядач зізнавався, що відчував неабиякий шторм у душі. Музика, образи персо-
нажів, моменти потрясіння і моменти творчих поривів — все це наштовхувало на 
думку про те, що це не кінець історії, і не є воно історією з власним завершенням — 
адже і надалі врешті-решт з непоясненним підсвідомим ми залишаємося сам-на-
сам, і це вже наша робота — знайти до нього шлях, по якому крокуватимемо пліч-о-
пліч, якщо це можливо, з раціональним «я», мовою якого воно колись, можливо, ви-
ллється у словесній формі і знайде своє життя у ще одній теорії психоаналізу, на цей 
раз більш правдоподібній, більш пристосованій для лікування і пізнання людини...

Дуже цікавий і важливий момент осяяння ступки в цій ролі підмітив і зафік-
сував Ростислав коломієць. На його думку, Майстер нарешті випустив назовні 
страх перед життям, про який не раз говорив, згадуючи дитячі, воєнні роки, страх 
екзистенціальний, який застряг у підсвідомості. він не грав ученого, він проживав 
на сцені моторошні миті свого життя.

Художній керівник франківців ступка розповідав про виставу:
— Я шукав хорошу п’єсу. Не хотілося опускати планку, встановлену виставою «Тев’є-

Тевель». І раптом дзвінок з Монреаля від Григорія Гладія: «Є п’єса “Істерія” про Зіґмунда Фрейда». 
Дивовижна п’єса. Не знаю, чому вона не йде в Росії. Історія психоаналітика Фрейда. У 1938 році 
його вирвали у Гітлера. Чотири його сестри потрапили до концтабору, звідки й не вибрали-
ся... До речі, не всі знають, що Фрейд народився в Україні, в Івано-Франківській області. Є там 
містечко Тисмениця, відоме своїми норковими шубами. Батько Зіґмунда був мануфактурни-
ком. Сім’я прожила там два роки, звідти переїхала до Чехії, а пізніше — до Відня... 
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Словом, я запросив Григорія Гладія на постановку. Чому, думаю, наші хлопці десь там, 
у  нещасливих капіталістичних країнах, на задвірках тиняються? Чому вони не можуть 
зробити щось у Києві? Гриша пройшов потрясаючі школи — Анатолія Васильєва та Єжи 
Гротовського. Запросили художника Володимира Ковальчука, також громадянина Канади, 
головного художника Театру на Таганці в  Москві у Юрія Любимова. І ось ми зробили спек-
такль. Провал був страшенний... Перша дія йшла незвично довго для нашого глядача — 
три години. В антракті всі подумали, що вистава нарешті завершилася, і пішли до виходу! 
Наші актори бігали до гардеробу, тримали глядачів, говорили: «Це ще не кінець!» Журналіс-
ти, критики з жахом: «Ой, ще й друга дія!» Але якось поступово все владналося, з’явилися 
черги в касу, зал був уже набитий ущерть, пішла молодь.

Дуже цікава вистава. Гладій поєднав європейський театр з азіатським. Там є цікавий 
образ Сальвадора Далі. Я привніс у роль Фрейда колорит Івано-Франківської області. 

Здається, ступка перебільшив «провальність» прем’єри, але в той же час ви-
явив себе самокритичним і у найвищому ступені вимогливим художнім керівни-
ком франківців. 

Роль Фрейда ще раз засвідчила невичерпні творчі можливості ступки. Як пи-
сав Ростислав коломієць, складалося химерне враження, що стефан Цвейг, опи-
суючи портрет Фрейда в останні роки його життя, дивився, не відводячи погляду, 
на обличчя ступки в цій ролі. Може, артист, працюючи над роллю, уважно вивчав 
«Зцілення та психіку» Цвейга або його «вчорашній світ»? Цвейг згадував, зокре-
ма, що на смертельно хворого Фрейда було важко дивитися, співбесідник відчу-
вав себе дискомфортно. Фрейд мислив тоді чітко, але вимовляти слова йому було 
складно через онкологічне враження щелеп.

останні хвилини свого життя, перед відходом у вічність, перебуваючи в агонії 
й тимчасово виходячи з неї за допомогою наркотиків, Фрейд у ступки вимушений 
присвятити істеричному та непереконливому — встигнути б! — самовиправданню. 
Над безпорадною людиною ведеться жорстоке слідство, й він сповідується перед по-
зивачами. винуватий? Не винуватий? Погано лікував? вилікував не до кінця? Завів 
лікування у глухий кут? скоріше за все, винуватий, але це неважливо. він уже й сам не 
дуже впевнений у тому, що його епохальне відкриття насправді панацея від усіх бід. 

На думку коломійця, ніколи ще актор не був таким внутрішньо гнучким і по-
ступливим до зовнішніх впливів, як у цій ролі. він проживав на сцені безкінечне 
душевне самокатування й болісне переплетення душевного роздвоєння — ки-
дався від прагнення виправдатися до каяття за будь-якої ціни. в моторошній по-
лярності бажань чіплявся за кожну мить життя й молив про прискорення кінця. 
в останні хвилини життя розкидав у різні боки, як мотлох, томи своїх досліджень, 
зрікався того, що не принесло людям очікуваного щастя. Навіщо все це, коли лю-
дина була й залишається нещасливою? Так, у боротьбі з надміру вимогливими 
привидами Фрейд у ступки врешті-решт знаходив віру в Бога, невіддільну від 
сумнівів у своїх, і взагалі людських, можливостях облагодіяти людство:

«вистава стає зворушливо людяною у ті миті, коли ступка–Фрейд, який, здава-
лося б, усе знає про людські слабкості та пороки, сам опиняється безсилим перед 
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ними. він слабкий, як і ми всі, коли прагнемо запобігти їх розголосу. Й виявляєть-
ся, що у великого психоаналітика стільки ж проблем, скільки й у його пацієнтів».

Улітку 2004 року, тобто через пару місяців після прем’єри, ступка розповідав 
про спектакль журналістці катерині Тарчевській:

— Фрейд був атеїстом. Написав трактат про те, що Мойсей, який водив євреїв сорок 
років пустелею, був не євреєм, а єгипетським аристократом. І все єврейство світу збури-
лося проти Фрейда. Його друг, лікар Єгуда заявив: «Ти зазіхнув на те, на що не мав права 
зазіхати». І Фрейд поступово, фактично від атеїзму прийшов до Бога вже на порозі смерті. 
От увесь зміст цього спектаклю. 

Деякі критики не вміли чи не хотіли зрозуміти, про що там йде мова. А тут один сту-
дент — із міліцейської академії — дивиться виставу раз, другий, потім приходить до мене 
за лаштунки й каже: «Богдане Сильвестровичу, це про те, що Фрейд був атеїстом, але по-
вернувся до Бога, бо там міститься фраза — “Бог дивиться на нас”. Правильно?» — мене 
питає. «Так, саме про це вистава», — кажу. Деякі критики й журналісти пишуть, що це 
пройдений етап, що про Фрейда вже ніхто не пам’ятає на Заході. А ми якісь уламки тут 
ставимо... Які уламки, якщо це про творчість? Фрейд вивчав підсвідоме. Не випадково 
і Сальвадор Далі дуже хотів із ним зустрітися. Він приїхав у 1938 році до Англії (де Фрейд 
на той час жив, переховуючись від фашизму). Це історична правда. Благав там півдня на 
колінах, щоб побачитись. Вони здибались, і Далі сказав: «Ми з Вами цікавимося одним і тим 
самим — я творю свої картини з підсвідомості, а Ви робите свій психоаналіз підсвідомо. 
Оцініть мої картини, чи вони Вам подобаються?» Фрейд йому на те сказав, що картини 
Далі — раціональні, підсвідомого у його картинах нема. Художник розклав усе по поличках. 
Фрейд сказав, що, коли бачить пейзажі класичні або Вермеєра, Рафаеля — там присутнє 
підсвідоме, а у Далі — ні. У нього раціо. Він вигадує всі ці речі. Далі тоді сказав: «Так що, кі-
нець сюрреалізму? Що, мені облишити живопис?» Фрейд йому на те: «Боронь Боже, Ви про-
довжуйте, продовжуйте». Він був чесним, не пристосовувався, як ми всі, він дозволив собі 
це сказати Далі. Той: «Ну що ж, але світ — це лайно, й усі купуватимуть те, що я намалюю. 
І я собі на ці гроші куплю острів».

Непростий в осмисленні спектакль йшов із аншлагом і користувався значним 
успіхом у пересічної публіки та столичних інтелектуалів. Цьому є цікаве підтвер-
дження. У 2006 році, до 65-річчя Богдана ступки, голова Національної спілки те-
атральних діячів України Лесь Танюк подарував артисту тритомне видання праць 
Зіґмунда Фрейда з дарчими написами — по чотири рядки в кожному томі. в ціло-
му вони мали такий вигляд:

о славний Зіґмунде–Богдане,
Психоаналізе ти наш!
Нащадки Фрейда як придане
Беруть театр на абордаж.

Бо Ти на власні роковини
Зумів явити на кону
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Едипів комплекс України
З таланту, сексу й напівсну.

отож вивчаймо ноленс-воленс
Твої труди, твоє життя
Хоча б по цей бік задоволень,
Бо слава — заповідь Твоя.

Зважай на трон — бо ось Ти де!
Многая літа!

сТД.

...На початку 2011 року відвідав у Москві унікальну виставку в Толстовсько-
му культурному центрі на П’ятницькій, 12, присвячену видатній сімейній парі — 
двом людям, за словами Т. Л. Толстої-сухотіної, «безмежно близьких один одному 
і водночас безмежно далеких».

На думку організаторів виставки, назва «він і вона» відобразила бінарний ха-
рактер композиції та «викладення» експозиційного матеріалу: «оповідь» велася 
не від імені її авторів, а від імені двох діючих осіб — Льва Миколайовича та софії 
андріївни Толстих. У зв’язку з цим роль рівнозначних компонентів виставково-
го рішення, поруч з предметами рукописного, образотворчого та меморіального 
фондів, набули «голоси» головних героїв, що звучали в текстах їх щоденникових 
записів, листуванні, фрагментах творів письменника та книги софії Толстої 
«Моє життя». 

Подібний підхід практично виключив прямий вплив музейщиків на форму-
вання ставлення відвідувачів до сімейного життя цієї незвичайної пари. Уважно 
познайомившись з документами, можна було скласти власну думку про те, що 
саме відбувалося у славетній сім’ї.

Що стосується мене, то, «гортаючи експозицію» виставки «він і вона», згадав, 
як задовго до неї — 1 грудня 2001 року — в київському Молодому театрі відбу-
лася прем’єра спектаклю Ірени коваль із ще красивішою й звучнішою назвою 
«Лев і Левиця» (режисер-постановник — станіслав Мойсеєв; художник-постанов-
ник — володимир карашевський; художник по костюмах — олена Богатирьова; 
музичне оформлення — Юрій Шевченко), який у жовтні 2007 року було включе-
но до репертуару Театру ім. І. Франка. Мені вдалося подивитися спектакль у бе-
резні 2002 року, коли навколо нього вщух критичний запал. але загалом критика 
звично залишилася на значно нижчому від самого спектаклю професійному рівні. 

в якійсь рецензії про виставу прочитав, що буцімто Лев Толстой, як і його дру-
жина, писали щоденники, «позуючи перед вічністю». Мовляв, якщо протягом пів-
століття члени подружжя пишуть кожен свій щоденник, то це тому, що вони не 
можуть «організувати собі душевні розмови». Думаю, це звично-пересічне стрем-
ління принизити генія до свого рівня. Мабуть, говорячи словами Юрія олеші, «не-
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має абсолютно чесних щоденників», але той же олеша називав свій щоденник 
«книгою про власне життя». 

Лев Толстой почав вести щоденники ще студентом — за 17 років перед тим 
як одружився й створив сім’ю; він відобразив у них майже півстоліття свого по-
дружнього життя — аж до 1910 року, коли помер всесвітньовідомим 82-річним 
письменником. Толстой завжди вважав, що щоденник допомагає людині зосеред-
жуватись в її роздумах про життя, спонукає до відвертості, чесності з самим со-
бою, бо ж, як він говорив, «будь-який фальш одразу ж тобою відчувається».

особисте життя, особливо людей непересічних, набагато складніше й духовні-
ше, ніж однобарвні схеми його сприйняття. Та й п’єса Ірени коваль не може претен-
дувати на глибоке проникнення в тему, якій присвячена. У щоденниках Толстого та 
його дружини, якщо зазирнути в них глибше, знайдемо велику, тяжку й до кінця не 
розгадану душевну й духовну драму, що пронизала все сімейне життя й літературну 
творчість генія, а не легковажний матеріал про те, «як Лев свариться із сонею».

ступчин герой знемагає, як це й було насправді, від сімейних незгод, але до 
самої смерті він не залишає надію на вдосконалення: «Життя є участь в удоскона-
ленні себе...» На схилі років він зізнається у щоденнику: «відчуваю себе у справі 
морального вдосконалення зовсім хлопчиком, учнем, і учнем поганим, мало ста-
ранним». Згадуючи свою юність у виставі, ступка–Толстой тримається саме за 
стрижень моральності, хоча глядач не завжди й не відразу це розуміє.

скажімо, публіка відчутно пожвавлювалася, коли невдовзі після одкровень 
Толстого щодо любовних утіх із різними жінками чує Левові слова про його висо-
ку моральність. а ступка вважає, що тут ідеться не про чоловічу всеядність, а про 
вищу духовну моральність, яка, власне, й тримає суспільство:

— Толстой у даному випадку зовсім не є проповідником аморальності, більше того, 
він чесно й відверто говорить майбутній дружині про свої гріхи та вади. Це треба просто 
пам’ятати, щоб не здрібнювати сенс вистави та й життєвої концепції самого Толстого...

Дійсно, розуміння людської моральності має бути значно глибшим. Толстой, до 
речі, ставив її дуже високо. він писав у щоденнику, що не може бути політичної змі-
ни соціального ладу, а може бути лише моральна, внутрішня зміна кожної людини.

або прислухаємося до роздумів Пушкіна, який вважав аморальним такий твір 
мистецтва, що має за мету потрясіння правил, на яких ґрунтується «щастя гро-
мадське чи гідність людська». от! Громадське щастя і людська гідність! Якщо вони 
не порушуються, якщо мистецтво на них не зазіхає, то такий твір може здатися 
аморальним тільки тим, які про аморальність мають приблизне поняття, змішую-
чи її з напученням.

Щодо щоденників молодого гульвіси Толстого, які читає у виставі його наре-
чена, то він сам у старості хотів їх знищити, але все-таки залишив, бо вважав, що 
«серед сили-силенної бруду там є ознаки прагнення вийти на чисте повітря і з них 
видно принаймні те, що, незважаючи на всю паскудність і непристойність моєї 
молодості, я все-таки не був залишений Богом і хоч під старість став трохи розу-
міти і любити його». До речі, якось переписуючи щоденники молодого Толстого, 
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софія андріївна спіткнулася на таких словах: «кохання немає, є плотська потреба 
спілкування і розумна потреба в подрузі життя». Занотувавши ці слова, дружина 
Толстого записала у своєму щоденнику: «Якби я це його переконання прочитала 
29 років тому, я нізащо не вийшла б за нього заміж». он як...

ступка належить до тих небагатьох артистів, які надзвичайно точно — на рів-
ні найтоншої інтуїції — відчувають правду образу. Це має вирішальне значення 
тоді, коли кіно- чи театральна роль пов’язана з історичною особою. Прорахунки 
драматурга чи режисера ще ніколи не схиблювали душевний «локатор» артиста, 
настроєний на реального, а не вигаданого героя на відстані десятків, а то й сотень 
років, — у даному випадку Льва Толстого. ступка наситив себе його думками за 
допомогою живих щоденників письменника, а не суб’єктивованих цитат із них, 
увійшов до його духовного світу, пройнявся його тривогами й радощами, шукан-
нями й знахідками, болями й метаннями. Завдяки цьому Майстер грає не «сімейні 
чвари за участі генія» і не «гіпертрофовану чоловічу інтелектуальність у домашніх 
умовах», як вважали деякі критики, а велику людську трагедію Льва Миколайови-
ча, який незадовго до смерті до самого дна відкрився у щоденнику:

«как комично то противоположение, в котором я живу, в котором без лож-
ной скромности: вынашиваю и высказываю самые важные, значительные мысли, 
и рядом с этим: борьба и участие в женских капризах, и которым посвящаю боль-
шую часть времени... Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе 
важнее всех возможных художественных произведений».

Проте ступчин герой не страждає егоїстичною зануреністю в самого себе, він 
сам несе свій хрест, не перекладає відповідальність за сімейну драму на дружину 
й дітей. особисто мене вразило у ступчиному малюнку ролі саме це глибинне 
передання самовідчуття Толстого, яке не дуже виражене в самому тексті п’єси, але 
насправді було наскрізним у його сімейних муках. Ці реальні переживання Тол-
стого, мабуть, почерпнуті ступкою знову ж таки із щоденника, в якому письмен-
ник на 63-му році життя записав:

«Я часто говорил себе: если бы не жена, дети, я бы жил святой жизнью, я упрекал 
их в том, что они мешают мне, а ведь они — моя цель... во многом мы поступаем 
так: наделаем худого; худое этo стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, 
что я хорош, я бы все сделал хорошо, да вот передо мной помеха. а помеха-то я сам».

Звертання ступки–Толстого до залу тоді, коли, здавалося б, необхідно було 
звернутися до софії андріївни, не свідчить про те, що він, як писав один критик, 
«не реагує на дружину взагалі». все складніше й страшніше. ступка знає те, чого 
не знають інші: Толстой уже давно втратив надію, що дружина його почує і зрозу-
міє. Незадовго до смерті він записав: «Я кое-что высказал и, слава богу, без дурного 
чувства, и она приняла, как обыкновенно, не понимая». Тож у звертанні до залу — 
не байдужість до дружини, а життєва мука генія.

Приблизно в той же час софія андріївна відверто висловилася у своєму що-
деннику про чоловіка: «он убивает меня очень систематично и выживает из своей 
личной жизни, и это нестерпимо больно... Мне хочется убить себя, убежать куда-
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нибудь, полюбить кого-нибудь — все, только не жить с человеком, которого, не-
смотря ни на что, всю жизнь за что-то любила, хотя теперь я вижу, как я его идеали-
зировала, как долго не хотела понять, что в нем была только одна чувственность».

На той час вони жили разом майже тридцять років, а жити пліч-о-пліч зали-
шилося ще двадцять. Характерно, що підзаголовком московської виставки, про 
яку згадував, був щоденниковий запис «Ми жили разом — нарізно...». саме цю 
драму Толстого переконливо розкрили Богдан ступка та Поліна Лазова. 

автор однієї з найкращих книг про письменника «Любов у житті Льва Тол-
стого» володимир Жданов писав, що софія андріївна знала, що «більшість не 
простить їй страждань Толстого, болісної обстановки, створеної її відношенням 
до грошей, її прямолінійністю, усіма її діями на благо сім’ї». Тому софії андріївні 
треба було не лише захистити свою правоту, але й звинуватити того, хто про-
тиставляв її поглядам найвищу правду. вона написала свою біографію, велику 
працю «Моє життя», де у подробицях описала минулі роки, особливо зупиняю-
чись на інтимних подробицях, підкреслюючи, що у Льва Миколайовича не було 
справжнього кохання, а був лише чуттєвий потяг, який з часом його залишив. 
вона заздалегідь готувала для себе виправдовувальний документ. «однак, якою б 
важкою не була розплата, софія андріївна ні на хвилину не сумнівається у пра-
вильності свого шляху. а шлях цей веде до загибелі. кожен крок наносить новий 
удар і їй, і Льву Миколайовичу. Чим менше у неї сил боротися, тим з більшою 
запеклістю бореться вона...»

«Лев і Левиця» станіслава Мойсеєва — це вистава, що, слава Богу, не претен-
дувала на розставлення крапок над «і» в цій історії. Проте завдяки Богдану ступці 
глядач обов’язково замислювався над роллю жінки в долі генія.

У 2008 році на франківській сцені з’явилася нова вистава «Легенда про Фа-
уста» Й. Шпіса, к. Марло та Гейсельбрехта. Напередодні прем’єри в жовтні 2008 
року режисер андрій Приходько розповідав журналістці Тетяні Поліщук:

«Зацікавився я п’єсою кристофера Марло (саме цей автор написав перший 
драматичний твір на цей сюжет), і там побачив одну “зачіпку”, коли Фауст питає 
у Мефістофеля: “Невже у вас є людські переживання?” а той відповідає: “Звісно! 
Я ж бачив Бога... У мене є про що сумувати, знаючи, що я втратив”... втрачений 
рай — від цього я відштовхнувся в пошуках режисерських ходів прочитання не 
тільки п’єси Марло, але й творів Йоганна Шпіса та Гейсельбрехта, народного ні-
мецького епосу середньовіччя. Ця вистава буде не про відомого нам ще зі шкільних 
років доктора Фауста, який продав свою душу дияволу, а про те, що може статися 
з кожним із людей. Тому що у кожного є свій втрачений рай, свої помилки, які вже 
ніколи не можна виправити. З народження людину пестують, вона живе у згоді, 
а коли виростає, їй хочеться чогось невідомого, спокусливого... всі щось своє шу-
кають. Хтось знаходить, а хтось і втрачає: у стосунках, у професії, у коханні... За 
жанром це буде притча, а тому наш спектакль називається “Легенда про Фауста”».

Богдан ступка грав роль старого Фауста та Мефістофеля. За його оцінкою, це 
був «потрясаючий спектакль».
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київські критики писали, що «ступка, як і завжди, вражав власною величчю...», 
а його «фінальний монолог примусив глядачів ридати під їхні ж аплодисменти». 
олег вергеліс назвав спектакль «гарним, але розхристаним». він заявив: «Фауст 
і Мефістофель — не два різних світи, а філософське єдине, буттєва цільність. Про-
шита до того ж родинними узами (Мефістофель–ступка-старший ближче до фіна-
лу перетворюється на Фауста, якого спочатку грав ступка-молодший). Як не роз-
куштуєш Добра без Зла, так і Зло без Добра має невигідний вигляд. а вже кращих 
кандидатур для цих Фауста–Мефістофеля, ніж представники вінценосної сім’ї, в 
українському мистецтві сьогодні й не знайти. Тому що в першому — висока люд-
ська мудрість і філософське лукавство. в другому — ще не зжите до сорока світле 
юнацьке баламутство й імпульсивне бажання обійняти своїм багатопрофільним 
талантом поки не всі охоплені простори медіа чи сусідніх сцен (“Московіада” в Мо-
лодому), ніби “продаючи душу...” — цьому часові (не зовсім, лише авансом). 

...в ідеалі — як мені бачиться — завершений спектакль і мав би переплави-
ти два різних світи в один. Технічно це складно. Ще складніше — енергетично. 
оскільки перший світ (міф) — суто філософська притча про пізнання (у зв’язку 
з Фаустом), яке, на жаль, ні до чого доброго не призводить, бо “знання побільшу-
ють скорботу”, і ще невідомо, у що викрутиться твій пошук. а другий світ (міф) — 
стихія карнавалу. Естетика містерії. вотчина фарсів. коли “змішалися і люди, 
і коні”. справжні коні теж на сцені. І декого вони все-таки переграють».

Ганна веселовська писала, що «Легенда про Фауста» перенасичена витівками, 
майданним дійством з живим конем, повітряними м’ячами й кульками, танцями 
на ходулях тощо, й її скоріше за все можна зрозуміти за допомогою книги клода 
Леві-стросса «Неосвоєна думка»: «сприйнявши за точку відліку введене цим уче-
ним поняття “бриколаж”, у виставах Приходька можливо пояснити все. Це по-
няття означає самодіяльний спосіб мислення, який ми поділяємо з дикунами і яке, 
водночас, є однією з головних технік постмодерністського театру, завдяки якій 
стикаються і сусідують, не створюючи єдності, тексти різних культур і народів». 
веселовська вважає, що бриколажна форма вистави — вседозволяюча й рятівна. 
«Інакше в якому іншому випадку можна було б припасувати до фіналу “Легенди 
про Фауста” геніальний монолог-сповідь Мефістофеля–Богдана ступки, вимовле-
ний в оглядному залі при повному світлі?»

Здається, знову, як і в радянські часи, по-справжньому поцінували франків-
ську виставу в Росії. Бо в санкт-Петербурзі, де театр гастролював на початку 
2010 року, «Легенда про Фауста» йшла за кількістю високих оцінок відразу піс-
ля «Тев’є-Тевеля». ось що тоді написала головний редактор «Петербургского теа-
трального журнала» Марина Дмитревська:

«один “кольоровий” спектакль справив на мене виключно сильне враження. 
він називався “Легенда про Фауста”, й поставив його андрій Приходько, учень 
Петра Фоменка, а оформила Марія Погрібняк... “Фауст” вирішено як містерію, 
частиною якої, як відомо, є мораліте. “Легенда про Фауста” — це не Гете, це алхі-
мічна суміш з німецьких легенд XVI століття, зібраних Йоганном Шпісом, п’єси 
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“Трагічна історія доктора Фауста” кристофера Марло та “лялькової комедії зі спі-
вом” Гейсельбрехта — “Доктор Фауст, або великий некромант”.

Приходько поставив містерію, яку виконують народні артисти. Не в тому ро-
зумінні, що попереду базарної юрби та музикантів у глядацькі проходи вступають 
народні артисти України Богдан ступка з барабаном та Богдан Бенюк з бандурою, 
а далі — зі скрипками, сопілками й тамбуринами — всі інші... заслужені, а в тому, що 
середньовічний сюжет виконано трупою народних лицедіїв, європейських реміс-
ників і одночасно галичан, “західників” у яскравих костюмах усіх кольорів веселки. 
вони грають “українську народну містерію” з величезною кількістю картин, ефектів, 
театральних див, кидаючи до зали і краплак, і кіновар, і бурштиновий шафран.

Тут “вічно зеленіє” гіллясте древо життя, під тінистою кроною якого народжу-
ється малюк, й ангели у посконних полотняних сорочках, з наївними “великодні-
ми” крильцями, осіняють його прихід у світ. Цей малюк виростає в молодого чор-
нокнижника Фауста (остап ступка), схожого на Фому Брута, але він ще й мріє 
про владу над світом. Його історія прочитана як історія добровільного самовиг-
нання людини з раю, з Божого світу, історія людської сліпоти та глухоти до знаків 
небес. Так, віддавши під заставу Люциферові свою душу, Фауст навчився викли-
кати дощ (це ж так просто в театрі: бризкнув з бокалу — і краплини полилися 
з колосників, продиригував кистю руки — й пішов сніг, стиснув кулак — сніг пе-
рестав, і ці прості ефекти в системі спектаклю справляють враження справжньої 
магії). він навчиться викликати різнокольорових, буквально розписаних духів 
і навіть одного разу в саду задоволень викличе на замовлення на сцену олексан-
дра Македонського. сидиш і думаєш: як же воно буде явлено це диво? І тут на 
сцену виходить... неземної краси живий кінь, за ним інший, а на них — живий 
Македонський та олена Прекрасна... Магія? Та вона сама, тільки не чорна, а теа-
тральна, і викликає такий же захват у залу, як і в східного правителя, що замовив 
шоу з оживленням великого полководця... Проблема лише в тому, що, чародій 
і маг, цей Фауст не побачить головного дива: в образі викликаного ним сатани до 
нього приходить... він сам, Фауст».

Далі дійство захопило Дмитревську ще більше: «З клубів диму в кабінеті мо-
лодого вченого виникає викликаний дух. спиною до глядачів у глибині довго сто-
їть фігура, одягнута так само, як доктор Фауст, — у фартух Майстра. Пришелець 
повертається обличчям. Це обличчя Богдана ступки. Мефістофель? Чи Фауст, 
який уже пройшов шлях гріхопадіння та з’явився тепер, щоб попередити наступ-
ного божевільного й остерегти свого послідовника? або сина. остапа... ступку. 
Повернись-но, синку... вони наче дивляться у дзеркало. але якщо старий Фауст 
пізнає своє молоде відображення, то молодий Фауст сліпий.

адже кожній людині, чи то чорнокнижнику, чи простому смертному, час від 
часу надсилаються гінці з попередженнями, а вже наша справа — зчитуємо ми “на-
діслані” тексти чи, не чуючи, летимо на всіх вітрилах до розруйнування, не думаючи 
про наслідки... колись і Люцифер був полум’яним архангелом, улюбленцем Господа, 
але, не оволодівши гординею, зажадав зрівнятися з Богом, тож і був скинутий. ста-
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рий Фауст — Богдан ступка — це повалений Фауст, який став Мефістофелем, він 
знає наперед трагічний кінець історії, в яку вступає Фауст остапа ступки.

Богдан ступка — той рідкісний актор, який вміє зіграти все очима, молитовним 
мовчанням, інтонаційними натяками, довгими паузами. Це підтекст, підказка молодо-
му Фаусту, майже мольба: не роби цього, не повторюй моїх помилок, не закладай душу. 
він позбавлений права прямого висловлювання, він лише гонець, але в страдницько-
му мовчанні має право молити та зневажати юного чорнокнижника, котрий бажає 
скорити світ, адже в цей момент він зневажає й себе колишнього. І що робити, якщо 
молодий — глухий, сліпий й не розуміє, що зараз роздвоюється його власна душа, що 
їх, Фауста й Мефістофеля, зустріч — це зустріч двох її іпостасей, половин».

ступчин Мефістофель–Фауст є фігурою трагічною: він усе знає, але не може по-
передити катастрофу, тому що колись согрішив сам і тепер відплачує за це. він буде 
з’являтися час від часу в однакових з Фаустом-сином костюмах, буде виникати зневаж-
ливим відображенням і вже без жодного співчуття спостерігати «повторення пройде-
ного». Боже, які дрібнички ця слава, ця влада, це багатство?! Хіба вони варті вічної ман-
дрівки колами пекла, яка тепер стала його долею, а незабаром стане долею наступного?.. 

Марина Дмитревська писала:
«Ці дзеркала, що множаться, — найсильніша художня й філософська здогадка 

Приходька. але дзеркала множить ще й особисто Богдан сильвестрович ступка — 
актор настільки складносурядний, що Фауст і Мефістофель, мудрість і наївність, злий 
кураж і простодушна хитрість, трагічна іронія й комічний азарт присутні в ньому 
одночасно. У нього не різні пензлики на різні фарби, а вся палітра разом кинута на 
полотно, й мова тільки про інтенсивність тієї чи іншої фарби на дану мить. скільки в 
його Мефістофелі гіркоти, гніву, несвободи (за яку він заплатив двадцятьма чотирма 
роками всевладдя, тобто абсолютної свободи). І тепер він, “батько”, трагічно посилає 
на загибель “сина”. а той вивернеться не лише від мовчазного “послання”, але й від 
живописного сонму янголів, що намагаються врятувати його душу (вони безкінечно 
крадуть перо, аби його нічим було написати криваву розписку). І готичний текст 
“зречення” покриє полотнище з формулами й здійметься вітрилами суперзавіси, під 
якою Фауст упливе до блаженства магічного всевладдя...»

критик наголошувала, що в спектаклі андрія Приходька містерія сусідила з бу-
фонадою, в ньому бризкала та багатокольорова, яскрава, низова, імпровізаційна 
комічна стихія, що уособлена видатним буфонним коміком Богданом Бенюком та 
його каспером, який поступив на службу до чорнокнижника Фауста. світ духів, до 
якого потрапляє Фауст, — це кольоровий світ не стільки містерії, скільки сучасної 
феєрії з чудернацькими «мас-медійними» фігурами.

У фіналі молодого Фауста поглинають безодні й на його місці опиняється... ста-
рий — Богдан ступка. Це Фауст? Чи все ж таки Мефістофель? Так чи інакше, шлях 
пройдено ще раз. він, зморений, сидить на краю сцени. Хлопчик-янгол кидає його 
— і Фауст–Мефістофель–ступка виходить до залу з проповіддю. ось воно, мора-
літе, фінал містерії: він просить пробачення, закликає всіх молитися Господу, щоб 
врятував від лукавого, й закликає ніколи не торгувати своєю душею: 
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«Здається, тільки така особистість, як ступка, може ось так, від себе, вийти до 
залу. але зрозуміти цю проповідь можна двояко. Хтось вважає, що кається сам ак-
тор, хтось ототожнює його з Фаустом, а мені здалося на хвилину, що проповідує... 
Мефістофель. Немає переходу від ролі до проповіді — й залишається незрозумі-
лим, що це і чи вірити цьому?»

Цей аналіз петербурзького театрознавця переконує значно більше, ніж без-
порадні заяви деяких київських критиків з їх емоційними сплесками: подобаєть-
ся — не подобається, зрозуміло — не зрозуміло тощо. 

Подумалося й про те, наскільки виважено, продумано ступка втримує своїм 
художнім керівництвом і талантом режисерів, артистів мистецьку, духовну відпо-
відність між формою і змістом подібних вистав. У мистецтві сценічного гротеску 
нині переважає постмодерністське капризно-насмішкувате ставлення до життя 
та гра «власною своєрідністю». Для франківців духовність будь-якого спектак-
лю — понад усе. 

Цікаву статтю вергеліса про виставу зі ступкою–Фаустом, написану ще в лис-
топаді 2008 року, прочитав аж у 2012-му, коли Богдан сильвестрович уже хворів. 
а тому блискавкою вразили слова критика про те, що фінальний монолог Фауста–
ступки буквально загнав його в емоційний шок «і виникло екстрене людське бажан-
ня зателефонувати дружині великого артиста: “Ларисо семенівно, робіть що хочете, 
але трагічні тиради про смерть, про відхід — треба забороняти! в театрі з такими 
речами (поруч із Мефістофелем особливо) — не жартують... ви мене розумієте?”» 

Зі Ступкою на виставах франківців

спектакль «Едіт Піаф. Життя в кредит» про перше кохання та перший тріумф 
всесвітньо відомої французької співачки запам’ятався, в першу чергу, тим, що ми 
дивилися його разом зі ступкою. Це було 5 січня 2011 року, за кілька днів до того, 
як Богдан сильвестрович потрапив до лікарні. сиділи в його ложі, й перед почат-
ком артист з якоюсь особливою теплотою та зворушливістю розповідав: 

— Ідею мюзиклу й саму п’єсу запропонував Юрій Рибчинський. Між іншим, його рок-опера 
«Біла ворона» у блискучій постановці Сергія Данченка з тріумфом ішла на франківській сцені, 
а пізніше скорила Польщу й Австрію. Поставив спектакль про Едіт Піаф, що йде з аншлагами 
третій рік поспіль, Ігор Афанасьєв. Саме він свого часу разом із Сергієм Данченком створив 
один з найперших мюзиклів в Україні — «Конотопську відьму» Григорія Квітки-Основ’яненка. 
Нещодавно Ігор Афанасьєв поставив спектакль про знаменитого кошового отамана Івана 
Сірка з присвятою своїм учителям Сергію Данченку, Володимиру Бігмі, Борису Каменьковичу. 

сценограф, художник-постановник валентин козьменко-Делінде створив 
дивний сценічний простір — вільний, відкритий. Дещо схоже на паризьку місь-
ку площу з подіумом під... перевернутою Ейфелевою вежею. Делінде кілька років 
працював у МХаТі в олега Єфремова, оригінально мислить. Починаючи з 80-х 
років він прикрасив репертуар франківців спектаклями «сон літньої ночі» та «Ро-
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мео і Джульєтта» Шекспіра, «кар’єра артуро Уї» Брехта, «сни за кобзарем» Шев-
ченка, «одруження» Гоголя...

а музика! Прекрасну, магнетичну музику написала вікторія васалатій. вона ж 
і виходила в ролі Піаф у виставі (ступка зарахував її в театр). олег вергеліс писав: 

«композиції васалатій емоційні, мелодійні (чудово аранжовані, до речі). вони 
чіпляють і відлунюють у пам’яті після спектаклю, оскільки римуються з гідними 
традиційними зразками нашої справжньої естради, а не з гарбузинням нинішньої 
шоу-бізнесовості. 

По суті, саме цей мюзикл і відкрив новий неабиякий композиторський дар, про 
який досі, гадаю, мало хто знав. оригінальна партитура вікторії не сканує давно відо-
му Піаф (про яку ще Штірліц захоплено говорив пастору Шлагу), а ніби вільно допов-
нює її можливі регістри. Ретрансльовано вдало — через усю структуру постановки».

Дійсно, глядач купається в атмосфері французького шансону початку ХХ сто-
річчя. Не випадково мюзикл про Едіт Піаф отримав дві театральні премії «київ-
ська пектораль» — «За кращу музичну концепцію спектаклю» та «За кращий му-
зичний спектакль». 

Того вечора, коли ми дивилися спектакль з Богданом сильвестровичем, роль 
головної героїні виконувала Тетяна Міхіна — молода, талановита актриса, що 
самовіддано, безоглядно перевтілилася в юну Піаф та переконливо передбачила 
разом з зачарованими глядачами (у залі було багато молоді) велику славу істинно 
народної артистки Франції.

Ще раз звернемося до олега вергеліса, який дивився прем’єрну виставу у трав-
ні 2008 року:

«Таке трапляється в театрі не часто. І сьогодні на “фокуси” перевтілення здатен 
лише талант, який, за Пастернаком, “єдина новина”. важливо тільки, щоб утрима-
лася й не зазналася. Не розслабилася і не піддалася... І не обманула у своїх наступ-
них спробах сценічних “обманів”. Бо способами алхімії артистка явно володіє, 
граючи “в” Піаф, “за” Піаф, “над” Піаф, “біля” Піаф... Граючи щиро і майстерно, 
заплутавши нас остаточно у фіналі історії про “ту”, у якої “...чи то чорти в душі 
гніздилися, чи то янголи співали в ній?”».

Що й казати, артистці вдався, здавалося б, невловимий образ Піаф, що спа-
лювалася пристрастю за піснею. Її гра була не тільки пластичною, але й живопис-
ною... Глядач вірив, що для неї творчість і пісня — найвище за все, а тому розумів, 
чому Піаф ні за що не віддавала свою коштовність — голос — якійсь загадковій Бі-
лій леді (чи то жінці-Привиду, чи то смерті), що була цікаво виконана Людмилою 
смородиною. Талант вище, дорожче за безсмертя. Чи він і є безсмертям? критики 
недооцінили інтелектуальну складову спектаклю. а насправді в Театрі ім. І. Фран-
ка в жанрі мюзиклу створили філософський образ жінки, яка здатна на все заради 
реалізації свого таланту. Цим і вигідно відрізняється твір франківців від інших 
київських постановок на тему життя й творчості «паризького горобчика».

Утім, складно сказати, що вразило мене більше — сама вистава чи те, як реа-
гував на неї ступка. Ззовні наче спокійний (виставу дивився вже вкотре!), Богдан 
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сильвестрович глибоко співпереживав у душі. Це відображувалося в очах, в інто-
націях, в його, так би мовити, ініціативних оплесках, які своєю доречністю й точ-
ністю заражали весь зал. він дійсно любив артистів, що знаходилися на сцені, він 
ними захоплювався, він посилав їм енергетичні флюїди своєї підтримки. Й артисти 
бачили художнього керівника, відчували його! Тільки-но спектакль завершився, на 
виходах вони кланялись йому, вітали руками... в Театрі Богдана ступки величезне 
значення має сама атмосфера, створювана постійно самим художнім керівником.

Браво, франківці! Браво, ступка! ваша душевна й духовна злитність робить 
честь українському театру. І щоб там не казали деякі театрознавці, вважаю цю 
злитність дуже важливою рисою Театру Богдана ступки.

кілька місяців після спільного перегляду вистави ще раз спитав у художнього 
керівника, як він її оцінює. ступка лаконічно відповів: «Дуже високо оцінюю. Фі-
лософія спектаклю — сильна. Музика хороша. Прекрасна режисура, дивовижна 
сценографія, видатні виконавці. Дуже хороший спектакль».

Наступного разу вдалося побувати зі ступкою на франківській виставі напри-
кінці 2011 року — 22 грудня. Це був «Урус-Шайтан», який він назвав своїм діти-
щем. Як розповів Богдан сильвестрович, Ігор афанасьєв написав кіносценарій 
про кошового отамана Запорозької січі Івана сірка, а він запропонував зробити 
з того матеріалу п’єсу. вийшли, як зазначено в репертуарній афіші, «Байки про 
сірка — кошового отамана, шевальє д’артаньяна та турецького султана». Режи-
сер-постановник — Ігор афанасьєв, художник-постановник, сценограф — сергій 
Якутович, музика — анатолія карпенка. 

На сцені розгорнуто динамічну розповідь, зіткану з реальних подій, легенд, ви-
гадок і чуток, що вже кілька століть супроводжують непереможного запорізького 
отамана Івана сірка, який виграв 55 великих битв. Недарма кримські татари дали 
йому прізвисько Урус-Шайтан, а татарські жінки лякали його ім’ям своїх дітей. 
отаман сірко разом з легендарним д’артаньяном брав участь у взятті Дюнкер-
ка. а ще він і славнозвісний лист турецькому султану складав, і стрілу на льоту 
зупиняв, і з вовками родичався. а після смерті своєї заповідав... відрубати йому 
руку й направляти її проти супостатів, щоб тікали вони зі страху. Михайло куту-
зов, правда, за легендою, навіть використав мощі сірка, аби викурити Наполеона 
з Москви. Історія отамана від народження і до смерті, з буйством й азартом моло-
дості, з драмами та зрадами у зрілому віці проходить перед глядачами в традиціях 
українського бурсацького театрального дійства, з піснями-зонгами... 

вистава мене вразила. Здається, вперше на франківській сцені, а то й узагалі 
на українському театрі талановито поставлено такий відверто просвітницький 
спектакль з історії України. саме так замислив його художній керівник! Як сценіч-
ну «популярну енциклопедію» запорозького козацтва... самі герої розповідають не 
лише історію сірка та його побратимів, а й історію славного періоду нашої вітчиз-
ни. вони звертаються безпосередньо до залу, і той час від часу вибухає оплесками, 
оцінюючи не тільки художню тканину вистави та психологічний малюнок ролей, 
але й історичну інформацію, яку переконливо доносять артисти. Й тоді букваль-
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но повисає в повітрі відповідь на гірке питання, поставлене Борисом олійником 
у часи смути 90-х років минулого століття:

— Невже ж ми всі, — я вже волаю 
в пам’ять. — 

Невже не той обрали шлях і брід?
Невже ж діди, конаючи на палях,
Не виправдали на землі наш рід?!

«виправдали! виправдали!» — таку відповідь вистукує глядачеве серце. Най-
більше вражає розповідь самого сірка у виконанні народного артиста України 
володимира Нечепоренка. 

У виставі сірко дещо романтизований (а як інакше!), тому нагадаю, як оці-
нював кошового отамана Запорозької січі відомий учений-козакознавець Дмитро 
Яворницький: 

«І за вдачею, і за своїми діями сірко являв собою тип справжнього запорожця. 
він був хоробрий, відважний, пристрасний, не завжди вірний своїм союзникам; 
він любив подеколи погуляти, і добряче випити, і під чаркою показати своє ко-
зацьке завзяття; він схильний був блискавично захопитися новою думкою, новою 
справою, а потім відмовитися од них і прийти до зовсім протилежного рішення. 
То він був на боці московського царя, то на боці польського короля, то він підтри-
мував Дорошенка, то переходив на бік ворогів, суховія та Ханенка, то виступав 
проти двох останніх і знову захищав Дорошенка, то допомагав російському царе-
ві проти турецького султана й кримського хана, то йшов проти царя заодно з сул-
таном і кримським ханом. “Нужда закон міняє”, — часто говорив сірко і, мабуть, 
часто діяв із своєю улюбленою приказкою».

Та то була не особиста сіркова нужда, а всієї України. саме так! спокійно-могут-
ня енергетика Нечепоренка заворожує неймовірною сірковою вірою в Україну, без-
компромісною вірністю Україні, самовідданим служінням високим інтересам Укра-
їни. Здається, глядацькі душі довірливо прикипають до православного козацького 
чільника, котрий усім своїм життям уособив й застеріг велику Шевченкову максиму:

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!

Нічого подібного в сучасному житті українці не зустрічають і не бачать, але, 
слухаючи «байки про сірка», вони щемливо відчувають, що на цьому світі справді 
можна вибирати все — «вибрати не можна тільки Батьківщину». в моральному 
полі сірка живуть й ведуть свою духовну розповідь козак Шило (василь Баша), 
Петро Порох (володимир коляда) та інші козацькі душі. 
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важливе значення в емоційному сприйнятті навіть іноді дидактичної інфор-
мації відіграває музичне оформлення вистави (музичний керівник — валерій 
Ґданський, хормейстер — анатолій Навроцький). Зачаровують українські народ-
ні пісні — голосами франківців співає Україна. Захоплюють жіночі вокальні партії 
у виконанні Жанни Боднарук і анжеліки савченко. Бойові сцени в постановці 
володимира абазопула викликали у мене ностальгічні ремінісценції з «Енеїдою» 
сергія Данченка. вражає пластична майстерність франківців — молодих і стар-
ших, у тому числі в особливих ситуаціях (польотна пластика — Федір Муленко). 
Зауважу, що в сучасному «тілесному» театрі вербальний текст завжди підпоряд-
ковано пластичному ряду, в ньому слово втрачає своє значення. в Театрі Богдана 
ступки дивовижна пластика талановитих франківців лише підсилює, животво-
рить силу, переконливість, яскравість сценічного слова...

в «Урус-Шайтані» задіяно понад 60 (!) артистів — яскравих, талановитих, непов-
торних. І погоджуєшся з художнім керівником, що його трупа — найкраща в світі.

У спектаклі глядачеві толерантно представлено іспанського Головнокоманду-
ючого (олег Шаварський), французького адмірала (володимир Збарацький), ту-
рецького султана Мюрада (Павло Москаль), російського царя олексія Романова 
(олександр Логінов), знаменитого Михайла кутузова (Євген Шах), імператора 
Наполеона (Павло Піскун), маршала Мюрата (володимир Зозуля)... Так що запо-
розьких козаків піднято на той міжнародний щабель, який вони і займали.

Повірте, немає жодного сенсу прискіпливо розглядати неточності в історич-
ній палітрі вистави, бо вона правдива й точна в своїй суті, художньо розкриває 
ментальність українського козацтва.

сьомого січня 2012 року — вистава «одруження» у постановці й сценографії 
валентина козьменка-Делінде. в ролях: агафія Тихонівна — народна артистка 
України Ірина Дорошенко; тітка орина Пантелеймонівна — анжеліка савченко; 
сваха — заслужена артистка України Любов куб’юк; Подкольосін — народний 
артист України олексій Богданович; кочкарьов — народний артист України Бог-
дан Бенюк; Яїчниця — народний артист України василь Мазур; Жевакін — народ-
ний артист України володимир коляда; анучкін — олександр Логінов; Пантелєєв 
і стариков — Юрій Ребрик. Зоряний склад! 

І все-таки, чесно кажучи, хвилювався. Здавалося, що неможливо переверши-
ти постановку «одруження» Марка Захарова у Ленкомі, якою захоплювалася вся 
Москва. Та франківці таки зробили це! свідчу впевнено, бо бачив ленкомівське 
«одруження» двічі, в тому числі з олегом Янковським. У кожному театрі, що ста-
вить цю п’єсу, парад-але «різномастої» кавалькади женихів обумовлений, як відомо, 
самим Гоголем. Звісно, що він подарував артистам віртуозні діалоги, передбачив 
комізм усіх ситуацій, а також яскравість надзвичайного, театрального дійства. Та 
франківці настільки занурилися не тільки в глибини, але й у нюанси гоголівсько-
го гумору, настільки повно й вражаюче передали його, що можна зробити висно-
вок, який виходить за межі цієї вистави: національна душа Гоголя, щедро розлита 
в його творах, у тому числі драматичних, доступна його землякам, здається, на рівні 
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підсвідомості. вони не грають, вони просто настроюються на душу Гоголя. в цьому 
контексті у франківців дивовижні перспективи з гоголівськими п’єсами.

Доброго слова заслуговує вишукано-аскетичне оформлення сцени, що не змі-
нюється впродовж усієї вистави і являє собою внутрішню стіну квартири та ди-
ван... Ніщо не відволікає від талановитого театрального дійства, від облич і плас-
тики артистів. 

Захоплена виставою, петербурзький критик вікторія амінова писала, що 
в «одруженні» на сцені франківців «кочкарьов, роль якого грає Богдан Бенюк, ми-
моволі стає центральним персонажем...». але чому мимоволі? Може, в цьому й був, 
як говорить ступка, «цімес» режисера? Читайте Гоголя й думайте!

Ростислав коломієць доречно зауважив: «Настільки глибоко заховані мотива-
ції вчинків героїв, що без додаткових інтелектуальних зусиль годі й мріяти про 
їхню розгадку».

втім, я сидів поряд із дідом Богданом і для мене «центральним персонажем» 
вистави був його внук Дмитро ступка, який грав чотири невеликі, малослівні ролі: 
слугу Подкольосіна, дівчину Дуняшку в домі нареченої, компаньйона старикова 
і візника. Та ще наприкінці вистави на мить з’являвся у вікні квартири в... лику 
Гоголя... Ці потрясаючі для молодого актора сценічні можливості ступчин онук 
використав вповні. Миттєве перевтілення, сутнісно наповнене мовчання на сце-
ні — органічна присутність, витончена пластика тіла... Та, здається, найголовні-
ше — природна енергетика, що по вінця переповнює молодого артиста. То вже — 
від Бога... Глядачі, між іншим, це відчували, вони кілька разів аплодували Дмитру 
остаповичу за... духовну наповненість ролі. 

Наступного дня — 8 січня — на запрошення Богдана сильвестровича поди-
вився прем’єрну виставу «Ромео і Джульєтта», в якій Дмитро ступка втретє ви-
ходив у головній ролі. Що й говорити — справжній Ромео! Молодий, красивий, 
пластичний, щирий, з добре поставленим голосом. Здається, вперше його похва-
лив і дід. Як і партнершу, — Джульєтту — сімнадцятирічну Лізу Марченко: «вони 
дуже добре зіграли. Дивишся і справді віриш, що це закохані з верони. Їх моло-
дість плюс енергетика — це половина успіху спектаклю». У ролі Меркуціо на сце-
ні того дня розкошував остап ступка.

Зал, як і вчора, дякував артистам стоячи!
Богдан сильвестрович може пишатися своїми франківцями, своїм онуком 

і своїм сином.
Дев’ятнадцятого і двадцятого березня ми подивилися ще дві вистави. Пер-

ша — «Увертюра до побачення» за оповіданням Івана Франка «сойчине крило», 
що представляла щойно відкриту камерну сцену імені сергія Данченка. в ній гра-
ли остап ступка й Наталія корпан. Художній керівник і батько водночас після ви-
стави відмовився її поціновувати, мовляв, хай це роблять глядачі. скажу від себе, 
що артисти прекрасно справилися зі складним матеріалом франківського твору, 
а остап ступка створив яскравий, живий і переконливий образ відлюдька, як на-
звав свого героя Франко, самітника, який замочив сльозами лист від давньої коха-
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ної і насправді мріє про те, щоб хоча б дух її перелинув через його хату й торкнув 
його своїм крилом. Бо ж тільки подих любові донесе хвилю дійсного, широкого, 
багатостраждального життя в усвідомлену слимаковість, паперовість та негідність 
існування. Тільки любов здатна розбудити, стрясти з себе пута відлюдькуваності 
й дати змогу рвонутися до нового життя.

Зазначу окремо, що першовтілення франківського «сойчиного крила» нале-
жить андрію Приходьку на сцені київської майстерні театрального мистецтва 
«сузір’я». Та зіркий і спостережливий ступка дозволив перенести виставу спо-
чатку в «Театр у фойє», а затим і відкрити нею камерну сцену. 

в одній сучасній театрознавчій книзі, виданій у Москві, зустрів думку, що 
«дрібні страсті дрібних людей більше годяться для малої сцени». Мабуть, автор 
бував лише на дрібних малих сценах...

Наступного дня — 20 березня — премʼєрна вистава «Жона є жона...» — інс-
ценізація за оповіданнями антона Чехова (режисура, сценографія та музичне 
оформлення валентина козьменко-Делінде). в ролі жони — народна артистка 
України Поліна Лазова, чоловік — народний артист України Богдан Бенюк. Не-
перевершений дует із абсолютним відчуттям чеховського гумору! Їхня покоївка — 
анжеліка савченко, їхній лакей — Дмитро ступка. а ще — персонажі п’єси «Три 
сестри», фрагменти якої органічно вмонтовано у феєричний водевіль (відомо, як 
Чехов любив водевіль!) франківців: Ірина — анастасія корженко, Маша — альо-
на Меметова, ольга — анастасія Чумаченко, Прозоров — Іван Залуський, верши-
нін — Павло Москаль, сольоний — Ренат сєттаров, Тузенбах — Дмитро ступка. 

Усі вони — випускники театрального курсу Богдана ступки! Дух захоплює, 
які вони молоді, професійні, красиві й багатовміючі. Гарно поставлені голоси, до-
бре співають (хормейстер — анатолій Навроцький), розкішно танцюють, дуже 
пластичні (хореографія — анатолій альошин, Євгенія севрук). І головне — ступ-
ка навчив їх мислити на сцені. Може, поки-що це піддається найважче, але вони 
стануть чародіями. обов’язково!

Художній керівник, який дивився виставу вперше, накопичив чимало заува-
жень і порад артистам (я зрозумів це з пізнішої розмови з ними), але впродовж 
усієї вистави він випромінював енергетику щедрої доброзичливості та безумов-
ної підтримки і, як виявилося, вони це відчували. Богдан сильвестрович заплескав 
у долоні найпершим у залі, коли анжеліка савченко зробила вишукане балетне 
па. він дуже точно відзначав аплодисментами кращі миті у грі своїх учнів.

спостерігаючи за ним, я радів, що батько і дід упродовж двох вечорів поспіль 
дивився на сцені своїх талановитих сина та внука. сказав Богдану сильвестрови-
чу, що то були два щасливих для нього вечори, і він погодився.

Наступного разу мені пощастило 6 травня подивитися прем’єру вистави «Пере-
хресні стежки» за мотивами однойменної повісті Івана Франка (інсценівка та режису-
ра Дмитра Чирип’юка). сценографія андрія александровича-Дочевського відразу за-
лучала глядача до психології Франкової повісті. Чорне вбрання сцени і дзеркала, в які 
самі герої взагалі не заглядають, але вони, мабуть, віддзеркалюють внутрішні порухи 

Stupka-text.indd   471 15.10.2012   16:58:58



472

Богдан Ступка. Біографія

їхніх душ... Музика Юрія Шевченка суголосна душевному стану героїв, і згадується 
Франко, який писав, що «враження, яке робить на нас музика, є не тільки більше без-
посереднє ... але безмірно багатше, інтенсивніше і сильніше, ніж враження поезії».

Та й у повній тиші стальський у виконанні Петра Панчука прикував увагу гля-
дачів з перших слів і не відпустив аж до кінця вистави. Франко допоміг артисту роз-
критися, здається, до самого дна. Петро Панчук є несуєтною гордістю франківської 
сцени... Разом із олександром Форманчуком (Рафалович) вони склали прекрасний 
дует, який довго не забудеться. в той день, на прем’єрі, Регіну грала олена Фесунен-
ко, Барана — олег стальчук, квіткарку — вія кальва, Поштара — олексій санжак. 
а ще — Батяри — володимир абазопуло (молодший), Іван Залуський, олександр Пе-
чериця та Шинкар — Ренат сєттаров. Усі вони — старші й молодші, заслужені ар-
тисти й недавні випускники театральної студії — склали неповторний, вишуканий, 
талановитий ансамбль, який найперше й характеризує кращі вистави франківців. 

Наскільки мені відомо, критики не звернули увагу на те, що повість «Пере-
хресні стежки» (вперше видано в 1900 році) Франко писав одночасно з найбіль-
шим своїм трактатом естетичного характеру — «Із секретів поетичної творчості» 
(1898–1899). відомо, що в ньому він висунув тезу співвідношення підсвідомого 
та свідомого й прийшов до визначення художника як особистості «окремого пси-
хічного (психологічного. — В. М.) типу», якій притаманна основна прикмета — 
«еруптивність його нижньої свідомості, т. є. її здібність — час від часу піднімати 
цілі комплекси давно погребаних вражінь і споминів, покомбінованих, не раз 
також несвідомо, одні з одними на денне світло верхньої свідомості». На думку 
Франка, ці давні конкретно-чуттєві враження за наявності сильного побічного 
поштовху не тільки можуть впливати на діяльність людини, але й іноді керують 
нею сильніше від аргументів свідомості, розуму. Поетами, митцями Франко на-
зивав людей, «котрі мають здібність видобувати ті глибоко заховані скарби своєї 
душі і давати їм вираз у зрозумілих для кожного словах».

Так от, у «Перехресних стежках» автор буквально застосовує ці теоретичні по-
стулати, в чому виразно перегукуються окремі місця повісті й трактату. скажімо, 
в другому розділі «Перехресних стежок» читаємо, як Рафалович згадував минуле 
стальського: «але Рафалович чув, що за тим першим образом у його тямці тяг-
неться ще щось, якесь неясне, але болюче, неприємне чуття, і тілько ненастан-
нє балакання стальського не дає тим споминам виплисти наверх і дійти до пов-
ної свідомості». Подібні приклади асоціативної єдності підсвідомого і свідомого 
є й у інших місцях повісті.

Жодним чином не беруся стверджувати, що франківці присвятили свою ви-
ставу художньому дослідженню цього цікавого феномену. Проте в атмосфері 
спектаклю розлито Франкові уявлення про роль підсвідомого в житті людини, 
глибину її почувань та багатство фантазії, що значною мірою й робить «Перехрес-
ні стежки» вишукано стильною виставою.

отже, по-перше, в репертуарі Національного театру ім. І. Франка нарешті знову 
з’явився спектакль за його твором; по-друге, театральні «Перехресні стежки» спів-
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ставні за талантом з художнім твором автора; по-третє, франківці знову показали, 
що мистецтво Національного театру — це мистецтво великого стилю, як поняття 
цілком конкретного, об’ємного й цілісного; нарешті, саме на таких виставах глядач 
особливо відчутно вчиться сенсуальному, чуттєвому, естетичному сприйняттю, ду-
ховно збагачується й виростає, відкриває для себе справді нові скарби своєї душі.

На самому початку 2012 року, коли довго спілкувався зі ступкою в його кабі-
неті, зайшла мова про художню політику театру, і він показав мені репертуар на 
січень 2012 року. в ньому налічувалося 26 різних спектаклів! серед новорічних, 
святково-дитячих — прем’єра «Попелюшки» (автор вікторія васалатій), музична 
казка Дмитра Буковинця «Новорічна одіссея», мюзикл-казка «Бременські музикан-
ти» (Геннадій Гладков, василь Ліванов, Юрій Ентін) і мюзикл «котигорошко» ана-
толія Навроцького. Шість вистав — національна класика (!): «Наталка Полтавка» 
Івана котляревського, «Назар стодоля» Тараса Шевченка, «кайдашева сім’я» Івана 
Нечуя-Левицького, «Шельменко-денщик» Григорія квітки-основ’яненка, «Мар-
тин Боруля» Івана карпенка-карого та «в неділю рано зілля копала...» ольги коби-
лянської. Потрясаюче! Художній керівник франківців підняв планку національної 
класичної драматургії в репертуарі на, здається, недосяжний рівень. Додамо ще 
й «Урус-Шайтан», про який йшлося. Театр може пишатися й виставою «одружен-
ня» Миколи Гоголя. в січні йшло три п’єси вільяма Шекспіра (!): «Ромео і Джульєт-
та», «Приборкання норовливої» та «Буря». П’єр огюстен Бомарше був представ-
лений у репертуарі виставою «весілля Фігаро», а Ярослав Гашек — «Швейком». 
З успіхом йшли вже згаданий мюзикл Юрія Рибчинського та вікторії васалатій 
«Едіт Піаф. Життя в кредит» і хореографічна драма олександра Білозуба «Дві квіт-
ки кольору індиго». виправдало себе звернення до французького драматурга Ері-
ка-Еммануеля Шмітта, представленого двома виставами: психологічним детекти-
вом «Маленькі подружні злочини» і театральним романом «Фредерік, або Бульвар 
злочинів». серед прем’єр січня — трагікомедія сергія Жадана «Гімн демократичної 
молоді» і музична драма за мотивами п’єси Михаїла севастіану «Безіменна зірка». 
Залишилося зафіксувати в пам’яті читача вистави «сентиментальний круїз» Тама-
ри кандали, «соло для годинника з передзвоном» освальда Заградника та ліричну 
комедію Джона Прістлі «скандальна пригода містера кетла та місіс Мун».

Звісно, не всі вистави задовольняли Богдана сильвестровича, одну він навіть 
порадив мені взагалі не дивитися. Проте не має сумніву в тому, що в результаті де-
сятирічної роботи Богдана ступки на посту художнього керівника Національного 
академічного драматичного театру ім. Івана Франка було створено Театр світового 
художнього рівня з фантастичним репертуаром і дивовижним творчим колективом.

сказав йому про це, та він одразу перевів розмову, що 2011 рік був дуже тяж-
ким і висловив сподівання, що 2012-й буде щасливішим не лише для нього, а й для 
людей усієї України. Тому що кожна людина живе надією: «Contra spem spero! Без 
надії сподіваюсь!»

Та я все-таки надам слово відомим українцям, які знаються на театрі й професій-
но оцінюють роботу Богдана ступки на посаді художнього керівника франківців.
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Почнемо з олексія кужельного, народного артиста України, художнього ке-
рівника київської академічної майстерні театрального мистецтва «сузір’я», який 
неодноразово висловлювався про Театр Богдана ступки. скажімо, у 2010 році ку-
жельний писав:

«Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка певен у нескін-
ченності потоку симпатиків, а від прихильників вимагає співучасті у пошуку сво-
го стиля в новому тисячолітті. Право на це дає дивна, як задуматися, то й фантас-
тична, природа його організму».

За словами кужельного, франківці виявляють природний аристократизм най-
вищого ґатунку в кожній миті свого існування, демонструючи народну просто-
ту, відсутність будь-якої пози і натяків на якусь обраність чи неординарність. Ця 
якість ніби спадковість, родова ознака не згасає, а втілюється на цьому натхнен-
ному кону, захоплюючи глядача у транс вічності акторського буття. Богдан ступка 
єднає з амвросієм Бучмою, Богдан Бенюк — з Миколою Яковченком, володимир 
Мазур — з олександром Панасьєвим, не кажучи вже про Наталію сумську, За-
дніпровських, олексенків. Дивлячись на олексія Богдановича, чомусь думаєш про 
володимира Добровольського... в театрі присутні Наталія Ужвій, олександр Пала-
маренко, ольга кусенко, тільки треба прислухатися до ансамблю франківців. 

Художній керівник є визначальним у цьому талановитому, неповторному бага-
тоголоссі: «До честі франківського аристократизму: стільки премій, звань, почестей, 
скільки випало на талан Богдана ступки, іншого довели б до манії величності. він 
до сьогодні доступний, самоіронічний, перший серед рівних у рідному театрі, в по-
шуках режисерських відкриттів радий захоплюватись, як починаючий актор». 

Тепер ще одна оцінка кужельного:
«Десять років театром керує геніальний актор Богдан сильвестрович ступ-

ка. він не просто зберігає, оберігає й затверджує вкорінений його другом і сорат-
ником Данченком режисерський кодекс честі. Для нього важливо знайти в дуже 
різних режисерах здатність відповідати сергію володимировичу й, що не менше 
важливо, доповнювати його тут і зараз. 

Це пояснює запрошення на постановки й всесвітньо відомого грузинського 
майстра Роберта стуруа, й українських режисерів, які волею долі опинилися за 
межами Батьківщини. Такі творчі зустрічі завжди дають урок відповідності влас-
ного життєвідчуття життєвідчуттям в інших точках Землі, в інших соціальних, 
економічних, політичних реаліях.

І все це для того, щоб у дні сьогоднішньому вловлювати, передчувати барви 
й звуки вічності, переплавити їх на емоційне послання, здатне перетворити діалог 
сцени й залу на мить єднання минулого, сьогодення й майбутнього... Таємницю 
людської душі можна пізнати виключно завдяки роботі самої душі.

Тішить, що немає потреби проводити детальний аналіз вистав і ролей, аби 
довести наявність і потужність такої роботи. вона стукає в серця глядачів, у серця 
ста п’ятдесяти працівників сцени та трьохсот працівників закулісся, ім’я яким — 
ФРаНкІвЦІ!»
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Нарешті кужельний писав у зв’язку з 70-річчям Богдана ступки:
«Наш герой залишається жадібним до реальної режисури чи то з певністю, чи 

то з надією, що найкращий запобіжник інтриг — творчі пошуки, а як повезе — 
то й муки. Здається, йому заманилося кожному акторові надати можливість бути 
бенефіціантом, створити отой неповторний образ, який вартий оскульптурення 
для саду неперевершених франківців навпроти театру. Та найголовніше те, що 
йому вдається зберегти притаманний театрові Франка від початку його існування 
народний аристократизм. Це вже точно з царини алогічного реалізму. Не відо-
кремлюватися від дійсності, не вставати в позу над сьогоденням, а прийняти його, 
піднести і повести за собою, без декларацій, гасел, фальші співпереживання. Це 
взагалі дуже складно: бути з народом і самому цим же народом бути».

Тепер слово Едуарду Митницькому, художньому керівнику київського театру 
драми і комедії на лівому березі Дніпра:

«Це передовий театр, і ми всі рівняємося на його театральну культуру. особли-
во сьогодні, під орудою Богдана ступки, коли він відкрив двері багатьом напрям-
кам режисури. Я вважаю, що це перспективно й правильно, бо театр не може 
бути схожим на одного керівника-керманича. На такий крок здатний далеко не 
кожний, а Богдан сильвестрович дає можливість працювати різним за стилем по-
становникам, і це робить афішу театру більш яскравою».

Лесь Танюк, режисер, голова Національної спілки театральних діячів України:
«З приходом сергія Данченка почалася нова цікава сторінка історії театру. він 

сам ставив вистави й виявляв свої дипломатичні здібності, запрошуючи інших 
режисерів. сергій володимирович не був революціонером, але був дуже тактов-
ним постановником і вмів з актора вийняти краще. Нині ступка продовжив цю 
лінію й, слава Богу, сам не ставить вистави, розуміючи, що у нього акторський, 
а не режисерський дар, а ті постановники, яких запрошує, забезпечують франків-
цям пов ноцінне театральне життя. сподіваюся, що театр не буде знижувати свою 
творчу планку і ще попереду буде багато в них ювілеїв і удач!»

Неллі корнієнко, директор Національного центру театрального мистецтва 
ім. Леся курбаса, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент академії мис-
тецтв України:

«впродовж багатьох років з ім’ям франківців нероздільне ім’я Богдана ступки — 
він великий майстер, розумний арлекін, керманич театру, який будує інтелектуаль-
ний театр, шукає, інколи помиляється, але йде вперед і веде за собою колектив...»

Тепер послухаємо, що кажуть про свого художнього керівника самі франківці.
Лариса кадирова, народна артистка України:
«Знаю Богдана більше п’ятдесяти років. Ми вчилися в одного педагога — Бо-

риса Тягна, учня курбаса. Потім багато грали разом в Театрі ім. М. Заньковецької 
у виставах “камінний господар”, “Річард ІІІ”, “Чайка” тощо, у Театрі ім. І. Фран-
ка — у виставі “Росмерсгольм”. він — неперевершений партнер. Якщо він пра-
цює, то викладається до кінця. Йому, як творчій особистості, притаманна інте-
лектуальність на сцені. До того ж, він дуже пластично й емоційно вміє викласти 
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думку. Зав жди дбає, як буде виглядати його герой, детально розробляє пластичну 
і графічну лінію костюму в сценічному просторі. 

Я особисто йому вдячна за те, що він як художній керівник театру разом з гене-
ральним директором Михайлом Захаревичем відкрив “Театр у фойє”, що став моїм 
творчим плацдармом. Я завжди раджусь з ним як із художнім керівником. вдячна 
й за те, що підтримав мій творчий проект — міжнародний фестиваль моновистав, 
який проходить уже вдев’яте й об’єднує кращих актрис та театральних критиків.

Є у нього ще один дар — людська мудрість. він ніколи не кидає гасел, а про-
сто продовжує справу, розпочату його другом та вчителем сергієм Данченком. Не 
ставить вистави, а запрошує режисерів різного віку та різних творчих уподобань. 
І завжди підтримує цікаві творчі проекти». 

володимир Мазур, народний артист України:
«Мудрість Богдана сильвестровича як художнього керівника полягає в тому, 

що все, закладене Данченком, має продовження, розвиток і збагачення. сергій во-
лодимирович свого часу говорив: “Не забувайте, що ви є франківці й представни-
ки Національного українського театру, першого театру країни”. І Богдан ступка 
ніколи про це не забуває. в тому його сила й мудрість.

він — актор, що має свої переваги на посаді художнього керівника. По-перше, 
він знає нашу професію зсередини, а тому розуміє, що для нас, акторів, є найваж-
ливішим. а по-друге, за всіх можливостей, він не поставив жодної вистави. Так 
і каже: “Я би міг поставити виставу, але не хочу. от який я мудрий!” І в тому його 
дійсно найбільша мудрість. 

Дуже багато для нашого театру важить непідробний авторитет Богдана силь-
вестровича, який має відбиток на кожному з нас. він може зробити якесь заува-
ження, щось порадити, щось підказати, але ніколи не є “вказуючим перстом”. Зви-
чайно, як у кожному живому театрі, бувають усілякі ситуації, але у будь-якій з них 
він завжди щирий і природний. І в тому — така батьківська турбота! 

а як він уболіває за радості й удачі інших! Як за власні! в кожному своєму вияві 
він — відвертий. а якщо з тобою людина відверта, значить, з нею є взаєморозуміння. 

Мене вражає його висока духовність “від землі”. він не грається в інтелігента, 
а є ним. справжнім. У кожному життєвому епізоді.

Ніколи не забуду наші гастролі в санкт-Петербурзі, коли критики не могли 
збагнути, як ми їх “цілком поглинули”. а то була заслуга виключно ступки, бо саме 
він — живий контакт з усім і з усіма. 

І те, що він є з нами — це дуже важливо. впевнений, що він про це знає». 
Наталія сумська, народна артистка України:
«Богдан ступка насамперед — актор. І в цьому виявилися його переваги: він 

знає нашу роботу, і це мені до душі. Його особистість “забарвила” театральну ат-
мосферу, внаслідок чого остання змінилася. 

коли театр очолює нова людина, театр щось і втрачає, але чогось і набуває. 
Мені здається, що саме зараз Богдан сильвестрович зрозумів, як і що потрібно 
робити. Це його розквіт як художнього керівника. 
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Є у нього ще одна надзвичайна риса: він уміє зробити слушне зауваження, 
знайти слова на підтримку колеги. І здебільшого до нього прислухаються. 

Моя подруга в дитинстві казала: “Маму треба слухатися з першого разу”. Так 
і художнього керівника треба слухатися з першого разу». 

анатолій Гнатюк, заслужений артист України:
«Ми, актори Театру ім. Івана Франка, за Богданом ступкою, як за камінною 

стіною. він обдарований талантом світового рівня, тому й з роллю художнього 
керівника він справляється блискуче. Тим більше, що тут йому сталися у пригоді і 
його природна лояльність, і його мудрість. Які б хмари не нависали над театром — 
економічні чи творчі — він їх розганяє одним порухом руки, тому що він надзви-
чайно вагома людина не лише в Україні, а й в усьому світі.

Мені особисто як актору імпонує те, що він розуміє, що театр — це не застигла 
форма, що він повинен перебувати у постійному розвитку, шукати нові форми та 
нові шляхи розвитку. І Богдан сильвестрович це робить. Яким чином? Експери-
ментує, запрошує цікавих режисерів-новаторів та режисерів-експериментаторів: 
олександра Білозуба, Григорія Гладія, андрія Приходька та багатьох iнших.

Богдан сильвестрович крім великого таланту має ще й велику душу. в якомусь 
інтервʼю він сказав, що збереже театр, який отримав від сергія володимировича 
Данченка. І він продовжує традиції, нароблені Данченком. І корабель під назвою 
“Театр ім. І. Франка” достойно пливе далі тим же курсом. 

Богдан сильвестрович завжди підтримує акторів, які знімаються в кіно, пра-
цюють на телебаченні, беруть участь в інших театральних проектах тощо, розумі-
ючи, що все це тільки на користь театру та його іміджу. Повірте, далеко не кожен 
художній керівник це розуміє. 

Для мене Богдан ступка — вчитель. Я вчуся на його виставах, бачу, наскільки 
він активний у кіно, в громадській роботі, яким він є у ставленні до людей і справи, 
відчуваю його енергетику. І все це переоцінити неможливо».

Єлизавета слуцька, заслужена артистка України:
«очоливши театр, Богдан сильвестрович його дуже осучаснив: насичив ре-

пертуар новими п’єсами, оновив трупу молоддю, організував театральну студію. 
Богдан ступка продовжив школу сергія Данченка. він — улюбленець усього 

театру. Без нього страшно. в театрі є життя тільки тоді, коли він є». 
Ірина Дорошенко, народна артистка України:
«Богдан сильвестрович очолив Театр ім. І. Франка у зламний період. Будучи 

учнем свого вчителя — сергія володимировича Данченка — та спираючись на 
закладені ним основи, Богдан ступка, зберігаючи все найкраще від Данченка, 
пішов власним шляхом. 

він дуже високо тримає планку мистецтва театру, пам’ятаючи, мабуть, слова 
свого попередника про те, що мистецтво театру може бути лише тоді сучасним, 
коли відповідає дійсності, але йде на три кроки попереду. 

ступка міг би обмежитися власною акторською творчістю й цікавитись 
лише показом вистав, але він зберігає справжнє драматичне мистецтво! І всі де-
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сять років його керування театр залишається на високому рівні, про який гово-
рить весь світ. 

Є такий вираз: яка атмосфера в театрі, така атмосфера й у країні, тому що в театрі 
оголені всі нерви. судячи з нашого театру, в країні повинно бути все гаразд. І все за-
вдяки нашому “татові” ступці. До речі, цю роль “тата” він успадкував також від Дан-
ченка. сергій володимирович стільки в нього вклав, що й досі вистачає того заряду.

Як художній керівник Богдан сильвестрович бере виключно найвищу за якіс-
тю драматургію, як, до речі, свого часу й Данченко. але, по-перше, ступка зробив 
ставку на молодь. Данченко не давав молодим великі ролі відразу: ми поступово 
росли, звикали до сцени. За ступки все інакше: молодь миттєво повинна довести, 
на що здатна. І хто може, той випливає. По-друге, Богдан сильвестрович дуже хоче, 
щоб театр був на найвищому рівні, а тому робить все від нього залежне: запрошує 
різних режисерів, намагається брати різну драматургію, в першу чергу українську. 

Молодими ми всі бігали до Данченка на репетиції, навіть якщо не були зайня-
ті. він усім зауваження робив пошепки, а найвищою похвалою було: “Допустимо”. 
Це означало, що дуже добре зроблено. І Богдан сильвестрович, мабуть, перейняв 
у нього цю манеру спілкування: якщо й робить зауваження, то дуже тихо.

Богдан сильвестрович — чутлива людина й талановитий актор. він дуже любить, 
поважає і цінить місце, де працює, професію, в якій живе, і “дітей” — своїх студентів. 

сергій Данченко говорив, що смисл життя людського в постійному духовно-
му самовдосконаленні й, якщо цього не відбувається, людина програє. Програва-
ти — не в характері Богдана сильвестровича, який з усіх сил робить все, що може. 
а може він дуже багато».

олексій Богданович, народний артист України, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка:

«Богдан ступка — достойний учень свого вчителя — сергія володимировича 
Данченка, який повірив у нього, виховав на хороших ролях, своїй естетиці, смаку, 
відчутті й розумінні театру. Богдан сильвестрович плавно перейшов із суто актор-
ської професії в очолення театру. Треба віддати йому належне, що він кардинально 
нічого не змінював, не ламав. він виявився не з тих, хто відразу відмовляється від 
усього, створеного попередниками, мовляв, все те було неправильно, а я зараз буду 
робити правильно. він — послідовник Духовності театру, театральної мудрості, 
що близькі йому як людині й митцю. І дійсно, нащо міняти те, що правильно за-
мішане? Розуміючи це, Богдан сильвестрович все це “правильне” поніс із собою 
та ще й розширив вектор репертуару нашого театру. 

Усім зрозуміло, що репертуар повинен бути різним, бо у кожної людини є свій 
смак, уподобання. Тому ступка як художній керівник не йде одним напрямком. 
коли ми були в санкт-Петербурзі, критика була здивована, що в одному театрі 
стільки різних стилів, жанрів і напрямків. Таким є його художнє бачення театру, 
і, як наслідок, — завжди повний зал Театру ім. Івана Франка. 

Богдан ступка — людина мудра. він відчуває час та його тенденції. Завжди пи-
тає: чим будемо дивувати публіку? саме не “чого ізволітє?”, а чим будемо дивува-
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ти! Тому і молодь до нас іде, чого раніше було значно менше, і старше покоління, 
і проста публіка, й інтелектуальна. І це прекрасно. 

Загальна театральна тенденція сьогодні полягає, так би мовити, “у зніманні 
штанів” на сцені. Нам це не загрожує. Дай, Бог, щоб Богдан сильвестрович був 
з нами й подолав свої проблеми. Думаємо за нього й переживаємо». 

Людмила смородина, народна артистка України:
«За керівництва Богдана сильвестровича Театром ім. І. Франка у нас з’явилося 

дуже багато нових вистав, художніх напрямків, стало проводитися багато експе-
риментів. Можливо, останні не всім подобаються, але театр не може стояти на 
одному місці. 

ступка залучає нових режисерів, більшість з яких — талановита молодь. але 
й знаходить можливість запросити кшиштофа Зануссі, Роберта стуруа, інших 
відомих і знаних у світі майстрів. 

За час роботи з Богданом сильвестровичем я зіграла свої знакові ролі. Були 
періоди, коли нам не платили зарплату, але ми працювали, летіли на репетиції, бо 
було цікаво. І в цьому заслуга Богдана сильвестровича. він завжди всіх збирає, для 
нього важливо, щоб усі були в театрі: якщо після вистави сидять і не розходяться, 
значить, їм добре. він, як і Данченко, живе у театрі. У будь-який час приймає, ви-
слуховує. ображається, коли до нього не заходиш, мовляв, де це ви пропадали? 
вони з Данченком у цьому дуже схожі, але водночас — дуже різні. Богдан сильве-
стрович, звичайно, більш живий та емоційний. 

Ми разом прийшли до театру: я — з інституту, Богдан сильвестрович — 
зі Львова. І вперше як партнери ми зустрілися у виставі “Дядя ваня”. Я була при-
значена на роль олени андріївни, він — дяді вані. Я б узагалі в тій виставі й дня б 
не прожила, якби не Богдан ступка — справжній чоловік і неймовірний партнер 
на сцені. І це давало сили. він як партнер дуже надійний. 

Його дратує посередність. але талановиті артисти й ті, які справді хочуть щось 
робити, завжди знайдуть у ньому підтримку». 

валерій Дудник, народний артист України:
«Богдан ступка — великий актор. Я переглядаю зараз фільми за його участю, 

вистави, його інтерв’ю і дивуюсь, як одна людина може все це зробити. Думаю, 
повинен пройти час, коли людство вповні збагне цей феномен. а таких очей, як 
у нього, рідко зустрінеш. Це найглибші, найкрасивіші, найрозумніші очі. На жаль, 
не вміємо цінувати те, що маємо. Цю людину створив сам Бог». 

Театр Богдана Ступки на початку ХХІ століття

Можливо, лише на перетині століть і тисячоліть не гріх подумати й про дій-
сно високе, наприклад, про те, що люди скажуть про театр через сто і, навіть, че-
рез тисячу років. Нам же цікаве мистецтво кінця ХІХ століття, найвищою метою 
якого було дослідження життя людського духу. Більше того, ми навіть викорис-
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товуємо його досвід! а чи не прагнемо ми дізнатись, якими були попередники 
сучасного театру тисячу й більше років тому? від цього ми самі стаємо духовно 
багатшими! Правда, деякі сучасні естети залякують нас тим, що, мовляв, театр від-
жив свій вік, бо «світ взагалі втратив надію на можливість подолання історичної 
безвиході ... і справедливого світоустрою» і в цілому людство «приречене на заги-
бель». Чи їм судити про це? Хочеться нагадати метушливим витіям відому думку 
з книги Еклезіястовiй: «Не може людина збагнути чину, під сонцем учиненного! 
Тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде, і коли й 
муд рий скаже, що знає — не зможе знайти!»

втім, якщо протягом нинішнього тисячоліття дійсно прийде День Господній і 
«земля та справи, що на ній, погорять», тоді вселенське нещастя не мине й театр. 
але Біблія передбачає й інший, щасливий варіант — прихід на землю Царства 
Божого, в якому «не буде вже смерті — ні печалі, ні крику, ні болю уже не буде...». 
У цьому випадку справжній театр потрапить до раю... Біблія — велика та мудра 
книга, що дарує всім поколінням надію та віру. Будемо ж і ми мудрими людьми, які 
вірять у майбутнє театральної сцени у прийдешніх століттях і сподіваються на те, 
що сучасний театр буде цікавим нашим нащадкам. 

але повернемося до реальних проблем сьогодення та найближчого майбут-
нього. в першу чергу хотілося б повністю підтримати Богдана ступку в тому, що 
його репертуарна політика зберігає великий стиль Національного театру. Більше 
того, у ньому великий стиль, говорячи словами сергія Данченка, втілюється впо-
вні. «Зрозуміло, що мова йде про класику, — підкреслював Данченко. — в першу 
чергу про класику. І вітчизняну, і світову».

отже, класика покликана домінувати в репертуарі театру. саме в такій по-
слідовності — вітчизняна та світова. Без національної класики неможливо уявити 
собі Національний театр ім. І. Франка. вона — стрижень існування, вектор його 
розвитку, незмінна умова успіху та втілення духовного призначення. Іван котля-
ревський, Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Іван карпенко-карий, Іван Франко, 
Леся Українка... Ці великі імена (список, зрозуміло, можна продовжити) — фун-
дамент репертуарної політики Національного театру, вони вище від усіх разом 
узятих дискусій про його майбутнє обличчя, не залежать від історичного часу, но-
вітніх театральних експериментів і сучасних театральних критиків.

ось відома московська критикеса взагалі заявила: «Розвиток сценічної мови, 
як не крути, пов’язано з засвоєнням нових — хай не завжди досконалих, але но-
вих — текстів. Без них театр починає варитися у власному соку, втрачати соціаль-
но значиму аудиторію, і критикам залишається лише відзначати, чим 126-та вер-
сія “Трьох сестер” відрізняється від 125-ї». Як страшенно далекі подібні критики 
від народу, чи то пак — від «соціально значимої аудиторії»! Хто б і заперечував, що 
нові талановиті (!) драматурги з новими текстами життєво необхідні для розвит-
ку театру. Навіщо заперечувати тривіальщину? Проте стверджувати, що Гоголь 
і Чехов стали менше живоносними для сучасної сценічної мови, ніж теперішні 
пересічні сидоров із Івановим — це нонсенс. 
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вдуматися краще б у те, що вітчизняна та російська класика ХІХ століття зву-
чить сьогодні виключно актуально, бо нас оточують живі типи й характери з до-
революційного ринкового часу, а з ними й характерні, в тому числі драматичні, 
життєві ситуації з їх соціальною гостротою. все, так би мовити, повернулося на 
своє коло, нехай і в новому, більш жорсткому вигляді нової електронної культури 
й технотронної цивілізації. 

все це Богдан сильвестрович не лише прекрасно знає і втілює в репертуарі, 
але говорить про національний український театр значно ширше:

— У нас іноді неправильно розуміють поняття «національний театр». Україні нале-
жить не тільки власна національна класика. Я вважаю, що українськими є й швейцарський 
драматург Дюрренматт, і англійський Шекспір, і російський Чехов, і єврейський Шолом-
Алейхем. Бо ми ж граємо їх на українській сцені українською мовою. І це також національний 
український театр. Коли ми звертаємося до цих геніїв — українська нація зростає. Ось ми 
ставимо Шекспіра і, дасть Бог, повеземо його до Англії, як колись грузини привозили. І ніхто 
тоді не казав, що це не грузинський театр.

Я весь час звертаюся до нашого геніального режисера Леся Курбаса, який не ставив, 
як-то кажуть, «шароварні» спектаклі (в найгіршому розумінні цього слова). Так, він зробив 
інсценівку «Гайдамаків» Шевченка, але разом з тим ставив і Сінклера Льюїса, і Гауптмана, 
і Метерлінка, і Шекспіра. Значить, світове класичне надбання необхідно засвоювати. Не 
можна забувати про так звані фольклорні спектаклі, національні пісні, але також не мож-
на їх вважати єдиною основою культури України. Так ми можемо деградувати, і нас історія 
відкине років на сто назад, якщо не будемо звертати увагу на те, що відбувається у світі. 

справді, ступка виокремлюється ще й тим, що він добре знає світову драма-
тургію. Про це свідчить, наприклад, його передмова до книги владислава корні-
єнка про французьку драматургію на українській сцені. З перших її слів Майстер, 
визначаючи французький театр як явище неповторне, унікальне і неосяжне в сво-
їй творчій суті, наголошує, що в будь-який історико-культурний період розвитку 
світового театру, будь-то античність, середньовіччя, епохи Ренесансу, Бароко, 
класицизму, Романтизму, Модерну, Постмодерну, врешті-решт, Постпостмодер-
ну, в ХХІ столітті пошуки мистецтва театру у своєму сумарному вираженні пред-
ставляють єдиний процес, який відбувається в усіх основних театральних краї-
нах. У будь-якому разі, таким єдиним і всезагальним він виглядає сьогодні, якщо 
дивитися на нього як на явище закінчене, завершене, яке має свою логіку розви-
тку і своє «надзавдання», що, можливо, залишилося закритим для його безпосе-
редніх учасників та сучасників, але є очевидним нині, при ретроспективному по-
гляді, і яке ввійшло в історію театру як цілісна система, зокрема: світові театральні 
практики, європейські театральні практики, національні театральні практики.

ступка посилається на Франка, який вважав, що поки наша освіта й літе-
ратура не стануть наскрізь інтернаціональними за своїм змістом, доти у нас не 
буде національної освіти й літератури. Так само поки наша інтелігенція не на-
береться всесвітніх думок і поглядів — наукових та естетичних — доти не стане 
справді національною інтелігенцією, а буде карикатурою або невдалою копією 
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польської, угорської або російської інтелігенції... Жорстко, нещадно та мудро 
й справедливо сказано. 

Художній керівник франківців не схильний абсолютизувати старі ідеї та до-
сягнення, його масштаб та мудрість виключають зашореність і закляклість, він 
перебуває в експериментальному пошуку репертуарної політики, справедливо 
вважаючи, що без цього неможливий театр ХХІ сторіччя. Значна частина цієї 
важливої роботи вже перенесена ним на камерну сцену. Будемо сподіватися, що 
режисерські знахідки сумнівної якості минуть і камерну, й головну сцену Націо-
нального театру. Не секрет, що нині деяким режисерам крупний масштаб узагалі 
протипоказаний. в ідеалі на основній сцені повинні з’являтися тільки дійсно гідні 
зіставлення з класикою — вітчизняною й зарубіжною — сучасні п’єси.

стратегічне значення для Національного театру має запрошення ступкою на 
постановки кращих професіоналів — драматургів, режисерів, художників, компо-
зиторів, що займаються пошуком нових засобів виразності, адекватних художнім 
проблемам загальнонаціонального, загальнолюдського значення. Досвід показує, 
що вони представляють різні художні течії та художні покоління. Головне, щоб їх 
об’єднувала щира турбота про долю національного мистецтва, його живий розви-
ток на високому рівні.

Міцні підвалини і кращі традиції цієї важливої роботи на принципово новому 
рубежі століть і тисячоліть було закладено сергієм Данченком, а Богдан ступка 
продовжує й збагачує і щоденну роботу, і багаторічні традиції. він із щирою по-
вагою ставиться до режисерів, яких відкрив сергій володимирович, і навіть дов-
голітня відсутність декого з них в рідних пенатах не ставала перешкодою для на-
дання їм ступкою франківської сцени. але зновуприбулий, траплялося, заявляв 
упевнено, що вистави франківців значно гірші, ніж він міг би зробити, саме тому 
він одразу став «у перші ряди». Іронічно-мудрий ступка хвалив, що того вартува-
ло, а в іншому випадку гмикав: «Не знаю, не знаю...» Чи говорив одверто: «На мою 
скромну думку, ця постановка не вдалася...» І все ставало на свої місця.

Незвичайним, може, навіть спірним, живим прикладом може служити запро-
шення до театру Данченком (за порадою ступки) випускника Російської академії 
театрального мистецтва, молодого режисера андрія Приходька, який у 2000 році 
поставив на франківській сцені несподівану для академічного театру виставу за 
п’єсою талановитого японського автора Юкіо Місіми «Маркіза де сад». Це була від-
верто театралізована драматична буфонада, насичена сценічними пошуками в сфе-
рі хореографії, художнього оформлення, освітлення, незвичайне й талановите дека-
дантське шоу з елементами психологічної драми. Ганна веселовська зауважила, що 
після драматургії Місіми Театру ім. І. Франка відкрився шлях до Джорджа Байрона, 
Террі Джонсона, калідаси та кристофера Марло. вже за керівництва ступки режи-
сер андрій Приходько поставив «Шякунталу» й «Легенду про Фауста». 

коли спробував дізнатися у художнього керівника, до якого виду театру від-
нести вистави Приходька, він відповів: «Я не знаю, на яку полицю їх поставити. 
але це цікавий, талановитий театр експерименту, пошуку...» До речі, хай би деякі 
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театральні критики, які все-все знають і миттєво (миттєво!) розставляють усе по 
полицях з ярликами, прислухалися до мудрого ступки. Художній керівник фран-
ківців нагадав мені, що «Шякунталу» поставив наприкінці 1914 року олександр 
Таїров з алісою коонен. ступка зауважив, що театр Таїрова заявляв себе «театром 
емоційно насичених форм» і сам режисер висував гасло «театралізації театру», але 
в історію його камерний театр врешті-решт увійшов як театр великої літератури 
і вишуканої сценічної майстерності. Так що час розсудить...

Утім, річ не про Таїрова чи Приходька, а про те, що Богдан ступка залучає до 
себе професіоналів із класичного і модерного театрів.

Інша річ, що в києві талановитих професіоналів явно не вистачає для стабіль-
ного й інтенсивного розвитку нового театру великого стилю. вже згадувалося, що 
у Богдана ступки заявили про себе практично всі відомі київські режисери. Йти 
по другому–третьому колу, мабуть, непродуктивно, як і варитися у власному соку, 
навіть якісному. серйозні перспективи з’явилися б у разі широкого виходу фран-
ківців у світовий театральний простір, де можна й себе показати, і світ подиви-
тись. Тим самим і залучити режисерів та інших театральних діячів до роботи на 
франківській сцені. але кращих з кращих, саме кращих, а не тих епігонів, які за-
ради банального, часто провокаційного самовираження руйнують на своєму шля-
ху фундаментальні принципи театру і національні традиції, бездумно заміщуючи 
їх відпрацьованими або запозиченими сценічними ідеями сучасного західного те-
атру, сліпо переносячи чужі лекала на нашу сцену. Не варто забувати й про те, що 
проведення на Заході нашими емігрантами-режисерами всіляких театральних 
курсів не є ознакою їх талановитості.

У всеукраїнському масштабі ступка є гарантом того, що режисерський театр 
в Україні вистоїть під натиском продюсерського та директорського театру, захід-
ного арт-менеджменту, а його художній рівень не потрапить у повну залежність 
від жорсткої руки менеджерського керування та касового збору. Бездоганний ху-
дожній смак Майстра спроможний протистояти прагматизму, раціоналізму, ко-
мерційному розрахунку тих режисерів, для яких технічне оснащення сцени та 
гімнастичні навички артистів вищі за людський дух в театрі.

У цьому контексті відзначу, що в наш технократичний час розвиток сучасного 
світового театру взагалі характеризується широким впровадженням і вдоскона-
ленням механічного візуального мистецтва. Тяжіння до видовищності та створен-
ня відеоряду, що захоплює та шокує глядачів, ставка на сучасні технології, тобто 
формотворчі прийоми та формалізовані вишуканості, насправді дуже часто спо-
творюють зміст і драматургічного матеріалу, і спектаклю. врешті-решт виходить, 
що конкретна людина з її внутрішнім, духовним життям вже не цікавить візуаль-
ний театр. На сучасній сцені все більше переважає театральна механічність, тех-
нологічна видовищність, які витісняють живих людей з їх повсякденними люд-
ськими турботами, страстями й пристрастями, радощами й болями. Часто навіть 
талановита мізансценічна структура, вишукана архітектоніка спектаклів не ряту-
ють убогість змісту п’єси. 
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слава Богу, в Театрі Богдана ступки творчі пошуки з використанням новітніх 
технологій, від яких, звісно, не треба відмовлятися, не заперечують гуманістич-
ний зміст спектаклів та розкриття «вічних цінностей» людського життя. Іншими 
словами, франківцям близьке глибоке переконання костянтина станіславського, 
що театр повинен очищувати душу людства, бо саме це й возвеличує його до Хра-
му. втім, якщо подивитися глибше, цю ідею висунув ще Михайло Щепкін, якого 
ступка ставить дуже високо. великий майстер говорив: «Театр для актора храм. 
Це його святилище!.. стався з повагою до цього храму та примусь інших поважа-
ти його. священнодій або йди геть». 

У Театрі-храмі не бояться Інтернету, який жахає деяких театрознавців: «За-
тишній театральній сцені з усіма її механічними хитромудрощами та спецефек-
тами вже давно протистоїть значно більш умовна цивілізація екранів, здатна до-
сягнути максимальної ілюзії». Безперечно, що новітні технології впливають на 
театральний процес і його мову, але жива природа театру непідвладна мережі Ін-
тернету, аудіовізуальній цивілізації. На мій погляд, у ХХІ столітті Театр-храм буде 
все більше вивищуватися над сучасною відеолихоманкою, принаймні, в освіченій, 
духовній частині суспільства.

Богдан ступка, як і Лев Додін (найзахідніший із російських режисерів) та Пе-
тро Фоменко (творець і керівник найжиттєдієвішого театру-дому, знаменитої 
«Майстерні»), належить до числа рідкісних художніх керівників, які турботливо 
зберігають репертуарний театр, як театр-дім, театр-сім’ю, тобто, унікальний, можна 
сказати, вимираючий театральний організм, що має єдину художню концепцію та 
заряджений єдиною художньою ідеєю. Про це краще сказати словами Льва Додіна:

«Репертуарний театр — це не просто театр однієї постійної трупи, не просто 
театр великого репертуару. Це театр єдиної художньої волі, трупа, що виховуєть-
ся в єдиних художніх спонуканнях. Театр — це не набір поставлених спектаклів 
і не кількість зіграних ролей, а загальна художня, лірична, громадянська, людська 
лінія життя. Зараз театри, навіть ті, що номінально вважаються репертуарними, 
стають простим набором людей та спектаклів. Мейєрхольд вважав, що спектакль 
починає помирати, ледь народившись. але в репертуарному театрі він, народив-
шись, тільки починає жити. За природними законами життя... Те, що називається 
антрепризою або краще західною моделлю, — це коли актори збираються на одну 
постановку, протягом восьми тижнів грають виставу, — це продукція одноразо-
вого використання. Театр тим самим перетворюється на предмет одноразового 
використання. І все більше приєднується до продукції розваг, поп-культури тощо. 
сутність театру полягає в тому, аби внутрішньо опиратися цьому натиску... Ідея 
художнього театру — головної моделі станіславського — майже в корені втраче-
на. Більшість репертуарних театрів живуть за законами внутрішньої антрепризи 
та внутрішнього дроблення. Необхідно відстояти ідею художньої обраності на-
шого мистецтва як частини справді національної, народної культури».

саме цю високу місію виконує в Україні художній керівник Національного 
академічного драматичного театру ім. І. Франка.
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сила ступки полягає ще й у тому, що він, як ніхто інший, розуміє всезроста-
юче значення для сучасного розвитку театру гастрольної та фестивальної політи-
ки — саме політики! — держави (саме держави!) як особливої діяльності її органів 
влади й керування. Щоправда, це вистраждане розуміння фактично залишається 
без відгуку. Раніше вже йшлося про деякі гастролі франківців та показ за кордоном 
окремих вистав. однак без серйозної підтримки держави Національний театр не 
зможе повнокровно та масштабно представити на світовому рівні свої видатні 
спектаклі, зокрема на міжнародних театральних фестивалях. візьмемо, напри-
клад, геніального «короля Ліра» сергія Данченка та Богдана ступки, який був по-
казаний тільки (!) у Москві. спектакль уже назавжди став історією, а він міг би трі-
умфально пройти в знаменитому театрі «Глобус» у Лондоні. Який жаль! Франківці 
взагалі ніколи не брали участі у всесвітньому Шекспірівському фестивалі, який 
проходить у світовій театральній столиці. Без сумніву, їх поява там запам’яталася 
б надовго і рейтинг України у духовному світі значно виріс би. Який жаль! До сліз 
жаль, що не об’їздила Європу та америку неповторна «Енеїда», яка могла допо-
могти всьому світові глибше зрозуміти нашу ментальність і явити йому живі та 
яскраві фарби України, наші найкращі національні риси. Прославлений «Тев’є-
Тевель» міг бути удостоєним усіх можливих та неможливих світових театральних 
премій, але закінчив свій довгий та славний вік фактично непізнаним у всеземних 
масштабах. Значить, цивілізований світ явно недоотримав краплину божествен-
ної духовності. Як нестерпно жаль!..

скажімо, Росія ще в 90-х роках минулого століття стрімко прорвалася в між-
народний контекст, передусім, через головний театральний форум країни — Че-
ховський фестиваль (проходить у Москві регулярно з середини 90-х). У російській 
столиці побували з виставами спочатку великі режисери минулих років — Пітер 
Брук, Петер Штайн, Джорджо стреллер, отомар крейча, а затим і нове покоління 
відомих режисерів з усього світу — крiстофер Марталлер, Боб Уїлсон, крістіан 
Люпа, Франк касторф і багато інших. У 1997 і 1998 роках російські театральні 
сезони з успіхом пройшли в рамках авіньйонського фестивалю у Франції. 

Цей життєвий і розмаїтий процес уже став перманентним. ось у 2012 році 
Росія взяла участь в Единбурзькому міжнародному фестивалі — одному з найбіль-
ших у світі фестивалів сценічних мистецтв. Більше того, вперше за його 65-річну 
історію акцент було зроблено на російських театрах і виконавцях, а почесним пре-
зидентом був художній керівник Маріїнського театру валерій Гергієв, який, до речі, 
диригував Лондонським симфонічним оркестром. Програму фестивалю в Москві 
представляв його директор Джонатан Міллс і російський режисер Дмитро кри-
мов. від Росії було показано виставу вільяма Шекспіра «сон літньої ночі», яка та-
кож увійшла до програми всесвітнього Шекспірівського фестивалю. Таке вражен-
ня, що для України цей та й інші фестивалі знаходяться за китайською стіною. 

Хочу нагадати, що ще в середині 20-х років минулого століття, коли Україна 
була «під Москвою», Лесь курбас говорив: «Нам усім українським культурним ді-
ячам треба було б станути більш на самостійний контакт з заграницею, і взагалі 
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з усім культурним світом». а тепер ми — незалежні! Й тільки від нас залежить ця 
невідкладна робота всесвітньої ваги.

З чого починати? скажімо, всі разом узяті чиновники від України, котрi щедро 
й вільно роз’їжджають по закордонах, не принесуть їй і сотої частини користі, яку 
принесли б під час однієї міжнародної гастролі згадані спектаклі сергія Данченка 
з Богданом ступкою в головних ролях. То, може, все-таки перерозподілити кошти 
у масштабах держави й частіше посилати у закордонні відрядження великі виста-
ви, а не маленьких чиновників?

Уже цим держава могла б допомогти Національному театру та його худож-
ньому керівнику Богдану ступці, який спирається на кращі досягнення не тільки 
світового театру, але й усієї загальнолюдської культури. Проте насправді державна 
допомога має бути системною, постійною, всеохоплюючою. Дуже добре, що є ро-
зуміння цього серед театральних критиків, особливо молодих. Уже згадана вікто-
рія Ільків писала в журналі «кіно–Театр» (2011, № 8):

«відсутність зацікавленості влади у розвитку мистецтва і підтримки творчої 
молоді не дає можливості не тільки молодим режисерам, а й професіоналам від-
крити та утримувати свій театр. У наш час це занадто дороге задоволення, на яке 
може піти радше бізнесмен, аніж творча людина. Театр поступився своїм місцем 
філософсько-естетичного вихователя телебаченню та кіноіндустрії, які стали лег-
кодоступними кожній людині... влада не зацікавлена не тільки у відкритті нових 
театрів, а й у підтримці вже існуючих. Питання освіти і мистецького виховання 
своїх громадян за допомогою театру вона не вважає потрібною справою. адже 
з меркантильних міркувань вигідніше відкрити ще один телеканал чи кінотеатр, 
де можна буде займатися рекламою. З іншого боку, можливо, і режисерам потріб-
но задуматися над якістю своїх вистав, а також про налагодження стосунків з дер-
жавою, тобто пошуку засобів, щоб зацікавити її у підтримці».

Наша театральна еліта не зможе рухатися вперед без знайомства та зближення 
з основними тенденціями розвитку театру на Заході та в усьому світі. Нагадаю, що 
в Лондоні майже чотири сотні театрів, в Москві, повторюся, понад двiстi, у Берліні 
— більше ста п’ятдесяти, у Парижі — близько шiстдесяти... Без засвоєння світо-
вого театрального досвіду подальший творчий розвиток українського театру не-
мислимий. вслухайтесь, як і досі актуально звучать слова великого українця Івана 
Франка, ім’я котрого носить театр: «Перед українською інтелігенцією відкрива-
ється тепер ... величезна дійова задача — витворити ... українську націю, суцільний 
культурний організм, здібний до самостійного культурного і політичного життя ... 
податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайширшому темпі за-
гальнолюдських культурних набутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна, хоч і 
як сильна держава, не може відбутися». У цій царині прикладання спільних зусиль 
театр і держава можуть об’єднатися на благо нації та держави.

Тут у нас явно не все гаразд. особливо це виявилося тоді, коли влада всіма 
силами декларувала свою патріотичність, українськість, розмахувала нею як пра-
пором. З цього приводу наведу слова академіка Миколи Жулинського, до речі, ко-
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лишнього віце-прем’єра уряду, сказані в 2010 році на торжествах, присвячених 
90-річчю Театру ім. І. Франка:

«Те, що на ювілей франківців не знайшли час прийти перші особи нашої дер-
жави — нам не звикати. Нема у цьому трагедії. Мистецтво живе ж своїми зако-
нами. влада може сприяти або заважити, але його все одно не задушиш! Мисте-
цтво не буде й не повинно залежати від того, яка влада. Мистецтво повинно мати 
можливість себе реалізовувати (можуть для цього бути сприятливі умови, а можуть 
бути і не дуже хороші часи), та воно все одно буде жити вічно! Період незалежності 
України був насичений великими обіцянками, деклараціями, але мінімумом реаль-
них справ! При всіх владах ми не побудували жодного театру! Якщо подивитися 
в обсязі всієї країни, то ми, по суті, лишилися на старих основах, а так не має бути! 
Це велика тривога і величезне розчарування багатьох митців. Я вісімнадцять років 
добивався будівництва архівосховища для спадщини Шевченка, у франківців два 
десятиліття стоїть недобудована Мала сцена, а у заньківчан десять років ніяк не від-
ремонтують театр. І таких прикладів можна навести безліч! У нас була українська 
влада, і я сам був при владі, а нічого не змогли зробити. Це такий біль, про який не 
хочеться говорити у святковий день, але правду ніде діти. Так не повинно бути!»

Гріх було б не відзначити, що саме за допомогою держави через два роки — 19 бе-
резня 2012-го — франківці нарешті відкрили камерну сцену імені сергія Данченка 
за участю прем’єр-міністра України Миколи азарова. Хочеться розглядати цю важ-
ливу для національного театру подію як добрий і багатообіцяючий духовний знак. 

Щодо невпинного руху театру в бік Заходу, необхідно вповні усвідомлювати, 
наскільки світовий театральний досвід може бути нами використаний, та наскіль-
ки магістраль розвитку світового театру відповідає національним й культурним 
завданням. І обов’язково пам’ятати про сумний досвід нового російського театру, 
що подолав цей шлях швидше та безоглядніше. На думку деяких московських те-
атрознавців, список його набутків внаслідок глобалізації все помітніше перехо-
дить у список втрат, бо російський театр одночасно фактично випав із контексту, 
що пов’язує його з російською дійсністю, з системи взаємовідносин художньої 
творчості та реального життя народу. Поле театрального діалогу та взаємодії з ро-
сійським культурним ґрунтом зіщулилося, скоротилося та зсохлося до мінімуму. 
вільно чи невільно, відчужуючись від себе колишнього, від великих завдань, від 
спадкоємності поколінь, від демократичної основи, він втрачає нитку животвор-
ної, щирої та трепетної розмови з людьми. Поруч з цим театр випадає і з кон-
тексту високого та зрілого мистецтва з його цільністю та соціальною відповідаль-
ністю і з найважливішого контексту громадянського та гуманістичного. Театр усе 
більше притуляється до масових технологій, а вони, як відомо, визначаються не 
Божою правдою, а ринковою вигодою.

Утім, процитую московського театрознавця анну віслову, яка написала моно-
графію «Російський театр на зламі епох. Рубіж ХХ–ХХІ століть» (2009):

«Російський театр, зокрема, залишаючи прерогативою минулого власне ве-
лике культурне надбання, сьогодні стає змістовно неповноцінним та вторинним 

Stupka-text.indd   487 15.10.2012   16:58:59



488

Богдан Ступка. Біографія

у художньому плані. він більше не виробляє самостійну енергію й стратегію роз-
витку художньої творчості й театрального мистецтва. Доводиться визнавати, що 
нині російський театр усе більше нагадує якийсь театральний секонд-хенд.

Нові форми сучасного російського театру сьогодні створюються не в Росії. За-
позичення, копіювання, сліпий переніс чужих лекал на російську сцену спосте-
рігаються повсюдно. На очах зникає креативність та самобутність вітчизняного 
мистецтва. одночасно відбувається збідніння та здрібнювання вітчизняних ори-
гінальних ідей. За ідеями, як і за визнанням, сучасні театральні діячі їздять світом, 
в основному на Захід, але у себе вдома їх перестають виробляти. вочевидь в ро-
сійському театрі виявляється, з одного боку, провінційний, з іншого боку, чи не 
своєрідний колоніальний синдром. На Захід дивляться як на джерело творчого та 
інтелектуального підживлення. але яке це підживлення, яка його якість?..

ввійшовши до міжнародного театрального контексту, російський театр, за 
суттю, вийшов з контексту вітчизняного, тобто з контексту зв’язку з вітчизняним 
ґрунтом, вітчизняним духом та свідомістю, з російською реальністю, з долею, бо-
лем і проблемами свого народу. сцена все більше віддаляється від життя, від гір-
кого, але рідного “диму вітчизни”. Режисери, що активно мігрують Європою, все 
більше зближуються з європейським каноном, європейською театральною свідо-
містю, іншими словами, солодким та притягальним “димом Європи”. Мало кого 
хвилюють наслідки вдихання з цим “димом” його отрутних речовин...

Наступним кроком у русі втрат–надбань стала комерціалізація та мюзикліза-
ція театру за американським зразком...»

окремо наголошу, що деякі театри, передусім молодіжні, спрощують і при-
мітивізують російську історію, зокрема революційно-демократичну. Прикро, та 
йдеться не стільки про новомодне бачення минулого, скільки про політичну запо-
бігливість режисерів і зашореність їх мислення. Ця тенденція не менш небезпеч-
на, ніж зазначені вище. Нічим не обумовлена можливість послатися на «свободу 
творчості» — рятувальний круг для пересічних і бездарних режисерів, які знижу-
ють творчий рівень театральної культури, розбещують молодого глядача поверхо-
вими, бездуховними виставами.

Нагадаю, що ще на початку першого тисячоліття Публій Таціт зауважив, що 
лише дýрні називають свавілля свободою. Певно, це стосується ширшого тракту-
вання цих важливих для суспільства понять, але й режисерське свавілля, називане 
режисерською свободою, завдає сучасному театрові величезної шкоди, навіть не-
залежно від того, хто його чинить — талановитий чи пересічний митець. 

Страхи чи надії?

До чого ж усе це призводить? На думку тієї ж віслової, в Росії витискується та 
зникає театр великих ідей, репертуарний російський театр. На очах розсіюється 
мистецтво психологічного реалізму в російському театрі, що вимагає зовсім ін-
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ших законів існування на сцені. Зате в наявності переважання мускульного теа-
тру, театру фізичних дій, близького до цирку та параду атракціонів.

Новий російський театр уже змінив ціннісну орієнтацію, що тепер відповідає 
західному постмодерністському модусу й перейнята тотальною іронією. він збу-
рився проти розуму та занурився в електронну й тілесну культуру. він відійшов від 
співчуття, переживань й катарсису та майже повністю занурився у простір «чор-
ної комедії». він з радістю демонструє всілякі «зрушення» та «злами», але з нього 
пішла правдива та проста життєва інтонація, сердечний голос та щирість. він змі-
нив своє відкрите та явне обличчя на нещиру маску, а радісний та веселий сміх — 
на провокаційну та потворну насмішку. він знайшов своє «міщанське щастя», але 
майже втратив доброту, співчуття, благородство, віру та ідеали, прагнення до ви-
соких цілей і душу безсрібника. він «уплив» від великий ідей, великого стилю та 
«вселюдської» душі та ввійшов до загальної гавані комерційного, розважального 
мистецтва, де й посів відведене йому місце з краю. І т. д. і т. п. 

в унісон з цими жахами прозвучить і цитата з Марини Давидової: «І прогноз 
невтішний. Хвороба розвивається. Молоді люди не ходять в театр. Модні журнали 
і радіостанції не ведуть театральних оглядів. Телеканали не мають театральних пе-
редач — рейтинга не буде. Треба визнати, що вони мають рацію: театр не потрібен 
людям... Ті, хто хоче розважатися, пішли в якісніші й технологічніші місця, а ті, хто 
захоплюється чимось іншим, пішли на виставки актуального мистецтва, артхаусні 
фільми, додому, врешті-решт читати новинки інтелектуальної літератури». 

в цих словах — усе правда чи напівправда, крім однієї явної неправди, що 
нібито «театр не потрібен людям». Якщо навіть сказано це, так би мовити, для 
«красного слівця».

свідомо навів, мабуть, найпесимістичніші погляди зовсім різних московських 
театрознавців на стан сучасного російського театру, з якими, звичайно, не в усьому 
згоден. ось і вже згадана Марина Дмитревська налаштована більш оптимістично:

«У нас, у Петербурзі, так звана “нова драма” (на мою думку, не естетичний, 
а ідеологічний рух, що об’єднує сучасних драматургів) не прижилася. У нас й досі 
культурний регламент міста відторгує, скажімо, лайку на сцені, при звуках лайки 
глядач схильний піти із зали. Я, до речі, також упевнена у тому, що лайка, вмон-
тована у текст, жодного художнього ефекту не дає й не працює на достовірність. 

Ця “нова драма” починалася як фізіологічний почерк. Її внутрішнє прагнен-
ня мені зрозуміле: набридли умовні принци в оксамитових штанях, що ходять 
по сцені, захотілося правди життя, гострої проблемності, чорнухи. Частково цей 
процес ініціювався європейськими культурними інститутами, було багато читань 
сучасних англійських та німецький драматургів. Тобто соціальний вектор “нової 
драми” був зрозумілим, але художності вона не додавала й не додає. Молоді дра-
матурги часто позиціонують свої тексти як вербатим (документальний театр), 
я ж із ними сперечаюся до хрипіння. Документальності в чистому вигляді в театрі 
не може бути, тому що театр — місце народження художнього образу, а не “при-
хована камера”. 
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Навіть якщо ви записали оповідь реальної людини з вулиці — це вже не те, 
що вона розповіла вам особисто, до того ж цей начебто документальний запис 
ви обробляєте (який же це документ — документ вашої обробки?). Після цього 
текст заучує та промовляє актор, який також вступає в співтворчість. У результаті 
що виходить? образність відмінена, документалізму немає — тільки прагнення до 
схожості. “Театр.doc” як акція — можливо. але не більше». 

втім, це побіжно-поверховий, журналістський і доволі локальний погляд, а ци-
товані мною віслова й Давидова написали наукові книги серйозного культурно-фі-
лософського рівня й охопили весь театральний процес у Росії. До речі, Микита Ми-
халков навесні 2012 року також однозначно заявив, що взагалі «російська культура 
знаходиться в пригніченому стані». Тож і нам в Україні краще за все завчасно знати 
про найгірші варіанти неминучого розвитку процесу глобалізації сучасної культури, 
зокрема театрального мистецтва. виходить, що попереду багато цілеспрямованої ро-
боти для формування й становлення нового цілісного театрального світогляду, адек-
ватного прийдешній епосі, а не найгіршим реаліям західного театру. Цей світогляд 
базується на національній ментальності та національному дусі, на історичній пам’яті 
та моральних основах народу. У цьому світогляді, будемо сподіватися, інтегруються 
в єдиному сценічному потоці різні театральні часи та жанри, естетичні пошуки та 
філософські роздуми, високі стильові принципи, українське та європейське світо-
сприйняття — словом, все те, що складає концепцію Національного театру, яка зба-
гатить його ментальність, його неповторність, унікальність та всесвітність у нові часи.

Якщо ж цього не відбудеться, вітчизняний театр відчутно постраждає від усе-
редненого західного впливу й багато в чому втратить національний колорит і пси-
хологізм, зв’язок з дійсним життям і реальними турботами своїх співвітчизників, 
перестане бути соціальним барометром суспільства. 

Прагнучи до засвоєння найкращого досвіду західного та східного театру, 
ступка добре розуміє небезпеку глобалізації, що поглинає національну специфі-
ку й стирає національні риси. Завдяки йому Театр ім. І. Франка не лише вижи-
ває, але й упевнено рухається вперед в умовах відвертого ринкового диктату, що 
практично не дозволяє сіяти «розумне, добре, вічне». кому не відомо, що ринок 
найчастіше душить істинну художність, замовляє духовну пустоту, що витісняє 
з театру зміст, надягає на нього маску, що закриває душу, а капітал все більше про-
никає в  енергетичні можливості театру, стушовуючи їх, вимиваючи духовність, 
знищуючи істинну людськість, перебудовуючи театр на сферу послуг? а Богдан 
ступка, чесно кажучи, не має ринкової ментальності. але він — найбагатший во-
лодар моральних та соціальних цінностей. І сьогодні від Майстра такого духов-
ного рівня та очолюваного ним колективу багато в чому залежить подальша доля 
національного театру в Україні. вкотре повторюся — вкрай важливо, що Богдан 
ступка є справжнім послідовником і однодумцем сергія Данченка, який, як ніхто, 
розумів наслідки для театру переходу країни до ринкових відносин:

— Нині ми прийшли до фінансової цензури. І річ тут не в перехідному періоді. Це норма для 
ринкової системи. Існує чіткий розподіл на спектаклі комерційні та художні. Ця проблема сто-
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сується всіх. І як би нам не подобалося, але треба думати про неї. Тому що інакше виникнуть не-
безпечні явища. Комерційні спектаклі з хорошими артистами, але... середні за художнім рівнем.

Чутливий та мудрий ступка ще наприкінці минулого століття виявив глибоке 
розуміння нових історичних умов і висловив упевненість у подоланні, здавалося 
б, неподоланих складностей:

— Звісно, нові ринкові умови, як і нові політичні державні реалії, диктують в основному 
жорсткі вимоги до мистецтва, які воно прийняти та виконати не може, не повинне. Високій 
культурі завдано великої шкоди, й вона не підніметься без державної допомоги. Але я настро-
єний оптимістично, сподіваюся на кращі часи. Україна, як самостійна держава, нарешті 
отримала можливість безпосереднього духовного контакту з усім цивілізованим світом...

ступка став риночником настільки, наскільки це необхідно для захисту театру 
від руйнівного впливу жорсткої економічної диктатури. він погоджується з курба-
сом, який говорив: «самотік культурного процесу під впливом економіки заведе 
чорт знає куди... Ми на цей шлях стати не можемо». Як і Данченко, Богдан сильве-
стрович вважає, що в умовах українського ринку, нещадної комерціалізації мисте-
цтва в цілому й театру зокрема повинен бути хоча б один творчий колектив, що має 
безумовне, не обмежене фінансово, право на творчий пошук, ризик і на рішення 
проблем, життєво важливих для розвитку національної театральної культури. 

окремо необхідно сказати, що театральний процес нерозривний з існуванням 
повноцінної аналітичної театральної критики. Мова йде не про театральну жур-
налістику, з приводу якої ми неодноразово бідкались, а саме про наукову критику. 
Рівень сучасного театрознавства не дозволяє усвідомити вповні сьогоднішній теа-
тральний процес і, тим самим, позбавляє нас можливості бачити цілісну картину.

втім, як би там не було, повчальний приклад Національного академічного дра-
матичного театру ім. І. Франка надає надію на велике майбутнє української сцени.

Існує думка, що театр живе циклами, як людина: народжується, переживає пік 
зрілості, потім помирає. алла Демидова писала про це: «І якщо театр — живий ор-
ганізм, а не мертвий зі своїми закостенілими традиціями, він також проходить ці 
цикли. Інша справа, що театр — це ще й птах Фенікс, який помирає та відроджу-
ється». Театр ім. І. Франка відродив тридцять років тому сергій Данченко, і з того 
часу, на мій погляд, він розвивається по висхідній. Франківці успішно пережили 
перші післяперебудівні роки, коли в російській культурі, за словами валентина 
Распутіна, відбулося Мамаєве побоїще, зокрема, задихалися театри. Театр вистояв 
у найскладніші 90-ті роки минулого століття — час дикого капіталізму, що стирав 
з обличчя культури театральну духовність. І на початку ХХ століття новий худож-
ній керівник, підтвердивши спадковість великого театрального стилю, виводить 
сьогодні театр на якісно новий рівень високого служіння суспільству. У ступки, 
як і у Данченка, театр активно включений у процес виживання та відродження 
духовного життя нації. ступка сповідує курбаса: «Ми мусимо працювати в тому 
напрямку, в якому хочемо, щоб пішла вся нація». 

Це акцентую особливо, тому що духовна, життєстверджуюча місія театру 
нині стає рідкістю. скажімо, вже цитована віслова стверджує, що «сучасний ро-
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сійський театр, знаходячись у лещатах жорсткої комерційної диктатури, цілком 
вочевидь уникає займання будь-якої громадянської позиції... думає виключно про 
своє виживання, а не про високі матерії та завдання, як і цурається він у нових 
умовах слідом за літературою навіть натяку на виконання місії “совісті нації”».

Звичайно, що вистави такого театру, говорячи словами Франка, «не піддер-
жать нікого на важкій стежці шукання правди і ідеалу».

Я щасливий заявити, що Театр ім. І. Франка, очолюваний Богданом ступкою, 
і в новому столітті залишається художнім, моральним та духовним камертоном 
української нації, ефективно виконує провідну роль у збереженні її культурного 
суверенітету. Це визнано, як ми вже знаємо, й у Росії, де мені довелося працювати 
понад два десятиліття. скажімо, в російському фільмі режисера Юрія Лiнкевича 
«Український самурай. Принцип ступки» заявлено: «ступка не лише втримав свій 
корабель на плаву, але й вивів його на світовий рівень». Так само думають багато 
визначних українських митців. скажімо, олексій кужельний писав, що під керів-
ництвом ступки «театр вправно долає бурхливе море економічної кризи і радує 
поступом у пошуку нових мистецьких маршрутів».

Звичайно, мова йде не про ідеальний театр, а про шлях до Храму. За словами 
улюбленого ступкою курбаса, театр — акт релігійний. він — могутній засіб пере-
творення грубого в тонке, підняття у вищі сфери, перетворення матерії: «Тоді справ-
ді театр — храм, і повинен бути чистим і тихим, хоч усякі будуть молитви в ньому».

У 2012 році головний редактор журналу «Український театр» алла Підлужна 
надрукувала роздуми відомих театральних діячів про «ідеальний театр». Мою ува-
гу привернув народний артист України, художній керівник київського академіч-
ного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький:

«Ідеальний театр?! 
Ідеальний — в сенсі бездоганного, загальнозрозумілого, загальноприйнятого, 

естетично досконалого, що концептуально доступний будь-якому контингентові?!
Що створює політично, психологічно, морально єдине енергетично-емоцій-

не поле?!
Запитання можна продовжувати, але й у тих, що поставлені вище, — відповідь 

вельми очевидна: звичайно, ні!
Занадто масштабні заявлені параметри не дають можливості уніфікувати ціле 

в його єдиному впливові на глядача, який є завершальною ланкою творчого процесу...
Думаю, “ідеальний” — робочий термін, що в даному контексті означає “Дорогу 

до храму”, і... дай Боже, осилити цей шлях тим, хто на нього вже ступив!..»
ступка ступив уже давно. Й осилює з Божою допомогою...
До характеристики колективу, очолюваного Богданом ступкою, гарно підходять 

роздуми олексія кужельного про те, що сьогодні театр став чи не єдиним місцем жи-
вої координації життєплинів. Драматургія, прочитання, сценічне життя, якість інте-
лектуального діалогу, засоби емоційного пізнання і ще безліч складових створюють, 
формують багатовимірний процес координації, момент вмотивування індивіда в за-
гальнолюдський плин життя. Наснагу кожному дарують моменти єднання з усіма:
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«Радість рівності, вшанування індивідуальності, визнання взаємозалежності, 
необхідність взаємоповаги сцени й зали народжують надію на цінність власно-
го “я” й безпечність спілкування з незбагненним “вони”. серце кожного розчи-
няється у великому серці, віддається повністю, не втрачаючи себе й на мить. 
У  такі моменти биття великого серця сприймається звучанням кроків новіт-
нього життя».

Можуть заперечити, якому театру, коли й кого вдалося навчити моральнос-
ті та духовності. Юрій Любимов якось заявив: «скільки шедеврів було за тисячі 
років створено: греки одні чого варті, Шекспір, Мольєр... а людина й після таких 
відкриттів залишається такою ж нерозумною...» Через багато років він повторив: 
«Мистецтво не може лікувати людину...» кінорежисер володимир Хотиненко го-
ворить практично те саме: «світ не став кращим і моральнішим від незліченної 
кількості хороших художніх творів». але хто з людей може достеменно засвідчити 
подібне? Лише Бог може судити й кожну людину, й ціле людське покоління... Та ж 
і хто знає, що вже сталося б із людством без мистецтва, без театру...

Як ми вже знаємо, в російських театрознавчих роботах можна прочитати, що 
в сучасному світі людей, загублених в історичній безвиході й величезному океані 
інформації, «цілком закономірно втрачено й значення театру» чи він уже взагалі 
«не потрібен людям». Уже згадувана книга Марини Давидової так і називається 
«кінець театральної епохи». в ній читаємо: «Ми живемо наприкінці прекрас-
ної театральної епохи. Ми стали свідками її заходу. Залишається втішати себе 
тим, що заходи бувають іноді дивовижно красивими». втім, відсилання до Йо-
сипа Бродського у назві книги Давидової чи найменуванням одного з її роздумів 
«смерть театру для людей» нічого не пояснює. Давидова, до речі, пише таке: «Те-
атр як атракціон, театр як секта, театр як свято і театр як життя людського духу — 
все це рівнозначно живе й має право на існування». Хай так, але тоді яка саме 
театральна епоха, з яким театром переживає дивовижно красивий захід? але коли 
вчитаєшся, то починаєш розуміти, що захід театрального сонця завтра неминуче 
обернеться його дивовижним сходом...

Чи не краще сказати тут словами з книги Еклезіястовоï: «Що було, воно й буде, 
і що робилось, буде робитись воно...»

Так і в театральному процесі. Понад століття тому чеховський Треплєв не був 
таким категоричним, але ж бідкався: «современный театр — это рутина, пред-
рассудок». Геніально-зіркий Лесь курбас на початку 20-х років ХХ століття, між 
іншим, зауважив у статті «Театри Москви»: «Мені довелось тяжко розчаруватись... 
в основі постановки... стилізація по вчуванню самого спектаклю, естетство, що 
не ставить собі жодної громадської мети, естетство для естетства. Неприємне все, 
неоригінальне по суті...»

Та все це зовсім не значить, що, як дехто нині твердить, нібито «ніхто не знає 
відповіді», куди театрові рухатися й чи взагалі треба це робити... Цитую букваль-
но: «Яким повинен бути театр? Ніхто не знає відповіді. всі розгублені». Якщо це 
дійсно так, то нам не треба поспішати в такий небезпечний світ. але від нас це не 
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залежить, і залишається сподіватися, що страхи перебільшені. Та ще, відзначив-
ши вірно схоплену небезпеку для духовного театру, відповісти віщунам, що хай 
говорять лише від імені свого, не покриваючи жахом увесь театральний процес.

Той же курбас говорив, що театр — це рух. «а коли він перестане бути та-
ким — він взагалі перестане існувати. він — процес. І не в театрі лише, навіть 
не в  мистецтві, а в культурі, в житті. він хоче завтрашнього дня і хоче хилити 
розуміння і почуття інших до свого устремління. всі прийоми майстерності, які 
втратили гостроту діяння на глядача, застій і штамп — проти руху, роз’єднують із 
глядачем. Мистецтво театру... тільки метод для пропаганди, передусім суспільних 
і культурних прагнень, а спосіб, прийоми вічно змінюються...» ось воно — театр 
вічний! Принаймні, тисячі глядачів, які щоденно заповнюють Театр ім. І. Фран-
ка, на щастя, про кінець театральної епохи не знають, уповні довіряючи таланту 
франківчан. вони, мабуть, думають і відчувають так, як Іван Франко: «Ще не ви-
думано такої літературної формули ані такої моди, що могла би вчинити зайвим 
талант... а бездарність, удрапована в філософію всіх песимістів та “надчоловіків”, 
у тумануваті фрази та звуки всіх символістів, сатаністів та декадентів накупу, все 
ще не здобуде собі нічого більше, крім хвилевого ефекту».

отже, глядачі, вірні франківцям, по-людськи раді зустрічі з духовним мисте-
цтвом і, як мені здається, хотіли б сподіватися на провал прогнозів тих театро-
знавців, які вважають, що в сучасному суспільстві «зло переважило». Франківці 
щодня говорять глядачам, що зло буде переможене, а добро торжествуватиме. 
вони роблять це переконливо, хвилююче, зворушливо проживаючи на сцені 
долі своїх героїв, передаючи щасливі й гіркі миті людського життя, даруючи гля-
дачам щемливе почуття від зустрічі зі смаком безцінної щирості, з тією самою 
«правдоподібністю почувань у запропонованих обставинах», про які писав ще 
Пушкін. 

Що стосується сумної призначеності людського життя, то її найбільш точно 
та безжалісно діагностував ще Шекспір вустами короля Ліра: «Ми плачемо, вро-
дившися, бо мусим дурну комедію на світі грати...» І все-таки, все-таки... видат-
ний філософ Микола Бердяєв справедливо вважав, що в гріховному, злому світі 
неможливий неперервний, поступальний розвиток, якщо в суспільстві не знахо-
диться позитивних, творчих, відроджуючих сил. Якраз до таких сил і належить 
театр. Бо саме з цієї кафедри можна сказати світові багато добра. втім, сьогодні 
вкрай важливо продовжити цю думку Миколи Гоголя до кінця: «отделите только 
собственно называемый высший театр от ... тех мишурно-великолепных зрелищ 
для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на 
театр». І деякі сучасні театрознавці марно надувають щоки: нічого розумнішого 
вони не придумали. Існує ще одна аксіома, сформульована великими театраль-
ними майстрами: хороший той театр, який спроможний зробити світ кращим. 
Франківський театр саме такий, і він потрібен українцям, як повітря. Без нього 
немислимі духовне життя та моральне здоров’я нації. 

слава франківцям та Богдану ступці за їх дивовижну працю! І велике спасибі!
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Глава 2

зорЯні ролі в кіно

Геній і комедіанти

У цій главі розгляну кращі кіноролі Богдана ступки, переважно пострадянського 
періоду, завдяки яким Майстер вийшов на планетарний рівень, був зарахований 
до найвидатніших кіноакторів та ввійшов у загальносвітовий культурний кон-
текст. Правда, в очах українських хуторян, які буквально моляться на Голлівуд, ге-
нії приписані лише до цієї кіношної фабрики. Хуторянство, як відомо, «пахне ре-
зервацією» (Юрій андрухович). У тому числі прагненням насадити нам виключно 
голлівудську культуру, нашпигувати сурогатом чужих ідеологем, штампів, міфів. 
На думку наших хуторян, Богдан ступка не дотягує до захмарних висот Голліву-
ду: «Далі Польщі та Росії не знімається». Між іншим, Польща та Росія — це Гоф-
ман, Зануссі, Бортко! До того ж, ступка знімався у фільмі французького режисера 
Режиса варньє «схід-Захід». До речі, варньє говорив про ступку: «Щоб уявити 
масштаб та популярність цього артиста, поставимо його поруч з Філіпом Нуа-
ре, Лоуренсом олів’є та Ніно Манфреді». Після гастролей ступки в Нью-Йорку 
з гоголівськими «Записками божевільного» газети називали його «сером Лоурен-
сом олів’є з України», а після наступних — з «Тев’є-Тевелем» величали «україн-
ським Робертом де Ніро». коли на екрани вийшли фільми «водій для віри» та 
«свої», Богдана ступку на Заході порівнювали з Жаном Габеном. Майстра зніма-
ли Манфред кріст в австрійському фільмі «Празька весна», грузинський режисер, 
що працює у  Франції, отар Іоселіані в фільмі «Шантрапа». ступка отримував 
призи на міжнародних фестивалях, є членом Російської та Європейської кіно-
академій... але мова не про те. (Пушкін, до речі, взагалі за кордоном не бував, 
і Шевченко також не міг цим похизуватися.) Зате, беззаперечно, серед слов’ян, 
які все-таки знімалися на фабриці американських мрій, не було й немає артиста, 
крупнішого за ступку. Немає йому рівних і серед тамтешніх зірок. Євген Євту-
шенко назвав його «актором планетарного масштабу», а відомий російський теа-
трознавець Борис Поюровський стверджує, що «ступка давно входить у десятку 
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найвидатніших акторів сучасності». Та й в Україні розумні люди все розуміють. 
ось у журналі «Українська культура» читаємо: «Навряд чи знайдемо нині постать 
митця, популярнішого за Богдана сильвестровича — це вже мірки голлівудські. 
Хоча на відміну від американських акторів, котрі мають розкіш обирати з бага-
тьох запропонованих ролей уподобану одну, бо в них найпотужніша у світі кіно-
індустрія — конвеєр, — у нас навіть акторам масштабу ступки вибирати нема 
з чого — українське кіно у стагнації». 

Так що відвідання Майстром Голлівуду — це, за великим рахунком, скоріше, 
проблема Голлівуду, ніж артиста. Як говорить Лія ахеджакова, «ступка і в Голліву-
ді був би таким же прекрасним».

Ще років двадцять тому запитував у Богдана сильвестровича: «Що таке, на 
вашу думку, Голлівуд?» він відповів: «Фабрика ілюзій. Хотів би знятися в їхньому 
фільмі. Можна з Джеком Ніколсоном та Робертом де Ніро». Нормальне бажання: 
Майстер хотів би знятися з акторами, яких можна співставити з ним у світово-
му масштабі. але що заважає це зробити? ступка відповідає: «Єжи Гофман якось 
сказав мені: “вся ваша трагедія в тому, що ви народилися не на Потомаці. ви — 
артисти незрівнянно кращі й талановитіші, ніж вони. але ви зі своїм талантом 
тут, а вони — там”. Утім, ніякої трагедії в цьому не бачу. Нам саме тут добре. Наше 
коріння тут. коріння — це не де народився, там і згодився, коріння — це твоя сила. 
саме воно живить і талант».

Нашим, говорячи словами Тараса Шевченка, «рабам, подножкам»... Голліву-
ду слід було б нарешті, якщо не зрозуміти, то хоча б запам’ятати, що Богдан 
ступка — самодостатній великий українець, геніальний Майстер, який виріс в 
Україні без будь-якого впливу й допомоги Голлівуду. сама присутність ступки в 
українській культурі робить усіх нас особливими, великими, достойними. Що з 
того, що дехто буквально мліє перед усім, що на Заході, та ще й... чваниться схи-
леною перед Голлівудом головою.

Чого ж ви чванитеся, ви!
сини сердешної Украйни!

одна з українських газет наївно іронізувала з приводу того, що ступка не про-
ти оскара, але «не пояснив, що йому заважає отримати цю статуетку». Заважає, 
зокрема, ось це бездумне нерозуміння того, що Богдан ступка — український ар-
тист світового масштабу. великий артист епохи дрібних пристрастей і самозако-
ханих карликів. Утім, чи нерозуміння? скоріше, невигубне бажання злих посеред-
ностей принизити генія до рівня свого розуміння.

Знову нагадаю безбатченкам Шевченкове:

І немає злому
На всій землі безконечній
веселого дому.
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Можна писати про ступку, як деякі невеселі газетярі, а можна й так, як це 
робить дійсно знаючий його творчість Ростислав коломієць: «кіноактор, на якого 
чекає “оскар”...» а, втім, володимир Машков, що знімається в Голлівуді, призна-
вся, що російський «Золотий орел» для нього важливіший за оскара. а ступка 
отримав «Золотого орла» тричі!

Чи, може, когось бере сумнів, що артист достойний оскара, скажімо, за роль 
Тараса Бульби?

До речі, понад сорок років тому оскара був удостоєний уродженець південно-
українського села Білозерка, батько якого був нащадком запорозьких козаків, — 
сергій Бондарчук. Так ось, ступка — з цього ряду і за корінням, і за генотипом, 
і за масштабом таланту.

Говорять, що, змирившись із рішенням сина стати актором, сергій Бондарчук 
сказав йому: «Про одне прошу, синок, будь актором, а не комедіантом». ось і мені 
хочеться побажати газетярам, які захотіли з різних причин «вкусити» ступку: «Не 
будьте комедіантами». 

Сльоза Керенського

Утім, про це достатньо. Розповім краще невідомий епізод з історії кінослави 
Богдана ступки. сталося це в листопаді 1987 року в київському університеті на 
захисті моєї докторської дисертації, присвяченої революційним подіям та гро-
мадянській війні в Україні. Зручно й ставно вмостившись серед учених мужів та 
обдивившись, ступка почав жартівливо вимагати: «Дайте мені слово! Дайте мені 
слово! Я керенського грав!» Його присутність на сухому, протокольно регламен-
тованому дійстві стала справжнім святом для всіх істориків — докторів і кандида-
тів, які, здавалося, забули про дисертанта, звернувши голови в бік артиста. вони, 
як ніхто, розуміли, яка випала рідкісна нагода близько бачити ступку в своєму 
закритому середовищі. 

На той час артист жив і працював у києві всього дев’ять років. однак на фран-
ківській сцені було зіграно п’ятнадцять ролей, серед яких Микола Задорожний 
в «Украденому щасті» Івана Франка, войницький у «Дяді вані» антона Чехова, 
Гайдай у «Загибелі ескадри» олександра корнійчука, васильєв у «виборі» Юрія 
Бондарева, артуро Уї в «кар’єрі артуро Уї» Бертольда Брехта, автор (Іван котля-
ревський) в «Енеїді» за поемою Івана котляревського в інсценізації Івана Драча. 
в ореолі фантастичного, заслуженого успіху тоді перебувала саме ця роль — ступ-
ка блискуче грав її майже рік. Невдовзі артист вийшов на сцену в ролі Майстра 
в спектаклі «Майстер і Маргарита» за романом Михайла Булгакова.

У кіно за плечима ступки до того часу нараховувалося тринадцять ролей. ки-
ївська інтелігенція добре пам’ятала, як він у тридцять років яскраво, неочікувано 
ввірвався на екран в ролі ореста в «Білому птасі з чорною ознакою» Юрія Іллєнка. 
Потім був цілий ряд не головних ролей, але в них Богдан ступка запам’ятався, го-
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ворячи словами одного з мистецтвознавців, «сам собою, незалежно від достоїнств 
або недоліків фільмів». серед них — щира та портретно точна роль композитора 
Леонтовича в «Дудариках» станіслава клименка. але в сорокарічному віці ступка 
зіграв епізодичну роль керенського в стрічці сергія Бондарчука «Червоні дзвони», 
яка в перебудовному 1987 році по-новому вразила вчених-істориків пророчою 
трагічністю, романтичною гротесковістю, історичною достовірністю. сльоза, що 
зкотилася по щоці ступки–керенського задовго до деяких вольностей перебудо-
ви, продовжувала палити серця мислячих істориків-професіоналів, розбурхувала 
зашореність і тенденціозність ідеологемного мислення, волала до нового, чесного 
прочитання ключових моментів в історії країни. Тому жартівливу вимогу ступки 
(«Дайте мені слово! Я керенського грав!») професійні історики сприйняли всер-
йоз. вони розуміли, що насправді Майстер обійшов їх наукові дослідження своїм 
інтуїтивним трактуванням образу тимчасового правителя Росії, який до революції 
виступав проти національної політики царизму, зокрема переслідувань української 
мови. Та коли в Україні розгорнувся сильний національно-визвольний рух, він по-
ставився до нього негативно. керенський стверджував, що влітку 1917 року Україні 
була надана автономія, втім, її права були значно обмежені вже у серпні. керен-
ський неодноразово звинувачував українських державних діячів у «розвалі Росії». 
Та насправді реальна політика Тимчасового уряду по відношенню до України добре 
відома. Михайло Грушевський писав, що Центральна Рада вирішила «розпочати 
сама будівництво життя України». Так народжувалася самостійність України, втіле-
на в січні 1918 року в проголошенні незалежної Української Народної Республіки. 

ось що, на мій погляд, особливо цікаво. керенський був, очевидно, першим 
і щирим (у порівнянні з нинішнім часом) демократом в історії Росії, котрий спо-
дівався створити в країні демократичне громадянське суспільство. Звичайно, 
сергій Бондарчук на початку 80-х років не ставив перед артистом таке завдання, 
а Богдан ступка не збирався в епізоді самотужки зображати керенського таким. 
але геніальна ступчина інтуїція! Його керенський з тією невимушеною сльозою 
зафіксував і передбачив (!) обличчя багатьох наступних демократів, особливо кін-
ця ХХ–початку ХХІ століть, які на людях «пускали й пускають сльозу», скропляючи 
свої нездійснювані плани й обіцянки.

Як історик, я бачу мінливе обличчя ступки, коли читаю, наприклад, виступ 
олександра керенського 12 серпня 1917 року на Державній нараді, де вирішува-
лася доля Росії: 

«Демократія твердо захищає гарантії та свободи нашої Лютневої революції, 
і я заявляю, що будь-яким зазіханням на святу справу революції буде покладено 
край найрішучішим чином. Народ Росії не має потреби у військовій диктатурі, 
а я відчуваю за своєю спиною гниле дихання старих монархічних генералів, які 
віджили своє, але вони готові заткнути пробку в пляшці нашої свободи і покінчи-
ти з нашими соціал-демократичними ідеалами.

Російська людина не потребує також і більшовицьких замірянь, що підтри-
мують лінію Тимчасового уряду... Якщо прийде до влади Ленін або ставленики ге-
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нералітету, це буде страшно. Запам’ятайте мої слова. ви захочете тоді покликати 
мене, та буде надто пізно...»

оглушливі овації традиційно завершили черговий яскравий і демагогічний 
вис туп олександра керенського.

сучасник історичних подій соммерсет Моем залишив точну й нищівну мак-
симу: «керенський виголошував промови». костянтин Бальмонт їдко вислеiяв 
прем’єра, який втратив свій авторитет, «приказкою до казки народної». Ніна Бер-
берова назвала керенського «людиною, вбитою 1917 роком». але насправді мі-
ністр — голова Тимчасового уряду пережив усіх своїх друзів і ворогів і помер аж 
у 1970-му на дев’яностому році.

Зараз соціал-демократа такого масштабу й таланту, такої політичної хвацькос-
ті немає, але претендентів на його тодішню славу чимало...

У листопаді 2011 року ступка розповів мені, як потрапив на зйомки фільму 
«Червоні дзвони» в ролі керенського: 

— Приїхали помічники Бондарчука в Київ, мене сфотографували. Відвезли те фото в Мо-
скву й вивісили перед його високі очі — на дошці навпроти кабінету режисера, де розміщува-
ли фотопроби артистів. Бондарчук мав таку звичку: наприкінці робочого дня він підходив 
до стенду, знімав фото артиста, який йому не сподобався, і клав у шухляду. Того дня, коли 
з’явилося моє фото, він підійшов до нього: «А это кто? Ага. Киев. А что играет? Дядю Ваню? 
Ну ясно». І відкнопив моє фото. Але наступного дня асистенти, яким я чомусь сподобався, зно-
ву його вивісили. Він знову зняв. Але нарешті мої добрі й хитрі прихильники прикнопили фото 
так високо, що Бондарчук не зміг його дістати... Так я потрапив у фільм «Червоні дзвони»... 

З цієї розповіді виходить, що не відразу вхопився сергій Бондарчук за тала-
новитого українського артиста. Та ступку, який любить іронізувати над собою, 
можна зрозуміти. а от нашого мистецтвознавця, котрий і десять з лишком років 
потому стверджував, що Бондарчук нібито запросив ступку, бо «для розвінчання 
керенського... й помітна вимова могла стати у пригоді...», не розумію. Це написано 
в контексті того, що, на думку згаданого мистецтвознавця, «визнаючи його (ступ-
ки. — В. М.) великий талант, “старші брати” завжди нарікали на мовні проблеми 
актора, й тому у телеверсії режисера Леоніда Пчолкіна “Дітей сонця” Максима 
Горького він зіграв українця Чепурного, в багатосерійному фільмі про “народно-
го” академіка — головного героя, який походив з наших країв...».

На щастя, в Росії так примітивно до ступки не ставляться.
Та повернемося до його розповіді:
— Пізніше Бондарчук пробував мене на роль Шуйського у фільмі «Борис Годунов». Пій-

мав якось на «Мосфільмі»: «Сейчас почитаю тебе Бориса Годунова». Читав довго, мабуть, 
півгодини. Викликав на проби. У мене було довге волосся, зробили потрясаючий грим, бо-
роду розкішну й густу причепили, боярський одяг, високі підбори. Підійшовши до Бондар-
чука, зробив глибокий уклін. Він подивився і каже: «Не-е-е... Да что это? Да нет. Два царя 
в одном кадре — нет. А чего ты такой высокий?» Я присів. А він почав мені проріджувати 
бороду, щоб вона була не такою пишною й красивою. «О, теперь ты похож на Шуйского!» 
Втім, я так і не знімався. 
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Потім ще пробувався у Бондарчука у фільмі «Тихий Дон». Це цирк був. Всі актори пробу-
валися англійською мовою, бо вона у вимові коротша за російську. Для дубляжу потім легше. 
А я говорив російською, та ще й вуса причепив. «А чего это ты говоришь на русском языке?» 
Кажу, що англійську погано знаю, а, до того ж, за вусами не буде видно артикуляції. В цьому 
фільмі теж так і не знявся. Так що всяке в житті було, не завжди трояндами шлях устелено...

Єдину роль у Бондарчука зіграв — Керенського. Знімали відразу на трибуні. В залі в кріс-
лах — триста чоловік. У присутності такої кількості людей зосередитися було важко. Ман-
драж. Я, чесно кажучи, комплексував. Ми вийшли з Бондарчуком у коридор, він мене вгощає 
«Мальборо» (у 1982 році!): «Ну, это неинтересно, что ты показываешь. Ты можешь себя опус-
тить в подсознание?» Так поговорили, я пішов на трибуну, став. Тиша. Триста чоловік. Бон-
дарчук і Юсов — знаменитий оператор. Чекають, коли буду готовий. І вже в першому дублі 
все пішло. Це нутром відчуваєш. Я говорив текст, а жести мої йому не відповідали. Це дуже 
цікаво в акторській професії, коли ти говориш одне, а рухи говорять зовсім про інше. Нело-
гічно все. Скажімо, розводив руками, а говорив явно не в тему: «Временное правительство 
заявляет...» І раптом у кінці виступу у мене несподівано з’являються соплі на носі. Спочатку 
подумав, що треба негайно зупинити зйомку: Керенський, прем’єр, надзвичайна ситуація — 
і ця булька! За секунду все в голові промайнуло. Потім я вирішив — ні, саме так і треба зні-
мати! Витримав паузу і... витер бульку: «Эти группки!.. Эти партии, которые осмелились 
поднять руку на свободу (саме тут Ступка артистично-спокійно змахував бульку. — В. М.) 
русского народа, в скором времени будут ликвидированы раз и навсегда». І все пішло прекрас-
но. Бондарчук повернувся до мене і підняв великий палець, а зверху ще й показав присипку! 

Бондарчук знав, що показував! То були геніальні кадри. ступка, мабуть, звично 
гуморив, акцентуючи на виключно несподіваній бульці — дійсно чималенькій. Бо 
насправді ще до неї очі керенського–ступки вже плакали, на обличчі з’явилася 
скупа сльоза, все інше для захопленого цим правдивим дійством глядача не мало 
жодного значення.

Богдан сильвестрович розповідає: 
— Потім я приїхав на озвучування. Відразу не пішло... Дві години він мене мучив. Нічого 

не виходило. Настільки, що були вимушені залишити синхрон. І в кіно тоді, у 1982 році, піш-
ло без дубляжу...

До речі, Сергій Федорович якось дивився «Енеїду» у нас в Києві. В антракті підійшов до мене: 
«Боже, какое чудо! Это нужно возить по всему миру. Артисты сами поют? Какой спектакль!»

Тоді, в 1987-му, на згаданому захисті докторської дисертації, до реального 
створення незалежної України залишалося менше чотирьох років, а ступка тіль-
ки своєю яскравою присутністю на звично-сірому науковому зібранні неочікува-
но нагадав про історію болючого питання. 

Напередодні нової ери в історії України ступка зіграв роль Чепурного у фільмі 
«Діти сонця» (1985) Леоніда Пчолкіна, Миколу Лисенка в багатосерійному фільмі 
«Микола вавілов» (1990) олександра Прошкіна та архієрея в стрічці «Нині про-
славіся сине людський» (1990) відомого українського кінорежисера артура вой-
тецького. 

Та про все по чину.
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Краса і правда Чепурного

Через майже три десятиліття стало напрочуд ясно, що роль Чепурного у філь-
мі «Діти сонця» не була та й не могла тоді бути вичерпно оцінена. Фільм, який 
вийшов у рік початку перебудови в Радянському союзі, виявився... закодованим.

Найперше ступка перетинався з горьківським твором ще у 1968 році, коли 
«Діти сонця» були поставлені режисером Михайлом Гіляровським у Театрі 
ім. М. Заньковецької. «Львівська правда» назвала цю прем’єру «значною подією» 
для заньківчан і знайшла кілька схвальних слів для молодого артиста: «Б. ступка, 
артист гострого малюнку, граючи художника вагіна, тонко і зло підкреслює ту не-
безпеку, що чигає на протасових, відгороджених від життя». 

Запитав у Богдана сильвестровича, чи у нього виникають які-небудь ремінісцен-
ції з цією роллю. він відповів: «Нє-а». втім, процитований рядок із газети схвалив. 

Запрошення режисера Леоніда Пчолкіна на проби Богдан сильвестрович зу-
стрів абсолютно спокійно, говорячи його словами, «без фанатизму». в попередні 
два роки (1983–1984) він знявся у шести фільмах і в той час також був зайнятий 
у головній ролі (Миколи Задорожного) в фільмі Юрія Ткаченка «Украдене щастя». 
Багато років потому ступка розповів про це легко, з гумором:

— Я вилітав на проби до Пчолкіна зі Львова і в аеропорту зайшов до ресторану повече-
ряти. Мої львівські друзі-знайомі запросили мене за столик, тому до Москви я вилетів іншим 
рейсом аж уранці. Добрий настрій не полишав мене, коли я приїхав і до «Останкіна». Відразу 
розповів Пчолкіну, що в театрі я грав у «Дітях сонця» художника Вагіна. Але той відповів: «У нас 
цю роль буде грати Олександр Лазарев». І запропонував мені роль Чепурного. Проби у мене 
були з Людмилою Чурсіною (врешті-решт на роль затвердили Євгенію Симонову). Пам’ятаю, 
стоїмо в коридорі, раптом іде Смоктуновський. Пчолкін зупинив його: «Познайомтесь, ось Че-
пурний». Іннокентій Михайлович підійшов майже впритул, уважно подивився на мене і сказав 
наче сам до себе: «Гарні очі... А як він буде монтуватись з Гундаревою?» (У Горького наші герої — 
брат і сестра.) «Так само, як ти будеш монтуватися з Євгенією Симоновою», — відповів Лео-
нід Аристархович. (За п’єсою їх герої також рідні брат і сестра.) «А-а-а... Зрозумів!» — проспі-
вав Смоктуновський і полетів далі коридором, розмахуючи руками, наче крилами.

Чесно кажучи, візьмуть на роль чи ні, мені було однаково — у мене був розслаблено-байду-
жий настрій. На майданчику знаменитий оператор Юрій Схіртладзе уже стояв за камерою. 
Я підійшов до Чурсіної, побачив у кутку рояль, неспішно підійшов до нього, торкнувся клавіш: 
«Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька? Сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчи-
нонька...» Це була чиста імпровізація під настрій. Пчолкін підняв брови: «Мені сподобалось те, 
що ти зробив. Тільки стань в інше місце». І ми це зняли. «У тебе ще є конкурент, — довірливо 
взяв мене під лікоть у перерві режисер. — Родіон Нахапетов. Але я буду боротися за тебе». 

Потім Пчолкін приїздив з цією картиною на фестиваль до Києва, був у мене вдома, ми 
розмовляли, і Леонід Аристархович з посмішкою згадав: «Смоктуновський, коли переглянув 
готовий матеріал, сказав, що я його таки добре змонтував. Я розвів руками, мовляв, іншо-
го не було. А Іннокентій Михайлович переглядав увесь матеріал уважно, оскільки був авто-
ром сценарію». 
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Смоктуновський був людиною унікального таланту. Але були в нього і слабкості, при-
таманні кожному з нас. Пам’ятаю, в масовій сцені, коли п’яний слюсар Єгор у виконанні Бо-
риса Невзорова б’є Дуняшу, я говорю герою Лазарева: «А що, колего, такі нахаби також діти 
сонця?» Смоктуновський підійшов до мене: «Богдане, чому ви цю фразу говорите наче ге-
рой? Скажіть простіше». Я думаю: ні, все-таки це Чепурний, він ветеринар, проста людина 
за натурою. І знову прямо на камеру сказав свою репліку. Епізод закінчили. Підбіг Іннокентій 
Михайлович: «Ну, ви зробили те, що я просив?» — «Звичайно, зробив», — відповідаю. І тут 
з-за камери встав Схіртладзе, який, до речі, був княжої крові, і, повільно проходячи повз нас, 
нахилився до мого вуха: «Молодець, Богдане!» І пішов далі... 

Мимохідь зауважу, що в якомусь телефільмі про смоктуновського прозвуча-
ла фраза: «виходячи на вулицю, він відчував себе актором». І ще: «він підігрував 
у чу´дність». У ступки цього геть немає...

З розповідей артиста про фільм «Діти сонця» запам’яталась ще одна невелика 
історія. Іннокентій Михайлович приходив на озвучування навіть тоді, коли сам не 
був зайнятий. сідав у напівтемному кутку і слухав своїх партнерів. Якось імени-
тий артист запропонував ступці озвучити замість нього роль Чепурного. Не хотів 
би цього сам ступка?

— Ні, не хочу. Тому що ви це зробите краще за мене. Але це вже буде не Чепурний. Алла 
Демидова, яка сиділа поруч зі мною, на знак підтримки потиснула мені руку... Взагалі, гені-
альний Смоктуновський ревно відносився до інших акторів.

Розповів ступка і про аллу Демидову та олександра Лазарева:
— Прекрасні партнери. Вони завжди хвилювалися за мене, щиро хотіли, щоб добре зі-

грав. Демидова завчасно приходила на знімальний майданчик, розмовляла з оператором, 
разом з ним виставляла камери. А тут приходив я, говорив, що не спав усю ніч, бо приду-
мував собі, як повинен це зробити. Вона: «Вам не подобається мій варіант?» — «Ні, просто 
у мене є свій». — «Кажіть, кажіть! Це ваша сцена!» — «Мені ніяково». — «Перестаньте, да-
вайте я виконаю все, що ви скажете!» Таке ставлення мало велике значення. 

Недарма ступка до цього часу виокремлює Демидову та Лазарева як найкра-
щих своїх партнерів у кіно.

Хтось із сучасних журналістів назвав фільм «ранньою картиною» Богдана 
ступки. Це не так. артист уже зіграв тоді в понад двадцяти фільмах. І хоча вер-
шинним залишався «Білий птах з чорною ознакою», ступка подивував гляда-
чів у  багатьох ролях: Дон Жуана в «камінному господарі» режисера Мирослава 
Джинджиристого (1971); капітана старцева в «солдатах свободи» Юрія озерова 
(1977); композитора Леонтовича в «Дудариках» (1980) та вихоря у «вирі» станіс-
лава клименка (1983); художника олекси в «Таємницях святого Юра» валерія 
Підпалого (1982); керенського у «Червоних дзвонах» сергія Бондарчука (1982); 
антонюка в «Усе починається з любові» Ярослава Ланчака (1984) тощо. 

отже, у зйомках «Дітей сонця» взяв участь не кінопочатківець, а видатний 
український актор, народний артист УРсР, лауреат Державної премії сРсР. але 
ступці вперше довелося зустрітися на знімальному майданчику з майстром та-
кого велетенського масштабу, як Іннокентій смоктуновський (Протасов). Йому 
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було шістдесят років, з них — майже сорок на сценах великого драматичного те-
атру, Малого театру, з 1976 року — МХаТу. За плечима: князь Мишкін в «Ідіоті» за 
Федором Достоєвським (1957); цар Федір у «Царі Федорі Іоановичі» олексія Тол-
стого (1973); Іванов в «Іванові» антона Чехова (1976); Порфирій Головльов в «Па-
нах Головльових» за Михайлом салтиковим-Щедріним (1984) тощо. Ролі, зіграні 
смоктуновським у кіно, стали хрестоматійними й були відомі глядачам усього Ра-
дянського союзу: «Дев’ять днів одного року» (1962), «Гамлет» (1964), «Бережись 
автомобіля» (1966)...

Та головне, на мій погляд, полягало в тому, що смоктуновський був найви-
датнішим радянським артистом інтелектуального складу, а разом з аллою Деми-
довою (дружина Протасова), яка посідала місце інтелектуалки серед актрис, вони 
склали неперевершений тандем (Демидова теж уперше грала віч-на-віч зі смокту-
новським). І ступка став урівень з ними! в цьому, по-моєму, головний урок фільму 
для творчої долі українського артиста. То був особливо важливий знак усьому ра-
дянському кіно й театру... Десять років потому Богдан ступка ввійшов до десятки 
кращих акторів пострадянського простору разом з Іннокентієм смоктуновським!

ступка–Чепурний уперше з’являється в кадрі в українській вишиванці під під-
жаком — спокійно-сильний, розмашистий, здається, жорсткий, позбавлений ви-
тонченості... Його життєва філософія сформована нещадними суспільними реалі-
ями: «Люди грубы и жестоки, это их природа... Жизнь устроена — дрянно, люди — 
жадны и глупы, а я — умнее и лучше, чем они... Это было мне приятно знать, 
и душа моя была спокойна... хоть я и видел, что иному человеку труднее жить, чем 
той лошади, что я лечу, да и хуже, чем собаке... но этот случай объяснялся тем, что 
человек глупее собаки и лошади». 

сестра Протасова Ліза (Євгенія симонова) не сприймає цю вдавану грубість 
ветеринара: «вы такой правдивый, простой и сильный... но... Зачем вы напускаете 
на себя эту грубость, эту тяжелую, неприятную насмешливость? Зачем?» справді, 
глядач вірить ступчиним очам — гострим, розумним, ясним, променистим, які 
зблискують глибокою внутрішньою наповненістю, і починає розуміти, що Чепур-
ний знає життя краще й глибше за інших, духовніших за народженням. він ви-
йшов із гущі народу і далекий від будь-яких утопій: 

Л і з а. Там, где была пролита кровь, никогда не вырастут цветы...
Ч е п у р н и й. Да еще как растут!

Чепурний закоханий у Лізу і красиво, всім єством настроєний на неї, чуйно 
реагує на кожен порух її душі. відгукнись вона, і Чепурний знайшов би сенс по-
дальшого життя... «Нелепо мне, Елизавета Федоровна, и коли вы не поможете... 
Погибну я тогда, как навозный жук...» Та не сталося, не закоренився Чепурний 
у жіночому серці, у нових світах, а в рідній землі, в Україні, за трактуванням ступ-
ки, він «втратив своє коріння» (коли тихо наспівує українську народну пісню, ви-
плескується його ментальна українськість). ступка вважає, що розрив з рідною 
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землею став основною причиною трагедії його героя. в якомусь фантасмагорич-
ному контексті розтерзана душа Чепурного виплескується в його зізнанні:

«Я, знаете, раньше хорошо спал. а теперь — лежу, вытаращив очи, и мечтаю, 
как влюбленный студент, да еще с первого курса... Хочется мне что-то сделать... 
эдакое, знаете, геройское... а что? Не могу догадаться... И все кажется мне: идет по 
реке лед, а на льдине поросенок сидит, такой маленький, рыжий порося, и вере-
щит, верещит! И вот я бросаюсь к нему, проваливаюсь в воду... и — спасаю поро-
ся! а оно — никому не нужно! И — такая досада! — приходится мне одному того 
спасенного поросенка с хреном съесть...» 

Українську натуру Чепурного до ступки ніхто так вичерпно не розкрив. а траге-
дія його, як і самогубство, з цією натурою нерозривно пов’язані, взаємообумовлені. 
Навіть глобальні проблеми життя-буття Чепурний у виконанні ступки сприймає 
душею щирого українця: «Да... красота лучше... а правда — нужнее людям...»

Потрясаючий епізод фільму: Чепурний розповідає анекдот про «честь нації». 
Богдан сильвестрович любить саме такі анекдоти — з мудрим підтекстом, і важко 
уявити кращого розповідача: 

«вот оно как было: когда-то через Ла-Манш, из Дувра в кале, ехало англий-
ское посольство, и был на корабле француз. Хвастались, кто лучше: англичане или 
французы? англичане говорят: мы везде! а француз говорит: нет! в этом проливе 
наших дипломатов много утонуло, а вот английских — ни одного! Тут молодой 
англичанин из посольства прыгнул за борт — гоп! — и утонул...

Чего ж вам? Захотел человек поддержать честь нации и — утонул!»
І відразу наведу ще одну горьківську репліку Чепурного, ніби спеціально для Бог-

дана сильвестровича написану: «Дождь идет... Чи был у меня зонтик, чи не был? — 
как говорил, бывало, Гамлет, принц Датский... Прощайте!» У виконанні ступки ми 
стикаємося з дивовижним використанням хрестоматійного гамлетівського питан-
ня: Чепурний уже відповів собі на нього і, йдучи на самогубство, відверто блазнює. 
Практично відразу після цього жарту Чепурний залишає сцену, приславши вагіну 
(олександр Лазарев) записку: «а вот вам еще анекдот: ветеринар, и удавился... Тоже 
захотел поддержать честь корпорации, как тот англичанин».

Уважний читач запитає: «а при чому тут перебудова?» відповідаю. всі свої 
значні ролі в кіно й на театрі ступка наповнює філософією сучасного світо-
сприйняття. У вустах і очах його героїв — від царя Едіпа й короля Ліра до воло-
димира семичасного й остапа вишні — звучить і віддзеркалюється душа гені-
ального Майстра, який сприймає історію й сьогодення гостріше й глибше, ніж 
ми, прості смертні. Не хочу сказати, що ступка спеціально переймався тим, як 
осучаснити горьківський текст тогочасними перебудовними мотивами, але його 
Чепурний хотів би для себе «в міру» і краси, і правди. Та лише він один розуміє, 
що насправді нічого з того не вийде. І в 1905 році, коли Горьким була написана 
п’єса «Діти сонця», і вісім десятиліть потому...

Ліна костенко свідчить, що «в перебудову не повірила». ступка подібних заяв 
не робив. артист має інші можливості. коли Чепурний–ступка виходить із сади-
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би в небуття, про це знає тільки він. але глядач, спостерігаючи, як цей сильний 
і красивий сорокарічний чоловік упевнено йде... вниз пустельним провулком, від-
разу розуміє — це не є дорога до сонця. він несе в собі страждання й сумніви, його 
повернута до сучасного глядача спина ніби запитує в нього: «Чи вийде задумане?»

Господи, прости нас, грішних!

Як з’явилася у режисера артура войтецького ця пронизлива назва фільму, 
що хвилює совісні душі? Прекрасний знавець Чехова, режисер узяв її в одного 
з чеховських героїв — Івана Іванича Чимші-Гімалайського, потомственного дво-
рянина, ветеринарного лікаря. в оповіданні «аґрус» Іван Іванич розповідає про 
свого брата, який, працюючи на казенній роботі, все життя прагнув мати власну 
садибу в селі з обов’язковим аґрусом у городі. Довгі роки скупості й заощадження 
дозволили йому на схилі життя здійснити свою мрію, стати поміщиком з аґрусом 
і досягти повного щастя... Закінчивши свою розповідь, Іван Іванович укладався 
спати зі словами: «Господи, прости нас, грішних!»

але за що просив він прощення у Бога? відповідь на це запитання міститься 
в роздумах Івана Іванича з приводу долі свого брата й багатьох інших людей:

«Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! какая это 
подавляющая сила! вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, 
невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, 
вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах 
тишина, спокойствие; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, 
что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. все тихо, спокойно, и про-
тестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер 
выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, ну-
жен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные 
несут свое бремя молча... Это общий гипноз.

— Господи, прости нас, грешных!»
Іван Іванич просив у Господа прощення за людське животіння в цьому при-

низливому гіпнозі; за тих, хто може бути щасливим в океані людських нещасть; за 
рабський страх людей перед владою, грошима, чинами, авторитетами; за несвобо-
ду тих, хто створений бути вільним.

До речі, в останні роки життя Чехов позначив у записній книжці, що «нигде 
так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боя-
щихся свободы... Мы переутомились от раболепства и лицемерия». 

в іншому чеховському оповіданні («Людина у футлярі») Іван Іванич обурювався:
«сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне 

честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хле-
ба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, 
больше жить так невозможно!» 
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«а между тем жить нужно и хочется жить!» (це знову з оповідання «аґрус»).
Господи, прости нас, грішних!
Бо ж, як говорив той же Іван Іванич, людині потрібні не три аршини землі, 

не садиба, а вся земна куля, вся природа, де на просторі вона могла б виявити всі 
властивості й особливості свого вільного духу.

Тож запам’ятаємо, з якої філософії народилася назва фільму за повістю Чехова 
«в яру» (1900), в якій письменник розкрив зовні милостивий, а насправді тяжкий, 
неправедний світ сім’ї Григорія Цибукіна (Богдан ступка) — торгівця і лихваря. він 
пишається старшим сином — сищиком онисимом, який виявляється фальшиво-
монетником й буде засланий на каторгу, і невісткою, красивою, діяльною й хазяй-
новитою оксенією, жінкою молодшого, хворобливого степана. вона не страждає 
синдромом Івана Іванича; вона також нічим не нагадує чеховську «Людину в футля-
рі» з її маніакальним страхом перед життям, не забороненим остаточно, але й не до-
зволеним уповні; вона — не з тієї чеховської «дрібноти», яка боїться навіть вкрасти, 
бо сховати буде важко, та й для того, щоб украсти, теж освіту треба мати... вона не 
викинула фальшиві гроші в колодязь, як просив старий Цибукін, а розрахувалася 
ними з косарями («от іще добро в воду кидати...»). Здається, саме тут і пролягла 
невидима межа між цими двома глитаями: Григорій Цибукін, який живе «за понят-
тями» свого часу, буде безжалісно відкинутий на узбіччя дороги; в новому столітті 
нею нахабно й стрімко піде нова хижачка. У тій сцені, де самовпевнена, усміхнена 
невістка перелякано повідомляє Цибукіна про реалізацію нею фальшивих грошей, 
його приреченість уже передчувається майже фізично... а пізніше зігнутий і зіщу-
лений, з погаслими очима Цибукін поруч ставної, гордовито випрямленої, зі стале-
вим поглядом оксенії виглядає повністю розчавленим — морально й фізично.

коли наприкінці фільму оксенія ревно хреститься на церкву, згадуються сло-
ва з Біблії: «Горе ж вам... лицеміри, що... напоказ молитесь довго — через те осуд 
тяжчий ви приймете». 

Герой ступки — плоть від плоті того суспільного прошарку, який власною 
працьовитістю, спритністю і хитрістю призбирав своє багатство, але ще не роз-
руйнував ущент генотип совісності. він глибоко й щиро страждає за непутящого 
сина, який потрапив до в’язниці, пильнує інтереси сім’ї, майбутнє роду, намага-
ється «робити гроші», не виходячи за межі закону. Тому й стає уразливим для на-
пористої невістки оксенії, яка не обтяжена подібними моральними принципами 
(цю роль блискуче виконала талановита українська актриса Любов Бо`гдан). 

ключову, на мій погляд, сентенцію висловлює в чеховському творі «в яру» фі-
лософствуючий грішник онисим Цибукін: «Теперь так говорят, будто конец света 
пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. 
Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях...»

Чехов писав це на рубежі ХІХ і ХХ віків, а століття потому гірка істина постала 
ще більш оголеною.

Фактично вижитий з власного дому і перетворений на жебрака, старець Гри-
горій Цибукін у Чехова в кінці повісті залишає читача з очима, «повними сліз»: 
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принижений, змучений, стражденний старець поволі жує поданий пиріг зі слізь-
ми навпіл. Ті сльози ніби змивають його гріхи, але не наші... Не думаю, що такий 
стан можна передати сильніше, ніж це зробив ступка... войтецький, вочевидь, 
довго мучився з екранізацією фіналу чеховського фільму. Бо, закінчивши зйомки, 
він уже значно пізніше дозняв крупним планом обличчя ступки, залишив артиста 
віч-на-віч з нами, довіривши йому передати віковічне стремління людської душі 
до Бога й сердечне моління простити нас, грішних...

Господи, прости нас, грішних!
вибудувавши незвичайний, небачений у кіно кадр, режисер артур войтець-

кий розв’язував масштабну філософську задачу, що виходила за межі самого філь-
му. І Богдан ступка зрозумів його. він уже перестав бути лише Цибукіним, а став 
уособленням Людини, що збагнула вічні біблійні істини й кається за віковічні грі-
хи всього людства перед Богом. отже, режисер закумулював у фінальному кадрі 
свого фільму філософію всього морального, совісного кіно. Мені здається, що до 
нього нічого подібного в світовому кінематографі не було. в цьому кадрі ступка 
став урівень з Чеховим...

однак на початку 90-х років минулого століття видатна робота войтецького 
й ступки не потрапила на великий екран і довго не демонструвалася по телеба-
ченню. Ніби й не віддав режисер значну частину свого життя, знявши чотири (!) 
фільми за Чеховим.

коли в Україні відзначали 100-річчя світового кінематографу, картина вой-
тецького продовжувала покриватися порохнявою десь у сховищі, а її автора, ко-
трого називали совістю кіностудії ім. о. Довженка, навіть не згадали на урочисто-
му засіданні з нагоди славного ювілею. Значно пізніше, коли фільм войтецького 
вже демонстрували на російському й українському телебаченні, впіймав себе на 
тому, що в ньому чеховські герої яскравіші й багатші, ніж у самій повісті. особли-
во це стосується старшого Цибукіна — Григорія Петровича — у виконанні Бог-
дана ступки. актор з півслова зрозумів, що хотів від нього войтецький. Недарем-
но на презентації фільму в лютому 1993 року ступка признався, що в театрі він 
давно знайшов свого режисера (Данченка), а тепер і в кіно нарешті зустрів таку 
людину — войтецького. Майже ніхто не знає, яку драму пережив актор ступка, 
коли буквально через три місяці артура Йосиповича не стало. 

Ще в середині 90-х років минулого століття писав у журналі «київ» (1996, 
№№ 9–10):

«Шкода, що люди не мають змоги побачити такого рідкісного ступку. Так 
само жаль, що фактично змарновані цікаві роботи у фільмі українських акторів 
валентина Троцюка (онисим Цибукін), валентини салтовської (Парасковія), ро-
сійського актора Панаса кочеткова (костиль)...

І це при тому, що ми постійно зазнаємо насилля бездумних чужоземних кар-
тин в українських кінотеатрах. При тому, що наш телеекран щодня переповне-
ний нудним кволим пашталаканням деяких по-радянськи скутих і безбарвних ве-
дучих та дикторів, тягучими розмовами з нецікавими, недорікуватими, але для ко-
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гось вигідними людьми, настирливим шоу-несмаком тощо. а ми, забуваючи про 
таких, як войтецький, все це покірно терпимо... Господи, прости нас, грішних!»

З того часу мало що змінилося на краще.
У цьому контексті не можу не сказати й про фільм войтецького «Нині просла-

віся сине людський» (1990), знятий за оповіданнями Чехова «архієрей» і «княги-
ня». відомо, що «архієрей» посідав у творчості антона Павловича важливе місце і,  
за оцінкою Івана Буніна, написаний дивовижно, хоча фактично замовчаний кри-
тиками. Між іншим, блискучий чехознавець Бунін записав «архієрея» і «в яру» до 
власного списку «кращих» чеховських творів. Через багато років у начерках книги 
про Чехова Бунін знову повторив: «“архієрей” пройшов непоміченим». Не балува-
ли цей твір увагою й у радянські часи. войтецький же поклав «архієрея» в основу 
фільму, назвавши його словами першого з дванадцяти Євангелій, яке в оповіданні 
читав чеховський преосвященний Петро — «Нині прославіся сине людський».

войтецький розпочинав фільм ключовими для розуміння Чехова кадрами. Під 
вербну неділю преосвященний, який уже три дні нездужав, служив всеношну. Ди-
хання в нього було важким, частим, сухим, плечі боліли від утоми, ноги тремтіли. 
Неприємно хвилювало, що на хорах зрідка скрикував юродивий. а тут ще рап-
том, наче уві сні чи маренні, здалося преосвященному, ніби в натовпі підійшла до 
нього його рідна мати Марія Тимофіївна, яку він не бачив уже дев’ять років, або 
стара, схожа на матір, і, прийнявши від нього вербу, відійшла, весь час дивлячись 
на нього з доброю, радісною посмішкою, поки не змішалася з натовпом. І чомусь 
сльози потекли по його обличчю...

Так у Чехова. войтецький зняв інакше: преосвященний Петро у виконанні 
Богдана ступки відразу впізнає матір, і з його вуст мимоволі зривається вистраж-
дане: «Мамо». крім того, чого не було у Чехова, мати цілує руку сина — архієрея. 
Ці кінематографічні деталі-доповнення, наголошені у фільмі, працюють на клю-
човий чеховський мотив, у якому суперечливо поєднуються думки про марноту 
життя та його високу доцільність; гірке й давнє відчуження героя від природи 
й людей і несподіване відчуття спільності з ними, невідривності від них; всепо-
глинаюча радість від зустрічі з матір’ю і смуток, що навіть вона говорить з ним 
боязко й поштиво... У виконанні ступки зустріч з матір’ю радувала й... дратувала: 
преосвященний був роздосадуваний, навіть ображений тим, що мати помітно 
ніяковіла в  його присутності, не знала, говорити йому «ти» чи «ви», ніби відчу-
вала себе несвобідною, скажімо, більше дияконихою, ніж матір’ю... Надто боля-
че й неприємно було ще й тому, що мати нагадала: преосвященний ніяк не міг 
звикнути до страху, який він, сам того не бажаючи, збуджував у людях: «все люди 
в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, 
виноватыми... Недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не мо-
гла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем».

артур войтецький і Богдан ступка не тільки розкрили глибинну суть чехов-
ських оповідань, але й проникли у підтекстові, затаєні мотиви письменницької 
творчості, зокрема вперше талановито перенесли на екран чеховську філософію 
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свободи. в цьому контексті войтецький поряд з Данченком, який свого часу блис-
куче поставив «Дядю ваню» на франківській сцені, недосяжні для деяких сучас-
них інтерпретаторів Чехова, які прикривають інтелектуальну безодню між собою 
й письменником формалістичними вишукуваннями й поверховими ефектами. 
саме войтецький і ступка, як ніхто інший, зрозуміли, що Чехов наприкінці 
ХХ століття необхідний нам не менше, а навіть більше, ніж на його початку. Бо ж 
він допомагає відчути себе такими, якими ми могли б і мали б бути.

в одному з листів антон Павлович писав: «Господи, ты дал нам громадные 
леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы 
по-настоящему быть великанами...»

в останніх роздумах чеховського архієрея неважко відчути відвічні мотиви 
людської мудрості й, водночас, розгубленості перед непізнаваністю божого сві-
ту, що закарбовані вже в книзі Еклезіястовій: «Покоління відходить, й покоління 
приходить, а земля віковічно стоїть! ...Що було, воно й буде, і що робилося, буде 
робитись воно, — і немає нічого нового під сонцем!.. Буває таке, що про нього 
говорять: “Дивись, — це нове!” Та воно вже було від віків, що були перед нами!»

Проте ця біблійна незмінність людського буття у фільмі войтецького «Нині 
прославіся сине людський» завдяки ступці оповита просвітлено-елегійним світо-
сприйняттям і неминущими, чистими сподіваннями на благополучне майбутнє, 
навіть на те, що на тому світі земне буде згадуватися живим, прекрасним, радісним...

Згадаймо чеховського преосвященного, який, сидячи у вівтарі, зі сльозами на 
очах слухав натхненний, злагоджений спів монахів. він думав про те, що досяг 
усього, доступного людині його стану, він вірував, але все ж не все було ясно, чо-
гось ще не вистачало, не хотілося вмирати: і все ще здавалося, що немає у нього 
чогось найважливішого, про що напевно мріялося колись, і все ж хвилює надія на 
майбутнє, яка була ще в дитинстві, і в академії, і за кордоном. архієрей думав про 
те, як гарно співали монахи. Як гарно!

Богдан сильвестрович якось умиротворено переказав мені цей текст і взагалі 
він завжди дуже трепетно й тепло ставився до цієї ролі. ступка дав глядачеві від-
чути, що то співає жива душа самого просвітленого архієрея. Його смерть напе-
редодні великодня залишилася майже непоміченою природою й людьми: пахло 
по-весняному, пташки співали, сонце яскраво світило, в місті шуміло гуляння — 
було весело й благополучно, як і в минулому році, як буде, мабуть, і в майбутньо-
му... Через місяць призначили нового архієрея, про преосвященного Петра вже 
ніхто й не згадував. а потім і зовсім забули. Тільки стара мати, яка жила в глухому 
повітовому містечку, розповідала на вигоні жінкам, що в неї був син-архієрей, але 
говорила несміло, боячись, що їй не повірять.

І їй справді не всі вірили.
Невже ж таки все життя преосвященного, як і кожного з нас, говорячи сло-

вами Еклезіяста, «марнота та ловлення вітру»? Чехов, очевидно, відповів на це 
питання вустами барона Тузенбаха, який незадовго до своєї смерті сказав: «Мне 
кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе». ступка 
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переконував, що заради цього ми покликані радіти Божому світові й страждати, 
жити й творити... 

Тож мав рацію сучасник архієрея й Чехова поет олександр Блок, який сказав 
не лише за себе, а й за всіх нас:

Но верю — не пройдет бесследно
все, что так страстно я любил,
весь трепет этой жизни бедной,
весь этот непонятный пыл!

в оповіданні «архієрей» є два рядки про те, як до преосвященного Петра 
приїжджали з нісенітними, але претензійними візитами «две богатые дамы, 
помещицы», півтори години сиділи без толку з витягнутими фізіономіями; ар-
хієрей змушений був їх терпіти... войтецький рішуче розвинув і розширив цей 
сюжет, включивши до сценарію «Нині прославіся сине людський» мотиви чехов-
ського оповідання «княгиня» про багату й лицемірну благодійницю монастиря. 
Це значно посилило соціальну значущість фільму, який, дякуючи ступці, тонко 
й  ненав’язливо переконував, що дорога до Храму пролягає не через багатство 
й всесильні посади, а через духовну чистоту й свободу людини, не через показну, 
лицемірну богоугодність, а через внутрішню душевну совісність.

Міркуючи над фільмами войтецького, ступка запитував:
— Чому він звернувся до таких тем, як «Нині прославіся сине людський» і «Господи, про-

сти нас, грішних!»? Може, він відчував, що йому необхідне якесь покаяння, якась сповідь. І він 
це зробив, до речі, незадовго до смерті...

армен Джигарханян, який знімався у войтецького, говорив:
«Я про артура думаю дуже світло, він для мене є людиною, необхідною в цьому 

світі, особливо в мистецтві, в нашій суєтній справі. Такі люди повинні бути, такі 
люди добре збалансовують суспільство, вони є якимсь виправданням перед Госпо-
дом Богом... Поки ми його пам’ятаємо, поки ми про нього думаємо, він є, мабуть... 
Дай, Боже, щоб він якнайдовше був з нами, його дух. Це нам, живим, важливо...»

У свою чергу олег Табаков так висловився щодо войтецького:
«У тому доволі складному житті, в якому багато чого було поставлено з ніг на 

голову й навпаки, він був людиною, що жила не за словами, не за лозунгами, не за 
кліше: він жив, самостійно прокладаючи дорогу. Я взагалі думаю, що артур вой-
тецький — один з небагатьох, хто дійсно життям своїм сплатив усе, у що вірив 
і що робив...»

За великим рахунком, войтецький каявся, сповідувався за всіх нас. На самому по-
чатку 90-х років, ще до трагічних катаклізмів — розпаду світової системи соціалізму 
й розвалу сРсР — режисер через чеховського «архієрея» звернувся до Бога, мабуть, 
розуміючи, що суспільство офіційного атеїзму саме не в змозі це зробити, а більше 
надії немає ні на кого. Через два роки тему людського покаяння перед Богом прониз-
ливо продовжив фільм «Господи, прости нас, грішних!», про який ми вже говорили.
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Ці фільми войтецького ніби підказували безбожному суспільству, що так дов-
го й безуспішно шукало, «де мудрість знаходиться і де місце розуму», біблійну від-
повідь: «Тож страх Господній — це мудрість, а відступ від злого — це розум!»

Проте чванливе суспільство не почуло тоді, чи й не могло почути тихий голос 
просвітленого войтецького...

Життя та доля Остапа Вишні

Перший фільм з Богданом ступкою в головній ролі, що вийшов у незалежній 
Україні, зняв режисер Ярослав Ланчак. Називався він «Із житія остапа вишні» 
(1991). Фільм, запущений на кіностудії олександра Довженка ще за радянських 
часів, розповідав про найдраматичніший період у житті відомого українського 
письменника остапа вишні, котрого наприкінці 1933 року репресували й зіслали 
до сибіру, де він провів у таборах десять років. 

«Трагічним десятиліттям» назвав його автор книги про остапа вишню, відо-
мий український архівіст та вчений сергій Гальченко. воно вражає своєю буден-
ною нелюдяністю можновладців та духовною крицевістю кращих синів народу, 
що були кинуті в табори. 

Ім’я вишні зіставне з українським народом. Його називали «Гоголем Жовтне-
вої революції» не тільки тому, що обидва письменники були родом з Полтавщини, 
але, найперше, за його вміння сміятися крізь сльози навіть у драматичних ситуа-
ціях, що склалися в Україні в роки тотальної колективізації, в ході якої була зни-
щена значна частина трудового селянства — герої й читачі гумористичних «усмі-
шок» остапа вишні. 

Уже після того як фільм вийшов на екран, був опублікований протокол остан-
нього допиту письменника, під яким стояв його підпис: «Протокол читал запи-
сано правильно с моих слов остап вишня». ось жахлива суть цього документу 
(допит проводився російською мовою):

«в о п р о с. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении? 
о т в е т. Да, признаю. Я являюсь членом контрреволюционной подпольной наци-

оналистической организации. в беседах между собой члены организации называли 
ее “объединенным Национальным Блоком”. Точно названия организации не знаю. 

в о п р о с. какие цели ставила перед собой ваша организация?
о т в е т. Целью организации было свержение советской власти на Украине 

и установление Демократической Республики».
Так ні в чому не винний письменник «зізнався», що його призначили у вбив-

ці секретаря Цк компартії України Павла Постишева: «Был намечен такой план: 
к г. Постышеву отправится делегация от писателей, и в момент приема я в него 
выстрелю. Я согласился».

Можна було б вразитися безглуздістю такого визнання, якби ми не знали сьогод-
ні про методи впливу на підслідчих, що застосовувалися у тодішніх застінках. І все 
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ж таки, все ж таки... Як це сталося в конкретному випадку з остапом вишнею? Як 
українські підлеглі сталіна примусили цю мужню людину навести наклеп на себе?

вочевидь, що попереднє слідство проходило не тільки з найгрубішими пору-
шеннями законності, але й попранням елементарної людяності. від звинуваче-
них вибивалися зізнання знущаннями. однак не тільки в цьому досягли успіху за-
плічних справ майстри. вони засвоювали й більш вишукані форми розлюднення 
в’язнів, в тому числі методами психологічного впливу. Говорячи словами василя 
Гроссмана з роману «Життя й доля», тих, які продовжували завзято відстоювати 
своє право бути людьми, починали розхитувати та руйнувати, розколювати, обла-
мувати, аби довести їх до того ступеню безнадійної слабкості, коли люди не хочуть 
уже ні справедливості, ні свободи, ні навіть спокою, а хочуть лише, щоб їх по-
збавили життя, що стало ненависним. в’язнів доводили до того стану, коли вони, 
«обезумев от муки» (ахматова), втрачали саме бажання жити. 

ступка потрясаюче передав цю жахливу ситуацію: протягом кількох хвилин 
екранного часу ми бачимо спочатку ставного, впевненого в собі та своїй правоті 
вишню, який жорстко та блискуче жартує на першому допиті у слідчого («Якщо 
радянське політичне управління знає про мене все, значить, мені нічого не за-
грожує»), потім — на допиті у прокурора ГПУ — пригніченого, розтерзаного, хво-
рого... Можна сказати, що в цих кадрах ступка розкрив історичну драму десятків 
тисяч не тільки українських, але всіх радянських інтелігентів, що пройшли крізь 
дотабірне мучеництво допитів. 

Усе це дозволяє відчути нестерпний фантасмагоричний жах з арештом та 
звинуваченням остапа вишні: «Приговорить к расстрелу с заменой заключением 
в исправтрудлагерях на десять лет, считая срок с 7/ХІІ.33г.».

ступка не бачив смертний вирок, опублікований уже після виходу фільму, од-
нак глядач все може прочитати в його очах. саме так: роль зіграна не на рівні слів, 
а на рівні очей! артист знімався без гриму, «гримуючись» лише зсередини — вну-
трішнім станом. він не грав — він був остапом вишнею. Майстер дійсно прожив 
життя свого героя на екрані, й віриш, що саме таким і був остап вишня!

ступка говорив:
— Роль Остапа Вишні була мені дуже дорогою. Це така дивовижна постать з величез-

ною людською гідністю, яка, не дивлячись ні на що, вистояла...
Історик українського кіно Лариса Брюховецька писала, що ступка зіграв зі-

ткнення оптимістичної суті єства письменника вишні з безпросвітністю терору. 
а Ростислав коломієць зробив висновок: «Фактично грає одну з потрясаючих іс-
торій українського розстріляного відродження». Можна подивитися на цю роль 
і ширше: ступка переконливо показав, як ті ж десятки тисяч інтелігентів різних 
національностей зберегли в сталінському ГУЛаЗі людську гідність, протиставив-
ши нелюдським умовам та бездуховності свою волю та духовність. 

сергій Гальченко розглянув питання і про те, хто першим порушив клопотан-
ня про звільнення остапа вишні, про що, напевно, точно не знав ні сам Павло 
Михайлович, ні його родина. Микола Бажан назвав ім’я олександра Довженка. 
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Проте, як згадував Юрій смолич та інші мемуаристи, звільнення письменни-
ка добивалися ще кілька осіб, насамперед і тодішній голова спілки радянських 
письменників України Максим Рильський, і Юрій Яновський, і всі ті літератори, 
які в 1943 році були близькими до Микити Хрущова й умовили його порушити 
клопотання перед сталіним щодо звільнення українських письменників. Із них 
першим і єдиним до смерті «вождя народів» вийшов на волю остап вишня. 

Цікаво, що в одному з інтервʼю на початку 1993 року Богдан ступка досить 
критично висловився про зіграні ним на той час ролі в кіно: 

— У кіно, за винятком кількох образів — композитора Леонтовича, псевдоселекціоне-
ра Трохима Лисенка, гумориста Остапа Вишні, чиє життя я «прожив» на екрані, — поміт-
них досягнень на рівні театру я не мав.

Це сказано про більш як 40 кіноролей! Насправдi неперевершеною, вершин-
ною назавжди залишилася в історії кіномистецтва роль ореста в «Білому птасі 
з чорною ознакою» Юрія Іллєнка. вражаюче зіграв ступка роль керенського 
в «Червоних дзвонах» сергія Бондарчука. Прекрасні образи Миколи Задорожно-
го й Чепурного створив артист у фільмах «Украдене щастя» Юрія Ткаченка і «Діти 
сонця» Леоніда Пчолкіна. ступка має пишатися згаданими мною ролями за чехов-
ськими творами у фільмах артура войтецького «Нині прославіся сине людський» 
(архієрей Петро) та «Господи, прости нас, грішних!» (Цибукін)... але вимогливий 
до себе Богдан сильвестрович міряв своє кіноминуле вершинними театральними 
ролями Миколи Задорожного, дяді вані, Тев’є-Тевеля. а ще він інтуїтивно відчу-
вав, що його головні ролі в кіно ще попереду. І був абсолютно правий!

Цікаво, що наступний після «Iз житія остапа вишні» фільм з історії Радян-
ської країни з’явився вже згаданого 1993 року й знову був присвячений дуже важ-
ливому моменту.

У ролі Голови КДБ СРСР

Якось я розповів у вузькому колі істориків-професіоналів, що збираюся напи-
сати книжку про зіграні ступкою ролі реальних історичних персонажів. один із 
них раптом сказав, що кращим героєм радянської епохи у виконанні ступки став... 
семичасний у фільмі «сірі вовки» режисера Ігоря Гостєва (оператор — володимир 
Фрідкін, композитор — андрій Петров). У фільмі знімалися Роллан Биков, Євген 
Жаріков, Лев Дуров, Петро вельямінов, олександр Бєлявський, віктор сергачов.

Добре пам’ятаю зйомки того фільму на початку 90-х років, адже ступка тоді 
приїжджав до Москви, де ми часто зустрічалися, розмовляли про відображені 
у фільмі події осені 1964 року, коли Микита Хрущов був усунутий з посади пер-
шого секретаря Цк кПРс і його місце зайняв на довгі вісімнадцять років Леонід 
Брежнєв. Фільм є авторською версією того державного перевороту, в якому взяли 
участь вищі можновладці, зокрема вихідець з України, Голова кДБ при Раді Мі-
ністрів сРсР генерал-полковник володимир семичасний. Ігор Гостєв говорив: 
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«Чому “сірі вовки”? вовча зграя — модель тоталітарного, суворо ієрархічного сус-
пільства». втім, буквальне ототожнення цих людей у фільмі з хижаками, спричи-
нене напруженою атмосферою й політичною кон’юнктурою початку 90-х, на мій 
погляд, дещо спрощувало мотиви поведінки радянських бонз, звужувало можли-
вості розкриття їхніх складних характерів. але це майже не стосувалося двох пер-
сонажів фільму: Хрущова у виконанні Роллана Бикова та семичасного–ступки.

Фільм вийшов динамічним, щільним за дією, яка розгорталася чи не за зако-
нами детективного жанру. втім, реально боротьба за владу в партійних верхівках 
була ще більш закрученою та заплутаною, ніж у кіно. Режисеру й артистам вда-
лося показати, що боротьба ця жодним чином не була пов’язана з турботою про 
долю країни та народу.

Тільки наївні або упереджені люди можуть думати, що правдивий портрет Го-
лови кДБ можна намалювати одним чорним кольором. Мені довелося зустрічати-
ся наприкінці 80-х років з Головою кДБ володимиром крючковим, і можу засвід-
чити, що це був розумний, мислячий, інтелігентний керівник великого масштабу. 
Щоб запобігти одномірності й тенденційності у висвітленні свого героя, ступка 
навіть хотів зустрітися перед зйомками фільму з семичасним, але режисер не по-
годився, мабуть, боявся, що це завадить артистові зіграти справжнього «сірого 
вовка». вже після виходу фільму Богдан сильвестрович випадково зустрівся з офі-
цером кДБ, який один раз був на прийомі у свого високого начальника. Той роз-
повів, що, коли зайшов до кабінету, семичасний стояв спиною й дивився у вікно. 
він вислухав доповідь підлеглого, не змінюючи пози. Потім повільно повернувся, 
підійшов до столу, сів у крісло й лише тоді запропонував йому сісти. офіцер зга-
дував, що хвилина, коли він стояв виструнченим перед спиною всемогутнього на-
чальника, здалася йому вічністю, бо він не знав, чим може закінчитися його візит. 
Богдан сильвестрович дуже жалкував, що не довідався про цей штрих до зйомок.

викликає захоплення, як артист зіграв цю роль. складається враження, що се-
мичасний–ступка прийшов на екран не зі знімального майданчика, а саме з кабіне-
ту Голови кДБ — структури могутньої, всесильної, страшної. артист абсолютно точ-
ний у жестах, поведінкових деталях і ніби зрісся з особливою атмосферою владного 
поля: чи це стосується застілля з оточенням Брежнєва, чи коридорів кДБ. У виконан-
ні ступки семичасний — не тільки хитрий, підступний і жорстокий інтриган, але 
й розумний, вольовий і рішучий керівник високого рангу, який прекрасно й тонко 
розуміє справжню сутність керівників партії та держави, зокрема хитромудрого Мі-
кояна (Лев Дуров). Брежнєв помилявся, насміхаючись над «комсомольською шустріс-
тю» семичасного: той тримав під пильним наглядом і самого Леоніда Ілліча. При-
звідники перевороту просять саме його «хохлів і Льоню також тримати на прицілі», 
бо «вони можуть переметнутися і нас підставити». семичасний відповідає спокійно 
і жорстко: «Зрозумів». І немає жодного сумніву — він знає, що робити. ступка строго 
й стримано, але переконливо показав ключову роль його героя у перевороті восени 
64-го. Ні, він не намагався показати семичасного безстрашним. ось за столом, де 
випивають організатори змови проти Хрущова, він пропонує Брежнєву розповісти 
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«свіжий анекдот». І в ньому відчувається водночас щось підлабузливо-вольове та не-
безпечно-страшне. ступка довів, що семичасний не був і боягузом — більше того, 
виявив мужність у критичних ситуаціях. саме Голова кДБ створює психологічно 
сильний момент у фільмі, коли перед відльотом на відпочинок до Піцунди Хрущов 
натякає своїм сподвижникам, що знає про їхні підступні приготування. Між стра-
шенно переляканим Брежнєвим і професійно спокійним семичасним відбувається 
діалог, який ступка зіграв, непередавано нюансуючи кожне своє слово:

Б р є ж н є в. він все знає...
с е м и ч а с н и й. Знає, але не вірить...
Б р е ж н є в. Ти з ким?
с е м и ч а с н и й. З тобою, Леоніде Ілліччу, і ні з ким іншим...

семичасний жорстко й владно урвав Брежнєва, який з переляку заметушився: 
«суть наших дій полягає в тому, щоб усе виглядало законно й спокійно. І не треба 
створювати видимість перевороту». Не менш переконливо грає ступка і тоді, коли, 
представляючи майбутнього Генсека Михайлу суслову, фактично залучає того до 
участі у змові: «ви не раз самі говорили, Михайле андрійовичу, що народ утомився від 
шарахання Хрущова. Настав час наші розмови наодинці перетворити на об’єктивну 
реальність!» Зловісно-спокійним виглядає семичасний, коли один зустрічає зрадже-
ного всіма Хрущова в аеропорту перед остаточним позбавленням його влади...

Завжди відсторонений від політичних ігрищ артист ступка у фільмі «сірі вов-
ки» показав, що глибоко знає їхню непристойну суть і пропускає крiзь себе всі 
негаразди сучасної йому гіркої історії.

Роль семичасного стоїть осібно у творчій біографії Майстра. вона досі зали-
шається живим докором ходульним героям із влади, які заполонили нині телека-
нали серіальним сміттям.

Феномен Гофмана — Ступки 

Участь Богдана ступки у зйомках фільму Єжи Гофмана за романом Генріка 
сенкевича «вогнем і мечем» мала цікаву передісторію. На початку осені 1997 року 
в рамках кінофестивалю «стожари» у Будинку кіно відбулася спеціальна дискусія 
з приводу «доцільності екранізації» твору сенкевича про повстання українського 
народу проти Речі Посполитої у XVII столітті, на якій були присутні сам режисер 
і Богдан ступка, який тоді вже погодився зіграти роль Богдана Хмельницького. 

Пристрасті навколо ще неіснуючого фільму розгорілися настільки, що його, слі-
дом за книгою сенкевича, дехто заздалегідь називав «антиукраїнським». Зрештою, 
образ Хмельницького, створений письменником, давав на те підстави. Не треба було 
занурюватися в дискусії, аби переконатися, що в портреті видатного українського 
гетьмана роботи Нобелівського лауреата сенкевича переважають чорні кольори. 
ось що писав він, скажімо, про гетьмана часів перемоги під Жовтими водами:
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«У міру розвитку подій зміцнювався в ньому й той безмірний, підсвідомий его-
їзм, рівного якому не знала історія. відчуття зла й добра, злочину й доброчесності, 
насилля й справедливості змішувалися в поняттях Хмельницького воєдино з від-
чуттям власної образи й своєкорисливості. Той був для нього доброчесним, хто 
стояв на його боці; той злочинець, хто йому опирався. він готовий був нарікати 
на сонце... якщо воно не світило тоді, коли йому, Хмельницькому, бувало це необ-
хідно. Людей, події й цілий світ він підганяв до власного “я”».

Звичайно, справа не в окремих суб’єктивних оцінках особи Хмельницького, 
його справжніх чи вигаданих вад. Найголовніше полягає в тому, що, по-перше, 
сенкевич вважав саме його винним у всій пролитій на війні крові — все це «криваве 
діяння Хмельницького»; по-друге, письменник зобразив гетьмана історично при-
реченим, бо той підняв меч на найсвятіше — Річ Посполиту, яка, за сенкевичем, 
ощасливлювала «диких» українців своїм цивілізованим пануванням над ними. Тому 
найідеальніший герой роману шляхтич скшетуський кидає у вічі Хмельницькому 
на самому початку визвольної війни: «Не Бога в заступники прикликай, бо лише 
пекло сприяти тобі може!» Тож наприкінці роману Хмельницький показаний злом-
леною, пропащою людиною, яка програла справу всього життя.

одним словом, сенкевич бачив українського гетьмана, як і всі зображені ним 
події, очима польського шляхтича. Під таким кутом зору можна було спостерегти 
чимало цікавого й правдивого, проте аж ніяк не видатну історичну роль Хмель-
ницького й адекватний перебіг подій. Зіграти такого гетьмана для українського 
артиста було би протиприродним явищем.

але для мене була неприйнятною сама постановка питання про «доцільність» зйо-
мок фільму, ніби взята з порядку денного всесильного Політбюро, що кануло в Лету. 
Тому, вступивши в дискусію, сказав, що ніхто не в праві перешкоджати Гофману зні-
мати за сенкевичем, а ступці грати роль Хмельницького, ніхто не може нав’язувати 
Майстру свої світоглядні переконання. відповідальність за зроблене у Майстра най-
вища — перед Богом, історією та людьми. Що ж до концепції майбутнього проекту, 
то не обов’язково загальна ситуація й розставлені сенкевичем акценти будуть скру-
пульозно й, так би мовити, дослівно перенесені Гофманом до свого фільму.

сам режисер запевняв, що у фільмі на першому місці буде палке кохання ге-
роїв — «нюанси історії стануть виключно фоном», «я піду за людськими пристрас-
тями, політика буде фоном». він навіть зголосився після закінчення свого фільму 
передати в Україну костюми й реквізит для зйомок нашим режисером картини 
про... Тараса Бульбу. але, слухаючи Гофмана, я думав про інше: наскільки мудро, 
точно й безпомилково вибрав він артиста на роль Хмельницького. справа не тіль-
ки в можливостях ступки, а передусім у тому, що він уже став уособленням наці-
ональної свідомості. І саме в цій іпостасі його шанують за кордоном. Гофман був 
переконаний, що в Україні чимало питань до його фільму буде знято вже тим, що 
роль видатного гетьмана виконує сам ступка.

Розуміючи важливість фіксації ступчиних думок щодо цієї ролі, я двічі спеці-
ально зустрічався з Богданом сильвестровичем: до початку зйомок фільму «вог-
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нем і мечем» восени 1997 року і після його виходу на екрани навесні 1999-го. Ці 
дві розмови свого часу були опубліковані, проте доцільно їх повторити.

роЗмоВа перша

— очевидно, Гофман, запрошуючи вас на роль, сподівається, що тим самим 
зменшить кількість критичних стріл у свій бік з української сторони.

— Цілком можливо, якщо врахувати, що вони полетіли тепер в мене... Так, я по-
годився грати у фільмі, який зачіпає трагедію двох народів — українського й поль-
ського... Проте взагалі фільм буде про велике кохання, про великі людські почуття, 
про справжню вірність. Пристрасті, які розгорілися навколо моєї участі у зйомках, 
як і численні протести в Україні проти цього, занадто політизовані; втім, це зрозу-
міло — такий зараз час...

— Згоден. але, крім політичної проблеми, є й етична: ніяк не можна навіть 
натяком образити національні почуття українців. адже сенкевич фактично зли-
вається з одним із своїх найпривабливіших героїв — паном Заглобою: «Чим же 
ми винні, що Господь нас шляхтою створив, а їх (українських селян. — В. М.) 
холопами і звелів нам коритися?» Що стосується Богдана Хмельницького, то 
врешті-решт у зображенні сенкевича він постає українським вождем, який «ні-
коли нічого не помічав далі своєї особи, — і міцнів, і кормився вогнем і кров’ю, 
і,  страждаючи від потворного самолюбства, губив власний народ, власну краї-
ну...». ви думаєте, ваш народ простить вам співучасть у подібній трактовці свого 
національного героя?

— Про це не може бути й мови. Я бачу Хмельницького сильним, розумним, висо-
коосвіченим сином українського народу, талановитим полководцем і блискучим ди-
пломатом. Він зумів відчути надії та сподівання козацьких і селянських мас, оперти-
ся на них, стати справді народним вождем, постаттю світового масштабу. Таким 
він буде в моєму виконанні.

— охоче вірю. Допустимо. Проте ви не в змозі вирішально вплинути на за-
мисел режисера, не зможете брати участі в монтажі фільму, тобто не будете знати 
контексту, в якому врешті-решт опиниться ваш Хмельницький.

— Головною умовою моєї участі у фільмі є шанобливе ставлення Гофмана до іс-
торії мого народу і його великого історичного діяча. Режисер обіцяв і підтвердив це 
сценарієм. Я вірю йому. Я згоден з ним у тому, що «коли ми не будемо говорити про 
той час розумно й доброзичливо, то залишиться можливість тим, хто намагаєть-
ся говорити нерозумно й злостиво». Не можна забувати, що роман Сенкевича й гоф-
манівська екранізація за його мотивами — це концептуально різні речі.

— Дай-то Боже...
— Зрозумій, фільм буде знятий і без мене. Проте в цьому випадку немає жодних 

гарантій, що не справдяться твої, й не тільки твої, побоювання. Хай краще Хмель-
ницьким буде Ступка...
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— Нітрохи не сумніваюсь у правильності вашого рішення. Проте в усякому 
випадку вам дістанеться після демонстрації фільму в Україні: знайдуться політич-
ні партії, групи, суспільні організації, окремі критики, які, нехтуючи толерантніс-
тю, обов’язково зустрінуть багнетами бачення Гофманом історичного минулого 
й трактування гетьмана ступкою. Булава гетьмана буде важкою. Тим паче ваше 
рішення, на мій погляд, є мужнім громадянським учинком. 

— Давай почекаємо виходу фільму й поговоримо... 

роЗмоВа дрУга: «я ЗроБиВ сВою роБотУ достойно»

— отже, продовжуємо нашу попередню розмову через півтора року — 29 берез-
ня 1999-го. Фільм уже вийшов на екрани, правда, в Україні його ніхто, в тому числі й я, 
не бачив. але чутки про тріумфальний показ картини «вогнем і мечем» у Польщі й на-
віть у сШа ширшають, викликають надзвичайний інтерес і нову хвилю супе речок. 
У лютому–березні ви побували на прем’єрі фільму в семи містах Польщі, а також у Чі-
каго і Нью-Йорку. Як його приймали й якими є ваші власні перші враження?

— Чутки анітрохи не перебільшені, фільм ішов справді з тріумфом. Уперше я по-
бачив його 8 лютого на польській студії в маленькому залі у присутності критиків і 
знімальної групи, тому реакції глядачів практично не відчув. Але коли кілька днів по-
тому подивився його в Кракові на величезному екрані, то був сильно вражений разом 
з усім залом. Перше враження... Свою роботу зробив достойно, нормально, можна не 
соромитися. Мій Хмельницький вийшов таким, яким я хотів його бачити.

— Польська преса пише, що за роль Богдана Хмельницького Богдан ступка 
збирає захоплені рецензії й український гетьман є «найрозумнішою людиною 
у фільмі». критик Тадеуш соболевські зазначив, що Хмельницький — «найкраща 
роль у фільмі»...

— У Нью-Йорку польський посол у США сказав мені, що фільм «Вогнем і мечем» 
урешті-решт вийшов передусім про Богдана Хмельницького...

— коли ж у ньому вперше з’являється гетьман?
— Фільм починається саме з Хмельницького: врятований Скшетуським від смер-

ті майбутній гетьман з гідністю дякує йому, сідає на коня й, від’їхавши, каже: «Ти не 
знаєш, кого ти врятував. Я називаюся Богдан-Зіновій Хмельницький...» За цим іде бли-
и-и-скавка, а потім титри... Щось на зразок хороших американських фільмів, коли 
все, навіть сама природа, обіцяє дійство надзвичайне, вражаюче...

— скільки часу Хмельницький на екрані?
— Навіть не думав про це. Мабуть п’ятнадцять–двадцять хвилин. Може,  більше...
— а весь фільм скільки триває?
— Три години й одну хвилину. Без перерви.
— Можу уявити собі художню силу й насиченість кадрів з українським ватажком... 

а чи вдалося Гофману, так би мовити, збалансувати політичні моменти польсько-укра-
їнських історичних відносин, які сенкевич трактував однозначно на користь Польщі?
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— Думаю, він зробив усе, що міг. Я повірив йому, і він дотримався обіцянки. Зви-
чайно, хотілося б, скажімо, щоб у моєму найближчому оточенні було ще кілька чоло-
вік, які б достойніше представляли козацьку еліту... 

— але ж тим більше вивищується сам Хмельницький. До речі, польські кри-
тики визнали, що у знаменитому діалозі гетьмана й скшетуського про причини 
визвольної війни гору у фільмі взяв український гетьман, хоча, як вони пишуть, 
і  поляк не програв...

— Саме так. І навіть те, що польське військо у Гофмана зодягнене в розкішні 
костюми, має блискучі обладунки, а наші козаки виглядають напівобідранцями, 
сприяє зростанню особливої гордості за їхні перемоги... В цілому Гофман опустив усі 
невтішні характеристики Хмельницького, про які ти говорив минулого разу, а та-
кож усі чи майже усі несправедливості щодо українського козацтва, які мають місце 
у книзі, а натомість показав обопільну шкоду тієї війни для наших обох народів — 
українського й польського: де двоє б’ються, третій користується...

— слухаючи вас, згадав передмову Тараса Шевченка до «Гайдамаків». 
Пам’ятаєте, він писав, що весело послухать думу сліпого кобзаря про те, як боро-
лися ляхи з козаками: «весело... а все-таки скажеш: “слава Богу, що минуло”, — 
а надто як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слов’яне. серце болить, 
а розказувать треба: нехай бачать сини й онуки, що їх батьки помилялись, нехай 
братаються знову зі своїми ворогами».

— Мудрі й надзвичайно доречні, актуальні слова, хоча їм уже більше півтора-
ста літ. Якраз таким було надзавдання фільму й моєї ролі зокрема. Справді, серце 
болить, а розказувати й показувати треба. 

Тридцятого жовтня 1999 року в Будинку кіно відбулася дискусія з приводу 
демонстрації в києві фільму Єжи Гофмана «вогнем і мечем». У ній узяли участь 
близько двадцяти кінознавців, істориків, філософів, літераторів, письменників, 
драматургів. Як і слід було чекати, зіткнулися різні, в тому числі полярні, погляди 
на художню й історичну цінність фільму.

автор цих рядків розпочав свій виступ з чотиривірша Максиміліана волошина, 
бо ж він образно виражає позицію режисера Гофмана у фільмі «вогнем і мечем»:

а я стою один меж них
в ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Два роки тому я цілком підтримав ідею такої мистецької молитви, а зараз так само 
щиро вітаю талановиту художню реалізацію режисером грандіозного замислу. Прав-
да, ніяк не можу погодитися з тим, що «вогнем і мечем» — це «фільм про кохання», як 
обіцяв сам Гофман. скоріше, романтична любовна історія лише красиво розгорта-
ється в контексті масштабного, повнокровного історичного фільму, знятого за знаме-
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нитим історичним романом. Порівняння кінотвору Гофмана з «віднесеними вітром» 
вважаю красивим, ефектним, зручним, але неточним, бо за глибиною й болючістю 
дотику до історичного нерву «вогнем і мечем» стоїть вище. але ж історія — це завжди 
політика, перевернута в минуле. Незалежно від волі художника, режисера. Годі й спо-
діватися, щоб винести «вогнем і  мечем» за дужки сучасних політичних змагань. Утім, 
творці фільму й не приховували його внутрішньої спрямованості, заявивши, що саме 
боротьба козацтва з Річчю Посполитою призвела до його «остаточного поневолення 
Російською імперією». Така жорстка кінцівка фільму була, нічтоже сумняшеся, під-
хоплена деякими надмірно політизованими критиками, в тому числі й на дискусії, де 
лунали навіть містичні голоси про те, що «Росія — це тяжка рука долі»... Мені здають-
ся лицемірними й безплідними новітні містечкові заклики до християнської любові 
між українцями й поляками заразом з обвинуваченнями Московії в історичній про-
вині перед ними. Гей-гей, як нерозумно забувати мудру сентенцію Миколи костома-
рова: «Не переносімо на живих те, що може стосуватися виключно мертвих»... але, на 
жаль, у виступах частенько лунали мотиви, про які один талановитий українець не-
щодавно написав убивчо точно: «Хибне поклоніння ідеалізованому минулому, мета-
фізично порожня ідея протиставлення українського державного благородства росій-
ському державному лицемірству, велемовні напучування, які скривджена українська 
шляхта раз у раз дарує світові... На цьому ґрунті багато не набудуєш...»

видатним результатом фільму «вогнем і мечем» стало формування й явлення 
мільйонам глядачів в усьому світі рідкісного мистецького феномена — феномена 
Гофмана — ступки. в чому він полягає? Два видатні художники — режисер і ар-
тист — якісно змінили, буквально перемалювали портрет українського гетьмана 
Богдана Хмельницького, створений видатним письменником.

I не просто змінили, а суттєво наблизили до історичної правди. Закиди ступці 
мають суто політичний чи невігласький характер. Хмельницький вийшов таким, як і 
обіцяв ступка: великим і мудрим сином українського народу, лідером світового масш-
табу. артист зіткав його із власної національної гідності найвищої проби й високопо-
родної душевної шляхетності, з видатного державного розуму й могутньої людської 
волі, з самобутнього дипломатичного таланту й щирої відданості Батьківщині.

На жаль, саме цього не вистачає тим польським, українським і російським 
артистам, котрі грають ролі наших співвітчизників. Мабуть, найслабкішим у 
картині є сюжет із підземною Горпиною, який нагадує позанаціональну й по-
середню кіноказку «Та, що в скелі сидить»...

Узагалі дивовижна метаморфоза з Хмельницьким не стосується найближчо-
го оточення гетьмана й усього запорозького козацтва, які зображені Гофманом 
у добротній відповідності з романом сенкевича. сучасна українська наукова іс-
торіографія, впевнений, не погодиться з такою трактовкою, й тут не допоможе, 
що у фільмі шляхтичі раз у раз лютують і п’ють не менше козаків, а Заглоба навіть 
прокидається після пиятики поруч зі свинею...

Проте, сприймаючи роман «вогнем і мечем» адекватно, тобто як фактор сус-
пільної свідомості поляків, наївно було б сподіватися, що пан Гофман зніме фільм 
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не за сенкевичем, а за нашими підручниками чи монографіями, за порадами чи 
вказівками з України. Тоді це був би не Гофман і не патріот Польщі. Бо ж, як спра-
ведливо зауважив науковий консультант фільму професор серчик, «кожна нація 
по-своєму бачить свою історію... Це не тільки право народів, але й їхній обов’язок».

На думку самого режисера, три речі необхідні для професії кінематографіста: 
хист, уміння та відданість справі. Й ця остання риса — найважливіша з усіх. Єжи 
Гофман виявив усі три вповні, й особливо сильно — відданість справі.

отже, негоже вітчизняним критикам наскакувати на режисера зі своїми словес-
ними незгодами і повчаннями, а краще було б на ділі реалізувати своє патріотичне 
право й обов’язок, свою відданість справі так само талановито й переважно толерант-
но, як це зробив Гофман. скажімо, добитися нарешті зйомок історичного фільму «Та-
рас Бульба» за Миколою Гоголем, де й висловити своє бачення історії. Чи не під силу?

Принаймні пам’ятаймо мудрі слова того ж костомарова про те, що нам немає 
в чому каятися перед поляками і полякам перед нами...

коли майже десять років після виходу фільму в «Літературній Україні» запита-
ли думку Івана Драча, він сказав дослівно таке:

«Фільм “вогнем і мечем” дуже добрий. Єжи Гофман знайшов спосіб перетрави-
ти шовіністичний дух патріотів, на якому виховувалися покоління поляків. Це коли 
говорити про первотвір — сам роман Генріка сенкевича “вогнем і мечем”. осо-
бливо хотілось би відзначити виконавця ролі Богдана Хмельницького — Богдана 
ступку. в усій повноті зобразив гетьмана ступка! Гетьман постає перед глядачем як 
уособлення вольниці козацької. стихію упокорював той дух, що їй і належав. Якби 
й сьогодні на гарячі голови деяких політиків знайшлася булава Богдана!»

справді стало ясно, наскільки потрібен був у той час нації — на межі століть 
і тисячоліть, у пору становлення незалежності та державності України — той ди-
вовижний гетьман Богдан Хмельницький. Усі начебто знали його з радянських 
часів, як фундатора міждержавного союзу з Росією, а серце просило живого об-
разу державця, котрий об’єднував українські етнічні землі і зміцнював суверенітет 
Української держави. ступка створив такий образ і допоміг українській нації!

Згодом, як відомо, Микола Мащенко розпочав зйомки фільму «Богдан Хмель-
ницький». від головної ролі в ньому ступка відмовився: «Не збираюся себе тира-
жувати». І поступив мудро.

Тим більше, що ступка знявся в серіалі «Чорна рада» (2002) Миколи Засєєва-
Руденка, в якому створив цікавий і складний образ гетьмана Лівобережної Укра-
їни Івана Брюховецького. Того гетьмана, який спочатку проводив відверто про-
царистську політику й першим із українських гетьманів поїхав восени 1665 року 
до Москви, де підписав договір, який значно обмежив суверенітет Гетьманщини. 
вже на початку 1668 року той же Брюховецький висловився за ліквідацію мос-
ковської влади в Гетьманщині, втім, це вже не врятувало його від народного гніву.

Та головне, що на Майстра чекала роль ще одного справді видатного гетьма-
на — Івана Мазепи. 
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Багатоликий Мазепа

Роль гетьмана Мазепи мала не тільки художній, але й духовно-політичний 
резонанс. Більший, ніж роль гетьмана Хмельницького. Бо зачепила найболючіші 
струни національної свідомості українців. адже в історії людства, мабуть, не було 
іншого національного героя, проти якого впродовж віків було розгорнуто таку 
шалену кампанію.

Було замовчано, забуто або спотворено те, що Мазепа посідав помітне місце 
в європейській політиці, науці, літературі й мистецтві. Поеми про нього створили 
Джордж Байрон, Даніель Дефо, віктор Гюго, кіндрат Рилєєв, олександр Пушкін, 
а в радянські часи — володимир сосюра... Польський драматург Юліуш словаць-
кий написав п’єсу «Мазепа», а Петро Чайковський — оперу «Мазепа». взагалі у кла-
сичній європейській музиці налічується близько сімдесяти великих творів про Ма-
зепу, в тому числі сергія Рахманінова, Ференца Ліста, олександра Даргомижсько-
го, Ріхарда вагнера... Життя й діяльність Мазепи досліджували вольтер, Проспер 
Меріме, сергій соловйов, Михайло костомаров, Михайло Грушевський...

Лише в 90-х роках минулого століття Мазепа був реабілітований в Україні в офі-
ційному протоколі, науковій і художній літературі. Проте справжнє повернення 
гетьмана до свого народу відбулося, на мою думку, після виходу фільму Юрія Іллєнка 
«Молитва за гетьмана Мазепу» (автор сценарію, режисер-постановник і оператор-
постановник — Юрій Іллєнко; головний художник-постановник — сергій Якуто-
вич; художник по костюмах — володимир Фурик; композитор — вірко Балей).

відразу після виходу фільму я писав, що це кіно радше елітне, ніж масове, і пе-
ресічний глядач не сприйняв його експериментальну естетику. серце, втомив-
шись від модернізму, просило тоді сюжетного кіно. З іншого боку, режисер Юрій 
Іллєнко мав повне право на своє кінобачення історії та на власний пошук глядача: 

«Так, фільм не простий для сприйняття. Це перехресна рефлексія кількох 
персонажів на історичні події. всі ці моменти — як одкровення, як прозріння — 
фрагментарно складають структуру дзеркал, в яких відображаються події. Фільм 
ладно побудований, але це не зменшує інтерактивного напруження, бо я не хочу 
працювати з пасивним глядачем, глядачем, який “хватає” “Гладіатора” і “Титані-
ка”. Я хочу іншого глядача. Я буду за нього боротися, хоч би як мене критикували. 
Я хочу розумного партнера, який уміє сприймати і переживати побачене, а потім 
уже розуміти його сутність.

Цей фільм знято в традиції народного театру, майже гротесково, з психологіч-
ними випадіннями в абсолют. Це дуже експресивний бароковий, майже навмис-
ний жест поряд із умовністю вертепу та динамічністю кінематографа. Фактично 
сюжетом фільму є сама його структура. композиційно це дуже складний феномен, 
який у певній мірі вступає в протиріччя з глядацьким досвідом. Я все це враховую, 
проте, як сказав, андрій Тарновський, “я не золотий рубль, щоб усім подобатися”.

Такого кіно, як “Мазепа”, ще не знімав ніхто в світі. Тому на нього всі й на-
падають. Це, до речі, перша реакція людини, яка бажає щось оцінити, вона іден-
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тифікує свою оцінку за вже відомим стандартом. а коли порівнювати нема з чим, 
з’являється бажання ігнорувати або заперечувати».

Неправі були ті критики, які писали, що саме режисер Іллєнко спробував на-
решті «відновити історичну правду». Насправді цю роботу задовго до нього про-
робили відомі науковці й письменники. один з московських авторів навіть за-
уважив, що «вірність історичній правді у фільмі Юрія Іллєнка не має особливого 
сенсу. Ми маємо справу з певним фантазмом, вільним летом художньої думки...». 
Це також неточно. вірність історичній правді закладена режисером у самій назві 
фільму, створеного ним на противагу багатовіковій анафемі Мазепи.

Інша річ, що кіно, як наймасовіше з мистецтв, краще й сильніше сконцентру-
вало на Мазепі суспільну увагу, в тому числі завдяки дискусіям, що розгорнулися 
довкола фільму одразу після його прем’єри у Берліні на початку 2002 року. ступка 
розповідав:

— У рамках фестивалю відбулося п’ять переглядів. Один, щоправда, пізній, почався 
о 22.30, а фільм — масштабне полотно, йде 154 хвилини. Якщо врахувати, що перегляди на 
Берлінаре починаються о дев’ятій ранку, то треба було мати неабияку витривалість, аби 
додивитися фільм до кінця. Але, безперечно, інтерес до фільму був великим, а ставлення — 
неоднозначним. Це засвідчила і прес-конференція. Кореспондент «Известий», наприклад, за-
питав мене: «У фільмі Єжи Гофмана “Вогнем і мечем” ви зіграли Богдана Хмельницького, який 
приєднав Україну до Росії, а в цьому фільмі — Івана Мазепу, який намагався, навпаки, від’єднати 
Україну від Росії. Як це зрозуміти?» На це я відповів: «Неправда. Вони обидва прагнули незалеж-
ності України». Або ще таке запитання: «Чому Україна на десятому році незалежності по-
ставила антиросійський фільм?» На що ми відповіли: «Не антиросійський, а антиімперський. 
А це різні речі, адже зрозуміло, що українські митці нічого не мають проти росіян»...

Вів прес-конференцію німецький кінознавець Ганс Шлегель, який високо оцінив наш фільм. 
Найбільше мені припали до душі слова Олександра Аскольдова, постановника знаменитого 
фільму «Комісар». Він сказав: «Я багато чого не приймаю у цьому фільмі, але я приймаю його 
як певну точку зору. Я не все зрозумів, але цей фільм — моноліт, і в ньому я відчув велику лю-
бов авторів до своєї батьківщини».

Юрій Герасимович визначив стиль своєї режисури в цьому фільмі як «перенасичений роз-
чин», а жанр фільму — як молитву, що означає антитезу анафемі. Справді, сьогодні знайти 
фільм настільки потужної образності фактично неможливо. Юрій Іллєнко сповна скорис-
тався з творчої свободи.

словесні баталії навколо фільму тривали довго, зокрема вони стимулювалися 
ХІІІ відкритим російським і ІХ Міжнародним кінофестивалями в сочі (червень 
2002 року). «Молитва за гетьмана Мазепу» була поставлена в конкурсну програму 
«кінотавру», проте фільм не здобув жодної нагороди. втім, це зрозуміло, бо міністр 
культури Росії Михайло Швидкой заявив, що «фільм певною мірою спотворює істо-
рію й не піде на користь відносин між Росією і Україною». За словами Швидкого, не 
дивлячись на те, що в «Молитві» знявся прекрасний актор і його друг Богдан ступка, 
фільм вийшов антиросійським. ступка, до якого відразу кинулися радіожурналісти 
«Эха Москвы», не відрікаючись від їхньої дружби, спокійно заперечив тлумачення 
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фільму Швидким. Юрій Іллєнко ще раніше чітко заявив: «Не плутайте імперське 
з російським. У фільмі немає жодного натяку, навіть жесту антиросійського».

втім, які б політичні й інші супровідні моменти не акцентували, а мусимо ви-
знати, що на той час українське кіно не прославилося на міжнародних кінофести-
валях, особливо престижних.

У листопаді відбулася всеукраїнська прем’єра «Молитви за гетьмана Мазе-
пу», але, як було визнано, вона «так і не стала тією виключною подією, що зібрала 
б в одному залі перших осіб держави, політичну, культурну і духовну еліту країни». 
До того ж, недоброзичливців фільму ще й додалося.

Його було показано в Польщі в рамках IV Фестивалю українського кіно, а ще 
на Любуському кінофестивалі в Латові, на 29-му кіноліті в Інську, неподалік Ще-
ціна. Тут йому навіть було вручено нагороду «Золота рибка з Інська 2002», яка 
тільки відтінила мізерність уваги до твору...

У шквалі дискусій та переважно критичних відзивів якось загубилися мудрі 
слова тодішнього Посла України в Німеччині анатолія Паламаренка, який, при-
ймаючи делегацію митців з України, заявив, що «стрічка “Молитва за гетьмана Ма-
зепу” Юрія Іллєнка знімає останні культурологічні й історичні питання про місце 
незалежної України в Європі, бо прекрасно показує велич української історії».

справжнє повернення гетьмана Мазепи таки не було помічено чи визнано 
більшістю людей. але воно сталося! Завдяки Богдану ступці. в його виконанні 
навіть супермодерні сюрреалістичні сцени наповнилися найглибшим психологіз-
мом і найвищим реалізмом. Майстер органічно й правдиво передав багатоликість, 
велич і патріотизм гетьмана, його безмежну любов до України. І не бачу нічого 
надзвичайного в тому, що фільм про таку незбагненну постать викликав стільки 
суперечок. Дивно, якби було інакше.

власне, вибір ступки на роль Мазепи був однозначним, про що говорив і сам 
Іллєнко: «Це, можливо, взагалі один із аргументів, чому я взявся за цей фільм і чому 
на нього взагалі дали гроші. Упевнений, усі зрозуміли, що є людина, спроможна 
зіграти невловимість образу Мазепи. Талант ступки парадоксальний. він здатний 
в одному образі об’єднати пафос і ницість, іронію і гротеск, глибину психологічно-
го проникнення і формальний малюнок ролі. Плюс іще неймовірне володіння го-
лосом. Усе це створює ідеальну артистичну можливість передати такий характер».

Лариса Брюховецька доречно зауважила, що був потрібний актор, сповнений 
свободи і величі, впевнений у собі, і щоб ці риси він не зображав, а, так би мовити, 
ніс у своїй свідомості й характері. саме тому ступка — незмінно природний, ор-
ганічний у всіх сюжетних колізіях.

На мій погляд, ніхто інший так повно не зміг би реалізувати задум Іллєнка. 
справа не лише в масштабності таланту й глибині розкриття образу, а й у тому, 
що ступку народ знає і довіряє йому. 

Поетично-метафоричний, вертепно-сюрреалістичний, бароково-модерно-
вий фільм Юрія Іллєнка, звісно, не може бути путівником по біографії Мазепи чи 
кіноілюстрацією історичних подій того часу. Зате він викликає асоціації, будить 
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почуття й думку, допомагає емоційно сприйняти й осмислити вчинки гетьмана, 
його добу. Прекрасно виявив себе у фільмі художник-постановник сергій Якуто-
вич, який створив дивовижне й цілісне кінополотно. 

На самому початку 80-х років минулого століття перед славнозвісною пере-
будовою «советский энциклопедический словарь» вмістив таку довідку про Ма-
зепу: «Мазепа Ив. степ. (1644–1709), гетман Украины (1687–1708). стремился 
к отделению Украины от России. во время северной войны 1700–1721 перешел 
на сторону вторгшихся на Украину шведов. После Полтавской битвы (1709) бе-
жал вместе с карлом XII».

Просто диво, як без лайливих оцінок і епітетів, об’єктивно та коректно написа-
но. Мабуть, тому, що коротко. На батьківщині гетьмана тоді такого собі дозволити 
не могли. в українській радянській історичній науці Іван Мазепа згадувався лише 
з однозначними ідеологічними ярликами — «зрадник українського народу», «най-
зліший ворог українського народу», який «уклав зрадницькі угоди з карлом XII». 
По-своєму коментували навіть Тараса Шевченка. ось поет страждав за «вольних 
козаків» у «великому льосі», зокрема одна з трьох ворон:

сулу в Ромні загатила
Тілько старшинами
козацькими...

в «Примітках» до цих слів сухо та спокійно зазначалося, що «тут мова йде про 
скарання Петром І старшин козацьких — однодумців зрадника Мазепи».

в офіційній багатотомній «Історії Української РсР» зазначалося: «Звістка про 
зраду Мазепи швидко рознеслася по всій Україні. Зрада гетьмана викликала обу-
рення народних мас». вдало посилалися на пушкінську «Полтаву»:

И весть на крыльях полетела,
Украйна смутно зашумела:
«он перешел, он изменил,
к ногам он карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
встает кровавая заря
войны народной.

Між іншим, і в український фольклор ім’я Мазепи ввійшло з епітетом «про-
клятий»: «ой не знав, не знав проклятий Мазепа, як Палія зазивати». Неприми-
ренний критик українського гетьмана Микола костомаров їдко писав про нього: 
«У народних піснях і переказах — це якесь зло і ворожа істота, але навіть не люди-
на, а якась лиха, проклята сила: “Проклята Мазепа!”»

Між Мазепою й Палієм були непрості стосунки: тривалий час вони контакту-
вали, співпрацювали, допомагали одне одному, затим зародилася неприязнь, що 
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на початку ХVІІІ століття переросла у відверту ворожнечу, й тоді Мазепа усунув 
ватажка Правобережної України. Завдяки політичному й адміністративному та-
ланту й колонізаційній діяльності семена Палія піднялося з руїни і заселилося 
українським людом Правобережжя. На противагу Мазепі семен Палій був опо-
етизований у фольклорі. І в тому немає нічого дивного, адже керманич Право-
бережної України спирався, подібно до Хмельницького, в основному на широкі 
народні маси, селянство, а Мазепа — на привілейоване старшинство. (втім не слід 
сприймати це твердження буквально. Як зазначав історик Борис крупницький, 
Мазепа не був однозначним принциповим супротивником народних мас, так 
само як Палій — шляхетства.) На Запоріжжі останнього називали не батьком, а 
«віт чимом України». Проте слід пам’ятати, що політику щодо січі Мазепа прово-
див дуже обережно, уникаючи жорсткого тиску й відкритої конфронтації.

отже, у радянські часи будь-яка позитивна оцінка діяльності Мазепи могла 
звучати лише за межами сРсР й лише у вустах «українських буржуазних націо-
налістів». Зокрема, в «Історії Української РсР» писалося: «Безсоромно фальсифіку-
ючи історичну правду, буржуазні націоналісти зрадницьку політику і дії Мазепи 
подають як відстоювання інтересів України, прагнення добитися її “незалежнос-
ті”, намагаються виправдати зраду Мазепи».

Ця політична категоричність випливала з тих давніх часів, коли після пере-
ходу Мазепи до шведів його було наречено в Москві зрадником, а Петро І видав 
маніфест, що проголошував українського гетьмана «боговідступником». Дванад-
цятого листопада 1708 року на нього була накладена церковна анафема. 

У пушкінські «Полтаві» читаємо:

Забыт Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне
Грозя, гремит о нем собор.

водночас у церквах, що їх багато побудував Мазепа в Україні, щодня згадува-
лося його ім’я в молитвах як «ктитора і благодітеля», а раз на рік у тих же церквах 
Мазепу проголошували вічно проклятим. На цю суперечність якось наткнувся на-
віть цар Микола І під час одного з приїздів до києва. оглядаючи військовий свято-
Миколаївський собор на Печерську, збудований на кошти Мазепи, цар запитав 
настоятеля: «Хто збудував церкву?» «Мазепа», — відповів переляканий настоятель. 
«а чи ж молитеся за нього?» — спитав цар. «Молимося, коли по уставу церкви 
виголошуємо “о создателях и благодетелях храма сего”», — сміливіше відповів 
священик, коли побачив, що цар не сердиться. «Моліться, моліться», — зітхнув 
Микола і швидко вийшов із собору. 

в Україні залишалися, звичайно, й шанувальники Мазепи. Наприклад, Лох-
вицький протопоп Іван Рогачевський, який за свої симпатії до гетьмана у 1712 році 
був засланий на соловки, говорив: «Наш Мазепа святий і в небі буде, а ваш цар не 
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буде в небі». У 1714 році полтавський полковник І. Черняк свідчив, що «в полку... 
мало залишилося старшини, котрі не зрадили б государя». 

Та багатовікова церковна анафема, про яку йдеться у фільмі, не могла не впли-
нути на свідомість українців. Юрій Іллєнко говорив: «анафема була політичною 
акцією, якщо не стратегічною, військовою. Як сказали б сьогодні — піарівською 
акцією. Методами чорного піару імперія створила потрібний їй образ Мазепи. 
образ зрадника». Усе це сильно впливало на широкі маси населення. в народі за-
лишилася образлива приказка: «Мазепа в Полтаві подавився галушкою». володи-
мир сосюра писав з цього приводу: «Його в церквах Петро прокляв. / I вся вкра-
їна проклинає».

Дослідник життя й діяльності гетьмана олександр оглоблін писав: «Усі засоби 
терору, психічного і фізичного: пропаганду, обіцянки, погрози, цивільні церемонії 
й церковні обряди, зневагу і знущання, кари й найжорстокіші тортури і страти, меч 
і вогонь — все кинула Москва в 1708 році проти гетьмана Мазепи та його одно-
думців, а заразом і проти всіх прагнень українського народу до волі й незалежності».

Цікаво, що французький дослідник Роже Тіссеран спостеріг, як із 1917 року 
Росія невтомно розпинала великого й опального гетьмана: «вона обзивала україн-
ців “мазепинцями”, думаючи таким чином образити, зневажити, вважала їх бун-
тівниками й бандитами. але вони сприймали це ім’я з піднесенням, як високий 
титул». Звичайно, далеко не всіх українців російська самодержавна влада удостої-
ла титулу «мазепинець», але в цьому контексті розповім цікавий епізод.

На початку цього століття, працюючи над монографією про перебування 
Михайла Грушевського в Москві у вересні 1916 — березні 1917 року, я вперше 
знайшов у Державному архіві Російської Федерації та опублікував поліцейську 
справу великого українця під назвою «о руководителе мазепинского движения 
профессора Львовского университета Михаиле сергеевиче Грушевском и др.». 
Богдан сильвестрович був надзвичайно вражений таким прикладом історичної 
незнищеності Мазепи, коли 2005 року показав йому копію цієї справи.

Так от, через лише майже три століття в Україні нарешті легалізувалася так зва-
на буржуазно-націоналістична точка зору на діяльність Мазепи. Проте, звичайно, 
не перевелися й не переведуться люди, зокрема історики, митці, передусім в Росії, 
які не змінили й не змінять ставлення до Мазепи як до зрадника. Неважко уявити, 
який фільм вони могли б про нього зняти. Це, напевно, було б «Прокляття гетьма-
ну Мазепі». Мав рацію академік Іван Дзюба, коли писав, що в історичній пам’яті 
росіян і українців (власне, у типових репрезентантів відповідних суспільств) не-
однаковою буде постать Мазепи.

Ледве встигли в середині лютого 2002 року показати «Молитву за гетьмана 
Мазепу» на Берлінському кінофестивалі, як російський канал НТв у популярній 
програмі «Намедни» оголосив, що у фільмі «національна гордість малоросів утвер-
джується за рахунок великоросів». але ж тепер уже годі сподіватися на те, що 
український народ у власній незалежній державі буде відчувати й усвідомлювати 
себе народом «малоросійським».
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Так само дивно було чути докір НТв про те, що у фільмі «російським духом 
і не пахне». а чому, власне, там мало ним пахнути? Точніше, чому дух мав бути 
саме таким, який подобається «великоросам»? Була й інша крайність. У передачі 
«Тихий дом» сергія Шолохова на оРТ 5 березня 2002 року, спеціально присвяче-
ній Берлінському кінофестивалю, фільм про Мазепу навіть не згадали.

Дивували й російські рецензії на фільм, які здебільшого були переповнені ве-
ликодержавним роздратуванням на... саме існування незалежної України. скажі-
мо, журнал «огонек» писав, буцімто в усьому світі про Україну знають лише те, 
що «вона у Росії газ краде», і тільки завдяки фільму Юрія Іллєнка «світ нарешті 
дізнався, що газ, може, він і чужий, але естетика у суверенної України самобутня». 
ось така не дуже високого штибу політизована іронія.

Через півтора року після виходу фільму офіційна «Российская газета» повчаль-
но писала про те, що «Молитва за гетьмана Мазепу» була недоглядом української 
влади: «Перший національний блокбастер “Молитва за гетьмана Мазепу”... прой-
шов повз Міністерство культури України? Та ні: головного героя в “першій націо-
нальній кіноепопеї незалежної України” зіграв сам міністр культури Богдан ступ-
ка, який спеціально відростив копицю волосся “під Мазепу”...»

отже, фільм не можна вирвати з контексту багатовікової політичної боротьби 
навколо постаті самобутнього гетьмана України. Можна зайняти ту чи іншу пози-
цію, але, здається, мало що можна додати нового з історичних фактів. Принаймні, 
в Іллєнковій «Молитві» відсутнє серйозне документальне забезпечення. Та худож-
ній фільм і не повинен виконувати такі задачі. в той же час, як українець, як емо-
ційний глядач, пам’ятаючи знамените «Не вірю!» станіславського, хочу впевнено 
заявити: «вірю!» вірю режисерові Іллєнку і ступчиному Мазепі в найголовнішо-
му: їхня молитва за гетьмана Мазепу є молитвою за незалежну Україну, віками 
омріяну українським народом.

ступчин Мазепа — не безгрішний гетьман. але він — великий гетьман, бо 
добро його, зроблене для України, — велике. врешті-решт, це підтверджує й на-
родна приказка: «од Богдана до Івана не було гетьмана».

ступка багато читав про Мазепу й добре знає історію його гетьманства.  артист 
вільно називає істориків, які писали про його знамените рішення. 

У «великій історії України» зі вступом Івана крип’якевича, виданій у Львові 
1935 року, лапідарно висловлено широковідоме пояснення історичного рішення 
Мазепи під час Північної війни:

«в умовах моменту, де перемога Петра була рівнозначною зі смертю остан-
ків державності й автономії України, а перемога шведів віддавала Україну в руки 
шведського ставленика Лєщинського, треба було зважитися на рішучий крок 
і з-поміж двох ворогів вибрати собі менше загрозливого союзника».

У книзі Наталії Полонської-василенко «Історія України» з цього приводу за-
значалося:

«Україна опинилася між двох вогнів, і хто б із противників не переміг — укра-
їнський народ втрачав свою державу... ситуація була трагічна, і виходу з неї, здава-
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лося, не було, якщо Україна залишатиметься в передніших відносинах з Москвою. 
Єдиним шляхом спасіння було визволення з-під московської влади, і притому до 
закінчення війни й укладення мирного договору».

автор трилогії «Мазепа» Богдан Лепкий вклав у вуста гетьмана такі слова:
«Царське ярмо надто угнітає народ і мене. Проливаємо кров не за будуче наше 

щастя, а лиш за гіршу недолю. Помагаємо Петрові побити шведа, а забуваємо, що 
буде це також побіда над нами. Побідоносний цар запряже нас до свого тріум-
фального воза, як рабів, щоб тягли його колісницю...

в мене гадка — рятувати Україну. Петро занапастив її колишню волю, зрефор-
мує, скасує гетьманщину, нашле своїх людей, — хочу порвати з Петром».

отже, не з Польщею проти Москви, не з Москвою проти Польщі, не з Туреч-
чиною й татарами проти тих і тих, а з новим союзником, котрого ще покійний 
Богдан своїм великим розумом намітив, зі шведами — до незалежної України. Ін-
ших шляхів Мазепа не бачив, а коли їх нема, тоді доведеться ступити саме на цей.

Уже пізніше вичитав для ступки, що в мемуарах вюртемберзького герцога 
Максиміліана Емануїла, виданих ще в 1730 році, підкреслено історичну зумов-
леність політики Мазепи: «козаки — це вільний народ, який не хоче коритися 
ні Польщі, ні Москві, тому вони постійно борються за свої права і привілеї, що, 
власне, й стало причиною переходу Мазепи до шведів». 

«от бачиш!» — ствердно відреагував артист. 
Значно пізніше після виходу фільму з особливою цікавістю слухав ступка, що 

в «Історії карла ХІІ», виданій 1731 року, вольтер розглядав Мазепу як гетьмана, що 
протидіяв жорсткій антиукраїнській політиці Петра І і мав за мету створити не-
залежну державу. Щоправда, через три десятиліття в замовленій царським урядом 
праці вольтер уже називав українського гетьмана зрадником, а Україну — «під-
кореною провінцією». 

«Навіть вольтеру не вдалося бути чесним істориком», — зауважив ступка.

Микола Гоголь: «Роздуми Мазепи»

Хочу показати, наскільки глибоко занурювався ступка в історичний матеріал, 
навіть у тому випадку, коли це стосувалося вже зіграної ролі Мазепи. 

Практично всі монографічні праці з історичної тематики впродовж півтора 
десятиліть я писав, розповідаючи час від часу про роботу Богдана сильвестровича. 
Інколи він чимось зацікавлювався, або я звертав його увагу на маловідомі сюжети, 
пов’язані з новими документами чи іншими цікавими знахідками. У 2010  році, 
коли працював над авторською енциклопедією-хроноскопом «Гоголівська Мо-
сква», привернув увагу ступки до невеликого гоголівського начерку від назвою 
«Роздуми Мазепи». він знав про нього, тому був здивований, що в ювілейній га-
рячці до 200-річчя з дня народження Гоголя в Україні можна було почути з учених 
вуст дослівно таке: «він залишив одну працю, яка досі майже не була відома до-
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слідникам. Я, наприклад, ніде й не зустрічав, щоб хтось цитував або посилався на 
неї. Називається робота “Роздуми Мазепи”». 

Якби йшлося про широкий читацький загал, то таки справді цей начерк був 
практично невідомим, але дослідники мали змогу звертатися до нього з часу його 
першої публікації у шостому томі 10-го видання творів письменника у 1896 році. 
останнім часом «Роздуми Мазепи» були в полі зору відомих гоголезнавців. На-
приклад, Юрій Барабаш у книзі «коли забуду тебе, Єрусалиме...» (2001), за яку він 
отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка, писав: «У Гоголе-
вому шкіцеві вочевидь впадає в око спроба автора якщо не відверто виправдати 
прóклятого російським самодержавством гетьмана, то принаймні збагнути і “ре-
конструювати” хід його думок, мотиви вчинків, пояснити ці вчинки об’єктивними 
обставинами доби і становищем України». У володимира Панченка є спеціальний 
дослідницький етюд «випадок Мазепи», в якому він аналізує гоголівські «Роздуми 
Мазепи» й приходить до висновку, що вони є «одним із тих спалахів українського 
єства автора “Тараса Бульби”, що припадають на середину 1830-х років».

Так само достатньо розкрити серйозну працю московського гоголезнавця 
Юрія Манна, аби переконатися, що вчений спеціально звертається до гоголів-
ського начерку «Роздуми Мазепи» й цитує певну його частину. Проте не весь!

ось тут я справді зацікавив Богдана сильвестровича, хоча пройшло вже май-
же десять років з того часу, коли він зіграв у фільмі «Молитва за гетьмана Мазепу». 
Тож хочу разом із читачем з’ясувати ситуацію, як це зробив зі ступкою, навколо 
начерку Гоголя з двох десятків рядків.

Передусім, наведу гоголівський текст повністю (курсивом виділяю частину на-
черку, яку Манн не процитував):

раЗмышления маЗепы

Такая власть, такая гигантская сила и могущество навели уныние на самобытное го-
сударство, бывшее только под покровительством России. Народ, собственно принадле-
жавший Петру издавна, [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя 
с ропотом. он имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, 
покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить 
его, хотя лекарства его были слишком сильные. Но чего можно было ожидать на-
роду, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим казачеством, 
хотевшему пожить своею жизнью? Ему угрожала <у>трата национальности, 
большее или мень<шее> уравнение прав с собственным народом русского само-
держца. а не сделавши этого, Петр никак не действовал бы на них. все это зани-
мало преступного гетьмана. отложиться? Провозгласить свою независимость? Про-
тивопоставить грозной силе деспотизма силу единодушия, возложить мужественный 
отпор на самих себя? Но гетьман был уже престарелый и отвергнул мысли, которые бы 
дерзко схватила выполнить буйная молодость. Самодержец был слишком могуч. Да и не-
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известно, вооружилась <ли бы> против него вся нация и притом нация свободная, <кото-
рая> не всегда была в спокойствии, тогда как самодержец всегда [мог] действовать, не 
дав<ая> никому отчета. Он видел, что без посторонних сил, без помощи которого-нибудь 
из европейских государей невозможно выполнить этого намерения. Но к кому обратиться 
с этим? Крымский хан был слишком слаб и уже презираем запорожцами. Да и вспомоще-
ствование его могло быть только временное. Деньги могли его подкупить на всякую сторо-
ну. Тогда как здесь именно нужна была дружба такого государства, которое всегда бы могло 
стать посредником и заступником. Кому бы можно это сделать, как не Польше, соседке, 
единоплеменнице? Но царство Баториево было на краю пропасти и эту пропасть изрыло 
само себе. Безрассудные магнаты позабыли, что они члены одного государства, сильного 
только единодушием, и были избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные 
демокра<ты> к государю. И потому Польша действовать решительно <не могла>. Оста-
валось государство, всегда бывшее в великом уважении у казаков, которое хотя и не было 
погранично с Малороссией, но, находясь на глубоком севере, оканчивающееся там, где начи-
нается Россия, могло быть очень полезно малороссиянам, тревожа беспрестанно границы 
и держа, так сказать, в руках Московию. Притом шведские войска, удивившие подвигами 
своими всю Европу, ворвавшись в Россию, [могли] бы привести царя в нерешимость, дей-
ствовать <ли> на юге против козаков или на севере против шведов.

В таких размышлениях застало Мазепу известие, что царь прервал мир и идет вой-
ною на шведов...

ступка з величезним інтересом вчитувався у рядки, виділені курсивом. Ми дій-
шли думки, що, звичайно, кожний автор сам вибирає, що та скільки цитувати, 
і треба визнати його право беззастережно. Проте цікаво було поглянути на все 
це в контексті коментарів Юрія Манна до наведеного гоголівського документу. 
вчений розділив його за змістом на дві частини: «спочатку — Росія і Петро». але 
ж ми на власні очі бачимо, що насправді спочатку, тобто в першому гоголівському 
реченні, яке зникло, йдеться про найголовніше (!) — «самобытное государство, 
бывшее только под покровительством России». Після цієї однозначності немож-
ливо стверджувати, що «сам Гоголь в об’єктивній загальнодержавній перспективі, 
мабуть, вважав справу приєднання України до Росії... історично неминучим...».

Другу частину гоголівських «Роздумів Мазепи» у Манна названо «Україна 
та її гетьман». Показав тоді ступці, чим обриває дослідник роздуми гетьмана: «отло-
житься?» За словником володимира Даля термін «отложить» має багато значень, 
зокрема «отсрочить, оставить на другое время, мешкать, медлить, отступаться, отка-
заться от повиновенья». втім, це слово означає також «объявить себя независимым» 
або «перейти под другую власть». отже, краще було б сказати про найголовніше 
в роздумах Мазепи словами Гоголя, чомусь вилученими російським автором із циту-
вання: «Провозгласить свою независимость? Противопоставить грозной силе дес-
потизма силу единодушия, возложить мужественный отпор на самих себя?»

виходить, що й нині в Росії іноді небажано вживати стосовно України сло-
во «незалежність» навіть у контексті історичних документів. Так само табуюється  
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й згадка про гіпотетичний силовий відпір України російському деспотизму. ступ-
ка був особливо вражений, коли я показав йому, як московський гоголезнавець 
Борис соколов відверто спотворив текст, наводячи у своїй праці неіснуючі го-
голівські слова: «Украинский народ (?) имел не только необходимость, но даже 
и нужду, как после увидим, покориться». виділені курсивом слова у Гоголя відсут-
ні, читачеві неважко в цьому переконатися.

Хвалити Бога, є в Москві й інші трактування Гоголевих «Роздумів Мазепи». 
Юрій Барабаш вважає: «Гоголь ... роздумує про Мазепу (за Мазепу), і його думки 
течуть у напрямі, абсолютно протилежному течії думок автора “Полтави”. вони 
радше нагадують — і змістом своїм, і монологічною інтонацією — “прокламацію” 
самого І. Мазепи, складену “до війська і народу Малоросійського” 1708 року, текст 
якої мав бути відомий Гоголеві з “Історії Русів”; а також, у скороченому варіанті, 
з “Истории Малой России” Д. Бантиша-каменського... У суті справи, у “Розмислах 
Мазепи” маємо зародок так і не здійсненого задуму своєрідної анти-“Полтави”. 
Згодом у “вибраних місцях із листування з друзями” Гоголь високо поцінує “Пол-
таву”, погодиться з пушкінським ставленням до Петра, але тут — тут він не при-
ховує свого беззастережного засудження царевого наміру придушити “вольність” 
і “національність” українців, над чим Пушкін з його імперським світобаченням 
і психологією просто не замислювався».

Богдан сильвестрович визнав переконливою позицію Барабаша, якого вва-
жає серйозним дослідником. 

Гоголівські «Роздуми Мазепи» містять кілька важливих думок з історії України, 
з якими ступка погодився.

Перша. Україна сформувалася як «самобутня держава» й залишилася нею на-
віть під «покровительством Росії».

Друга. Петро І створив могутню централізовану державу («такая власть, такая 
гигантская сила и могущество»), здатну силою поглинути «самобутню» Україну.

Третя. Російський народ — «народ, собственно принадлежавший Петру из-
давна, [униженный] рабством и [деспотизмом], покорялся, хотя с ропотом». Го-
голь навіть обіцяв розкрити глибше незвичайні перетворення Петра І, який упро-
ваджував політику, спрямовану на піднесення Російської імперії, хоча жорсткість 
і жорстокість її очевидна — «лекарства его были слишком сильные».

Четверта. Український народ («нация свободная») якісно відрізнявся від росій-
ського, адже на відміну від рабства й деспотизму, в яких той животів, він тривалий 
час «дышал вольностью и лихим казачеством».

Наступна думка полягала в тому, що під Петром І українському народу загро-
жувала втрата національності, бо імператор обов’язково закабалив би його нарів-
ні з власним народом, урівняв би в рабстві.

Нарешті, все це свідчило про історичну відповідальність Мазепи перед україн-
ським народом і тоді Гоголева душа була на боці гетьмана в його роздумах і виборі. 
Тому припущення Бориса соколова, що з роздумів Мазепи нібито й мали випли-
вати «глави про зраду Мазепи», безпідставні. На це жодним чином не вплинуло не-
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минуче в офіційній публікації наречення Гоголем опального Мазепи «преступным 
гетьманом». Гоголь ужив, здавалося б, нищівний епітет у такому контексті, що про-
фесійні історики можуть позаздрити, як геніальний письменник буквально пере-
вернув його зміст. У підсумку подальші роздуми Мазепи є роздумами не державного 
злочинця, а мудрого національного вождя, який шукає порятунок для свого народу.

Юрій Манн з цього приводу пише: «обдумується Мазепою і перспектива різних 
союзів проти Петра (з кримським ханом? зі шведами? з поляками?), з яких найви-
разнішою вимальовується можливість “дружби” з Польщею — “сусідкою й однопле-
мінницею”». У свою чергу Борис соколов зазначає, що нібито Гоголь уклав у вуста 
Мазепи лише міркування про «союз з якоюсь із європейських держав».

Насправді, в гоголівських «Роздумах Мазепи» варіант союзу з Польщею геть-
маном відкинуто (з ясним поясненням причин) і вибрано союз зі Швецією.

На цьому гоголівські «Роздуми Мазепи» було назавжди перервано.
Нам є над чим замислитися.

Багатоликий Мазепа (продовження)

На питання про те, кого ж зрадив Іван Мазепа, відповідь така — не свою Укра-
їну, бо насправді діяв в ім’я її визволення й свободи. 

Так я писав років десять тому, коли ще не було новітніх книг про нього, в тому 
числі з такою промовистою назвою, як у володимира сергійчука — «кого зрадив 
гетьман Мазепа» (2006). автор закінчує книгу впевненістю в тому, що «історична на-
ука змушена буде дати об’єктивну оцінку особі Івана Мазепи, знявши з нього клеймо 
зрадника і запроданця українського народу, яким він ніколи не був...».

На мій погляд, ця робота в історичній науці вже давно виконана, в той же час 
ми ніколи не доб’ємося того, щоб абсолютно всі з нею погодилися.

Ще сучасник гетьмана Теофан Прокопович свідчив: «Мазепа так високо сидів 
у своєму становищі, що над собою бачив самого лише государя. Та, не вдовольнив-
шись всіма тими благами, забажав він добути собі незалежність і для досягнення 
мети поклав використати шведського короля». Навіть найближчий прибічник 
Петра І олександр Меншиков, який надзвичайно жорстоко розправився з при-
хильниками Мазепи, про самого гетьмана й перехід його на бік карла ХІІ сказав 
таке: «сіе вчинив то не для однієї своєї особи, але для всієї України».

Микола костомаров, який дуже жорстко засуджував українського гетьмана 
і вважав його «надзвичайно брехливим», усе-таки не насмілився звинуватити його 
у зраді України: «Мазепа за вихованням і моральними поняттями дійсно був по-
ляк до кісток, але щоб він був відданий політичним намірам Польщі до готовності 
жертвувати їм своєю отчизною, на це немає ніяких даних, і, навпаки, все показує, 
що Мазепа, як малорос, плекав і пестив у собі бажання політичної незалежності 
своєї батьківщини...» Український історик Михайло Брайчевський наголошував: 
«Гетьмана звинувачували, ніби він хотів повернути Україну під магнатське пану-
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вання в рамках Речі Посполитої; інші закидали йому прагнення встановити тут 
шведську зверхність. Поширювались і плітки особистого кшталту, — мовляв, він 
мріяв в обмін за Україну стати князем вітебським і т. д. але всі ці приписувані геть-
ману заміри позбавлені глузду: вони б означали для Мазепи зраду самого себе».

Не буду навіть заглиблюватися в однозначну позицію більшості іноземних 
(окрім, зрозуміло, російських) авторів. скажімо, професор Лондонського універ-
ситету Р. М. Гаттон вважає: «Мрією Мазепи було звільнити Україну від російського 
ярма». Німецький історик отто Гайнц писав: «Перемовини, які вів Мазепа ... мали 
за мету з допомогою шведського короля звільнення з-під московського ярма». 

Шведсько-українська угода, укладена Мазепою в Бахмачі восени 1708 року, 
передбачала, що Україна з обох боків Дніпра мала бути на вічні часи вільною від 
усякого чужоземного володіння. Передбачалося, що союзні держави — Польща та 
Швеція — не претендуватимуть на владу над Україною, на стягнення з неї при-
бутків та податків і зобов’яжуться не осаджувати залогами українських фортець, 
здобутих від Москви. Навпаки, вони мали утримувати Україну в цілості й не до-
зволяти її гнобити. кордони, закони, права, вольності, привілеї мали зберігатися 
навічно. союзники обіцяли не ставити нових укріплень на українських землях 
і не дозволяти це робити іншим, «аби Україна вічними часами свобідно уживала 
своїх прав і вільностей без усякого ущербку». 

Це один із переказів угоди, оригінал якої не зберігся. вона принципово від-
різнялася від кабальних для України договорів з російським царем у бік її суверен-
ності, незалежності. Михайло Грушевський писав: «се може служити за характе-
ристику бажань і змагань Мазепи та його однодумців в сім моменті. Та скоро вони 
мусили переконатися, що помилилися в своїй рахубі». 

Чи ж могли справдитися в історичній практиці надії непокірливого гетьмана? 
Історія не терпить «умовного способу». Напевне, все було б зовсім не легко, не 
гладко й не безкровно. Проте, знаючи, що відбувалося з Україною вже по Мазепі, 
можна припустити, що шлях її до визволення й незалежності міг бути значно ко-
ротшим, ніж майже три століття після гетьмана.

оксана Пахльовська вважає, що з часу, коли Мазепа відмовився від ідеї кон-
федеративної автономії на користь ідеї незалежної монархічної республіки, вся 
подальша історія української політики коливалася між цими двома полюсами, 
які були «запрограмовані» політичним спадком Хмельницького з одного боку та 
політичним спадком Мазепи — з іншого. Незважаючи на те, що проект Мазепи 
так ніколи й не був втілений у життя, політична його роль для української істо-
рії — грандіозна: «Фактично Мазепа — перший український політик, який поста-
вив питання про можливість цілковитої самостійності України як держави. У час, 
коли Україна власне була розгромлена як держава, Мазепа довів до завершення 
процес концептуалізації української державності». 

Роздумуючи над історичною долею Мазепи, нав’язаною російською владою, 
згадав народну приказку, що побутувала за його часів: «винуватий, як Христос пе-
ред жидами». Тобто взагалі не винний. Бо ж юдеї засудили Христа на розп’яття 

Stupka-text.indd   534 15.10.2012   16:59:02



535

Частина 3. на Чолі франківців

не за провину, а через помсту. Так само імперська влада помстилася Мазепі, 
розіп’явши його перед історією. втім, перед тією владою, з її погляду, він таки за-
винив. але не перед своїм народом. 

Не можу не сказати про Петра І, яким він постає в «Молитві за гетьмана Ма-
зепу». На мою думку, справа зовсім не в оприлюдненні його педерастичних схиль-
ностей, що викликало таке обурення в Росії. З цього приводу можна нагадати, що 
значно нещадніше від Іллєнка сказав свого часу про Петра І Лев Толстой: «Бесну-
ющийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, 
казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, муже-
ложствует... сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует...»

Між іншим, фільм Юрія Іллєнка було навіть запропоновано на фестиваль 
фільмів про геїв та лесбіянок у Торонто (канада). Та ми не про це говоримо... Мене 
дивує однопланове трактування у фільмі образу російського царя. Зобразивши 
Петра І вбогим і примітивним, неврастенічним, з виряченими очима й перекрив-
леним ротом, автори згрішили перед правдою історії.

Насправді, незалежно від суб’єктивних оцінок і переконань, а також тих не-
щасть, що їх Петро І приніс українцям, об’єктивно він був великим історичним 
діячем і визначним сучасником Мазепи, не меншим від українського гетьмана.

Невиправдана мізерність Петра І порівняно з Мазепою посилювалася ще 
й тим, що артист, який грав роль російського царя, вочевидь не справлявся з нею 
й мав вигляд скоріше підданця, ніж імператора. Прикро. У великого Мазепи були 
великі суперники. Й ми не повинні ставитися до них однобічно, як сотні років 
ставилися й ставляться зараз у Росії до Мазепи.

окремо наголошу, що в Іллєнковій кіномолитві брав участь і Пушкін. саме 
тоді, коли замогильний гетьман у сюрреалістичному товаристві виголошує свої 
заповіти орлику щодо майбутньої конституції України. «Закарбуй головне. По-
перше, — віра православна, митрополія — київська, мова — рідна...» На цих словах 
абсолютно несподівано з’являється і стрімко проходить через весь кадр олександр 
сергійович у закривавленій білій сорочці і з пістолем у піднятій в’ялій руці. Якийсь 
час потому Пушкін у кадрі знову піднімає пістоль і кудись цілить, а затим ще раз 
з’являється на фантасмагоричному панно серед реальних і нереальних персона-
жів. Мені здається, що постать поета є одним із найдоречніших символів картини.

Передусім відразу згадується, що Мазепа й Пушкін жили в одному — вісімнад-
цятому — столітті, хоча великий гетьман помер на його початку, а великий поет 
народився на самому його завершенні.

своєю з’явою поет ніби нагадує про те, що нещадний і жорстокий Петро І хоч і 
«зневажив людство» (Пушкін), але не був таким нікчемним, як у фільмі, й насправді 
залишився в історії, говорячи словами поета, «північним велетнем», «сильною лю-
диною». Не кажу вже про те, що в «Полтаві» він оспіваний Пушкіним на противагу 
Мазепі. коли хочете, Пушкін своєю присутністю збалансовує історичну справед-
ливість, одночасно натякаючи, що й сам він багато грішив у зображенні гетьмана 
Мазепи. Наші літературознавці старанно й переконливо показали, наскільки тен-
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денційним і однобічним був образ Мазепи в його «Полтаві», як поет не шкодував 
найчорніших фарб для характеристики гетьмана, назвавши його Іудою. Так то 
воно так, але будемо пам’ятати, що саме Пушкін абсолютно правильно сформулю-
вав історичні причини вибору Мазепи та надзавдання, яке той ставив перед собою:

Без милой вольности и славы
склоняли долго мы главы
Под покровительством варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.

особливо ступці до душі (і це можна зрозуміти) культурно-освітня діяльність 
Мазепи. Цитує сосюру: «в нас академія була / У той далекий дальній час, / коли 
культура в нас цвіла». саме завдяки Мазепі київську академію за кордоном вважа-
ли рівноцінною європейським вищим навчальним закладам; вона, без перебіль-
шення, стала духовним центром усієї України. На початку XVIII століття в академії 
навчалося дві тисячі студентів! сучасники називали її Могиляно-Мазепинською, 
бо Петро Могила заснував академію, а Мазепа всіляко піклувався про неї, підняв 
її на небачений рівень. Тоді це була перша академія в усьому слов’янському сві-
ті. Гетьман також сприяв заснуванню в 1689 році колегіуму («латинської школи») 
в  Харкові, Чернігівської колегії (1700). Цей період позначений також масовим 
спорудженням, у тому числі коштом самого Мазепи, церков і монастирів. свого 
часу Микола Голубець писав, що в архітектурі доби Мазепи остаточно оформило-
ся «українське бароко» чи навіть «український стиль». 

сучасний історик Денис Журавльов у книзі «Мазепа» (2007) так само наголо-
шує, що «саме в епоху гетьманування Мазепи в українському мистецтві виник свій 
високий стиль, що виявився не лише в образотворчому мистецтві і літературі, але 
взагалі в культурному житті гетьманської України. Це було бароко, українське баро-
ко...». Цей період Богдан сильвестрович особливо любить і поціновує дуже високо. 
За Мазепи віджив свій вік традиційний іконопис, поступившись малярству в захід-
ноєвропейському розумінні; вирвавшись із пут канонічного традиціоналізму, роз-
квітла українська гравюра; досягла найвищого розвитку українська барокова поезія.

сам гетьман писав вірші; кажуть, що вся Україна бриніла піснями, складени-
ми молодим Мазепою. Зокрема, він був автором поезії «всі покою щиро прагнуть», 
написаної народною мовою. До речі, генеральний суддя василь кочубей у доносі 
Петру І на Мазепу вказував на те, що цей поетичний твір спрямований проти «дер-
жави великого царя». Мазепа й справді ремствував з приводу роз’єднаності України 
(«Боже, зжалься над Україною, що її сини не разом») і закликав співвітчизників до 
збройного захисту Батьківщини, яка має й може бути вільною, славною й єдиною.
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Згадую, як 19 лютого 2002 року в культурному центрі України в Москві відбув-
ся урочистий концерт, присвячений 10-й річниці затвердження верховною Ра-
дою України Державного Гімну, Державного Прапора і малого Державного Герба 
України. На ньому вперше були виконані «Псалми гетьмана Мазепи», покладені 
на музику композитором валерієм кіктою, який неодноразово бував у Центрі. 

Гетьман дуже любив купувати книги, але особливо незвичайним було те, що він 
нагороджував книгами людей, які, на його думку, достойно служили Україні. Чи був 
ще в світі державний діяч, який таким чином вирізняв заслуги перед державою?

Мазепа вільно розмовляв і писав, окрім української, польською, російською, 
німецькою, італійською мовами, блискуче знав латину, обходився без тлумачів, 
коли велися переговори з турками чи татарами.

За часів Мазепи скрізь, в усіх сферах української духовної та матеріальної 
культури почала відчуватися Європа. Як наголошують мистецтвознавці, світогляд 
історичного поступу й самовдосконалення поступово долав східний догматизм 
і традиціоналізм.

Доречно нагадати, що заслуги Мазепи визнавав сам Петро І, назвавши гетьма-
на великим будівничим святої Церкви. Разом із тим у сосюри читаємо:

Церкви Мазепа будував,
а цар із дзвонів лив гармати —
І цим, товаришу і брате,
Хребет Мазепі поламав.

Характерно, що варварське торжество Петра І над українським гетьманом 
у фільмі передано через палаючі храми, зведені Мазепою.

— Важливо пам’ятати, — говорив ступка, — що скрізь, де зводилися церкви й інші 
споруди, працювали не лише будівельники, а й малярі, художники, різьбярі. Не випадково 
стиль мазепинського бароко дуже виразно позначився на різьбленні, причому саме тоді на-
родні майстри, які вже давно прекрасно володіли обробкою дерева, почали переходити до 
карбування на металі...

Безумовно, Мазепа вперше за багато століть залишив окремий, оригінальний, 
яскравий слід у творенні української культури, й ступка створив саме такий — 
духовний образ гетьмана.

Богдан сильвестрович шкодує, що незвичайне кохання юної Мотрі кочубей 
та старого Мазепи — її хрещеного батька — проходить у фільмі епізодом, а на-
томість у ньому все повниться іншою пасією Мазепи — Любов’ю кочубей. Із при-
воду цього наведу лише два відгуки критиків. Лариса Брюховецька писала: «Щодо 
кочубеїхи, яку зіграла Людмила Єфименко, то почуття міри тут зрадило автора 
фільму. виправдати те, що ця епізодична постать стала головною, ніяк не можна. 
Цей образ — не то монстр, не то плід чиєїсь хворої фантазії — викликає протест 
насамперед через композиційний перекіс, оскільки цей персонаж невиправдано 
перекриває важливу для концепції фільму лінію “Мазепа — Петро І”, не кажучи 
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вже про витиснення постатей, які відіграли суттєвішу роль у житті Мазепи, аніж 
кочубеїха». а російський критик світлана Хохрякова написала: «Її присутність 
у кадрі невиправдано безмірна... Претензії її героїні бути головнішою від Мазепи 
і вершити суд історії згубні для фільму, його велика біда».

Хоч би як там було, в реальній історії роль кочубеїхи в житті Мазепи не йде 
в жодне порівняння з присутністю в ньому Мотрі кочубей. Тоді як у фільмі ар-
тистку, яка грає Мотрю (катерина Лісовенко), ледь встигаєш запам’ятати в облич-
чя — надто мало екранного часу їй відведено.

Прийнято вважати, що Мазепа просив руки своєї хрещениці, та йому відмовили 
Мотрині батьки. Існує також поголос, що ніякого сватання не було, а все те вигадали 
ті ж батьки. втім, у цій незабутній історії за всіх обставин є невигаданий стрижень — 
кохання. Його не ставили під сумнів, ним дивувалися, захоплювалися, про нього пи-
сали впродовж століть. сам Іллєнко вважав, що «це було справді сильне кохання».

У Богдана Лепкого, який першу частину своєї трилогії про Мазепу назвав «Мо-
тря», почуття старого гетьмана до юної кочубеївни описані так: 

«одно я знаю, що люблю тебе, як не любив нікого в світі і як любити не хочу. 
остання ти моя любов, як остання, найкраща весна в мойому бурхливому життi... 
в тобі я бачу красу рідної країни, нерукотворну, щиру й непідкупну, правдиву. 
Буря століть шумить над нашими степами, руйнує життя, нівечить добро, зну-
щається над долею людей. але в нутрі нашої святої землиці скривається велика 
благодать, незнищимоє зерно розуму і краси, котрого висловом найпишнішим, 
який я побачив уперше, це ти, Мотре, мрія моя!»

кажуть, що гетьман хоч і був немолодим, але мав молодечий вигляд і обличчя 
напрочуд свіже й гарне. Та, певне, Мотря покохала гетьмана не лише за це. Для неї 
він, вочевидь, був уособленням її власного стремління до вільної України. Говори-
ла собі (у Лепкого):

«Будь знаряддям його до визволення, до слави, до величі, до здійснення мрії, 
яка снилася предкам твоїм у їх найкращих снах, а якої доля не дала їм здійснити, 
може, здійсниш ти. Подай йому руку і йдіть на бурі та негоди, крізь терни і колоди, 
в туман нічний і в чорний дим, туди, де сяйвом золотим сяє сонце ваше — мрія...»

Проте ступка вважає, що про цю незвичайну любов краще за всіх розповів сам 
Іван Мазепа у своїх дивовижних листах до Мотрони кочубеївни. один критик особ-
ливо захоплювався тим, що Юрій Іллєнко вивчав «листи гетьмана до Мотрі кочубей, 
що чудом збереглися». але, на жаль, ці унікальні свідчення у фільмі не знадобилися.

отже, короткі підсумки. Насамперед, очевидно, гетьман, якого зіграв Богдан 
ступка, гідний нашої молитви за нього перед Богом. Хоча сам він постає не стіль-
ки набожним, скільки пророчо-іронічним. Згадаймо, як під час Полтавської битви 
обличчя Мазепи–ступки наближається до глядача й гетьман хитро й всезнаюче 
підморгує нам. Мовляв, хоч би там що, а життя — все ж таки театр, а ми в ньому — 
актори... вражаючий кадр!

Цей історичний гетьман залишається незбагненним, загадковим і невловимим, 
як у сентенції Григорія сковороди: «світ ловив мене, але не спіймав». ступка до-
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зволяє безконечно дивуватися багатоликості й незнищенності Іллєнкового Мазепи. 
він абсолютно точно реалізував замисел режисера, який зізнався: «Знімаючи фільм, 
я намагався знайти в історії розгадку Мазепи. але у мене не вийшло... Я вирішив, що 
відповідь на запитання, який він, Мазепа, повинен дати сам глядач». вражаючий хід!

Цей дивовижний гетьман обнімає і пестить жінку на... водяному хресті. Зда-
ється, такого ще не бачив світовий кінематограф! Ми стаємо свідками розкішного 
любовного розп’яття Мазепи й кочубеїхи. вражаюча сцена!

саме після цього Мазепа, загорнутий у червону накидку, йде від нас уздовж істо-
ричного живописного полотна, оглядаючи з якимось подивом усе зроблене за його 
життя і знімаючи таку ж червону запону з раніше табуйованих історичних подій.

він повертається до глядачів і розводить руками. вираз його обличчя непере-
даваний. Немовби каже: «Ми плачемо, вродившися, бо мусимо дурну комедію на 
світі грати». Хреститься перед історичним минулим, розгорнутим на широкому 
панно, повертається до глядачів, кладе на себе хрест, вклоняється, і тут на його об-
личчі знову з’являється хитромудра усмішка, яку можна прочитати так: «скільки 
разів ішов від людей, стільки й повертався. Повернусь і цього разу».

З тим і розстаємося з Мазепою...
Пройшло понад десять років після фільму «Молитва за гетьмана Мазепу». вже 

відійшов у вічність великий Юрій Іллєнко, а його незвичайний твір, здається, досі 
не привернув увагу тих, які мали б дбати про державну (!) пропаганду таких фільмів. 
анастасія канарська не так давно писала: «До свого останнього фільму Ю. Іллєнко 
йшов півжиття. “Молитва за гетьмана Мазепу” — це одкровення режисера і його 
освідчення в любові Україні. Можливо, по-справжньому оцінити цей фільм ми зумі-
ємо лише через десятиліття — стільки метафор та алегорій важко розібрати в суєті».

Як не хотілося б, аби ми ще цілими десятиліттями розбиралися в алегоріях і 
метафорах, й особливо у простій суті фільму Іллєнка, який, говорячи словами тієї 
ж канарської, «не дає нам забути, що ми українці». в радянські часи табуйовані 
державою фільми десятиліттями лежали на полицях з ідеологічних причин, а що 
заважає в Україні незалежній пропагувати фільм про гетьмана, який і боровся три 
з лишком століття тому за цю незалежність? У цьому контексті не хочу навіть го-
ворити про жорсткість кіноринку, неокупність некомерційного кіно, «волю про-
дюсерів» тощо. Є вищі — державні — цілі й інтереси, заради яких можна було б 
уже кілька разів показати «Молитву» на телеканалі «культура» з обов’язковим об-
говоренням-тлумаченням отих алегорій і метафор, організувати всеукраїнський 
фестиваль фільмів Юрія Іллєнка чи Богдана ступки, провести демонстрацію філь-
му в українських селах (там розберуться!), дати всьому цьому достойне інформа-
ційне забезпечення...

коли тільки-но вийшов фільм «Молитва за гетьмана Мазепу», тодішній за-
ступник міністра культури і мистецтв, прекрасний кінознавець Ганна Чміль за-
явила, що він вимагатиме «роботи розуму та душі». Та який же народ має такий 
світлий розум і чутливу душу? Дайте йому нарешті подивитися видатну роботу 
Юрія Іллєнка та Богдана ступки!
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Говорячи сучасною мовою, гетьман України Іван Мазепа кардинально зміню-
вав зовнішньополітичний курс держави в її інтересах, і в тому не було нічого над-
звичайного, навiть зрадницького. Так чинили, чинять і чинитимуть патріотичні 
лідери всіх держав світу.

Мазепа у ступки різний: розумний і аристократичний, владний і догідливий, 
сильний і кволий, хитрий і мудрий, терплячий і безпощадний. Це водночас ве-
ликий державний діяч і політичний пристосуванець, досвідчений дипломат і пе-
реконаний макіавеліст, мудрий зверхник і підступний інтриган, старий чоловік і 
неабиякий коханець. він умів правити державою і вести війну, плести інтриги й 
розплутувати їх, любити й ненавидіти, карати й милувати...

У фільмі особливо сильно розкрита саме ця багатоликість гетьмана. Недарма 
його грають аж три артисти (молодого Мазепу — Пилип Іллєнко, старшого — 
сергій Марченко). втім, Юрій Іллєнко не схильний був ділити роль на три «вікові» 
частини: «все набагато складніше. Два молодших Мазепи завжди поруч із голов-
ним — ступкою, зображають його емоційний стан... Грає ступка! а вони просто 
з’являються іноді, візуалізуються». 

окремий акцент у фільмі — старий Мазепа (Богдан ступка), здається, взагалі не 
розлучається з маскою! Після поразки у Полтавській битві гетьман втікає... з маскою 
в руках. Навіть смерть гетьмана на екрані виявляється оманою, він сміється над нею. 
коли Петро І виймає гетьмана з труни, то й там Мазепа — у масці. Згадуються слова 
Леся курбаса про те, що мерці з нами віч-на-віч не говорять. Може, через маски?

Переконливо показана хитромудра до жорстокості політика гетьмана щодо 
свого найближчого оточення. він одягав маску й перед сподвижниками. Мазепа 
неодноразово «помирав», аби виявити недоброзичливців чи претендентів на своє 
місце. Щоразу «оживав» і з’являвся з незбагненною усмішкою, щоб безжалісно 
викреслити тих, які натрапилися на його гачок. Якраз це полюбляв нагадувати 
ступка, говорячи про людські риси свого героя. 

До речі, Тарас Шевченко зробив у 1843 році кілька малюнків-ескізів олівцем 
на тему «смерть Івана Мазепи». вважається, що вони є підготовчими до задуманої 
художником «Живописної України». Шевченко відтворив одну з драматичних по-
дій в історії України — смерть у 1709 році гетьмана Івана Мазепи в присутності 
карла ХІІ. 

Цікаво, що й на портретах Мазепи, які залишили нам відомі й невідомі укра-
їнські й європейські художники, гетьман також дуже різний — то бундючний, то 
войовничий, то мужньо-вольовий, то спокійно-діловий. Упродовж усього фільму 
ступка зумів передати, здається, всю мінливість образу Мазепи, прожити всі мож-
ливі його життєві ситуації. але головне: у горі й радості, в покаянні й у гріху понад 
усе для Мазепи — Україна. У цьому — суть образу. 

ступка, напевне, міг би сказати словами володимира сосюри: 

Я серцем хочу показать
страшну трагедію Мазепи,
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І в ній, в той час страшний незгоди,
Трагедію мого народу...

вважаю, що ступчин Мазепа переконав розумних людей iз тих, хто зневажав 
українського гетьмана за його «зраду», розбиратися в ідеологічно-політичних ба-
таліях, вдумуватися в суть тієї «зради», тим більше спробувати зрозуміти «зрадни-
ка», бо, знаходячись у прокрустовому ложі здавна нав’язаного стереотипу, судячи 
з усього, вони не мали жодного бажання вчитуватися в історичні документи.

Хто є зрадником? Той, хто зраджує, тобто діє підступно, віроломно, порушує 
вірність у дружбі, перестає дотримуватися чого-небудь. 

Згадую, як показував Богдану сильвестровичу нові документи, опубліковані 
2007 року в збірнику «Гетман Иван Мазепа. Документы из архивных собраний 
санкт-Петербурга. вып. 1. 1687–1705 гг.». У ньому вміщено численні Грамоти 
Пет ра І Мазепі — «нашого царского величества подданому, войска Запорожского 
обох сторон Днепра гетману и славного чина святого апостола андрея кавалеру 
Ивану степановичу Мазепе и всему войску Запорожскому». а ще — листи Івана 
Мазепи до олександра Меншикова, що закінчувалися незмінно: «вашой вельмож-
ности всего добра зичливий приятель и брат Иоан Мазепа гетман рукою власною».

Добре відомо, що гетьман отримував від Петра І численні милості, знаки особ-
ливої, щирої довіри. Чого вартий лише вручений йому ще в 1700 році перший 
російський орден андрія Первозванного. 

У цьому розумінні Мазепа таки зрадив Петра І. Згадаймо Пушкіна:

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Хоча, скажімо, відомий дослідник і письменник валерій Шевчук вважає, що, 
навпаки, не Мазепа зрадив царя, а цар Мазепу, бо всі права України нещадно по-
топтав. У цьому дусі писав і сосюра:

союз військовий він зламав,
Що склав Богдан із олексієм
Як рівності й братерства вияв.
він шляхту золотом обсіяв,
Народ позбавивши всіх прав, 
І по вкраїні «з ласки трона»
в містах поставив гарнізони.

але мені ближче роздуми Богдана Лепкого, який вклав у вуста Мазепи такі слова: 
«Ти московський цар, а я український гетьман. Ти будуєш нову царську дер-

жаву на кістках сотні поневолених народів, я рішивсь будувати свою, незалежну 
від деспотії твоєї. Я зрадив тебе, бо не хотів зрадити власну ідею. а хоча би мені 
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й не довелось остоятися в бою з тобою, хоч би й прийшлося зложити свою голо-
ву стару й стурбовану, так останеться Мазепина ідея. вона житиме під попелом 
і  кістками, поки грядучі покоління не відгребуть її, не піднімуть високо на свій 
прапор і не заткнуть його біля престолу вільної та незалежної від московських 
царів української держави».

Це, мабуть, кращі слова, які міг сказати гетьман Мазепа. Бо, незважаючи на 
приреченість його продуманого, але відчайдушного кроку назустріч шведам, саме 
ці слова врешті-решт справдилися.

Наскільки животворною є Мазепина ідея незалежної від Росії української дер-
жави, настільки безплідна інша теза, висловлена в книзі Богдана Лепкого, про спо-
конвічну, невідворотну, смертельну ворожнечу між Україною і Росією: «Два світи, 
два інші світогляди, дві культури, котрі важко звести докупи, як важко помирити 
воду з вогнем. Між ними мусить іти бій, поки один із противників не ляже пере-
можений, знесилений і надовго неспосібний до дальшої боротьби». Не дай, Боже, 
пристосувати цю максиму до сучасності!

Таємниця життя та смерті

Чесно кажучи, назва фільму «Таємниця Чингізхана» спочатку здавалася мені 
претензійною (автори сценарію — Іван Драч, який говорив, що писав сценарій за 
поемою казахського поета Мухтара Шаханова, та володимир савельєв; режисер — 
володимир савельєв; оператори — Едуард Тимлін, валерій анісімов; художник — 
олександр Даниленко; композитор — Євген станкович). У фільмі знімалися: Раїса 
Недашківська, Поліна Лазова, сергій Романюк, олег Драч, сергій Марченко. 

Здавалося, яку таємницю може розкрити фільм? аж ось через кілька ро-
ків — у 2007-му — в Москві була перекладена з англійської мови й видана су-
часна книга Джона Мена «Чингізхан» (2004), у передмові до якої автор писав, 
що в домі правителя залишилася нерозгаданою велика таємниця — «як він по-
мер?». очевидно, що йшлося про наукові, вивірені документами, точні дані щодо 
смерті хана, тривалий час прихованої його наступниками (це могло збадьорити 
ворогів Монголії), щоб пристосуватися до нових обставин і таки здійснити його 
замисли про нові завоювання. Та ступка, який зіграв саме смерть Чингізхана, 
зробив у художньому плані стільки для розкриття цієї таємниці, що вченим од-
нозначно вже ніколи не вдасться повторити його творчий подвиг у науці. свого 
часу до фільму було чимало зауважень, але це нітрохи не применшує глибоко 
психологічноï, глибоко духовноï гри ступки, яка справді проникала в таємні за-
кутки душі Чингізхана — та й усякого завойовника, приреченого історією про-
ливати моря людської крові.

володимир савельєв розповідав ще під час зйомок анатолію Лемишу, що 
в ролі Чингізхана спочатку мав зніматися казахський актор, але, коли ідея з ка-
захським фінансуванням фільму провалилася, він запросив Богдана ступку: «З ак-
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тором  такого класу я навіть не мріяв працювати. Ми робимо українського Чин-
гізхана.  Ніякого складного гриму, розкосих очей... Для артиста масштабу ступки 
навіть не обов’язково знайомитися з історичними матеріалами, достатньо трьох 
речень режисера про те, якою він бачить роль. Я розповів ступці, що хочу пока-
зати в цьому фільмі. Й раптом бачу, на моїх очах у нього змінюється обличчя. він 
говорить одну фразу з сценарію, і я не те, що не можу нічого додати, я навіть не 
уявляв, що можливе таке миттєве й точне перевтілення. Залишалося лише крик-
нути: “Мотор!” І  знімати! Десять кращих акторів сходу не зможуть так зіграти 
монгола, як ступка...»

кажуть, що на зйомках у павільйоні кіностудії імені о. Довженка Богдан силь-
вестрович звично балагурив:

— Скільки там століть розділяють Чингізхана й Мазепу? А я їх обох граю в одному па-
вільйоні!

Міг на репетиції сцени задушення старшої дружини хана, перебуваючи в об-
разі великого монгола, виголошувати текст... німецькою мовою.

Та очевидці свідчили — на зйомках артист працював так, що «волосся дибки».
Здається, саме у зв’язку з цим фільмом якось запитав у ступки, наскільки вза-

галі можливо грати вмирання впродовж довгого — хай кіношного — часу й чи 
є різниця між екранною смертю великого хана й пересічної людини. Богдан силь-
вестрович одіслав мене до... Шевченкового «косаря»:

косаря уночі
Зострічають сичі.

Тне косар, не спочиває
Й ні на кого не вважає,

Хоч і не проси.

Не благай, не проси, 
Не клепає коси.

Чи то пригород, чи город
Мов бритвою, старий голить.

Усе, що даси.

Мужика, й шинкаря,
Й сироту-кобзаря. 

Приспівує старий, косить,
кладе горами покоси,

Не мина й царя.

Дія фільму розгортається 18 серпня 1227 року впродовж одного дня, точні-
ше ночі, яка стала останньою в житті Чингізхана. На наших очах він умирає від 
страшної недуги. Залишається надія на чудодійні ліки, рецепт яких знає дружина 
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вбитого ханом вождя одного з ворожих племен. але, приведена до Чингізхана, 
вона відмовляється допомогти йому. 

в одній рецензії прочитав, нібито «протягом двох серій (!) помираючий 
Чингізхан, який підкорив півсвіту, намагається переконати тендітну жінку дати 
йому ліки від смертельної хвороби». Яке поверхове твердження! Ці дві серії при-
свячені зовсім іншому. Горда полонянка імператора вступає з ним у... дискусію 
про роль насильства і тирана в історії! взагалі діалог вийшов дещо тривіальним. 
але, але...

Гра ступки перетворила смертну ніч світового Завойовника, окреслену тепер 
лише простором повстяної юрти, у психологічну драму вселенського масштабу. 
Людські страсті, передані ним на екрані, можна порівняти хіба що зі смисловою 
наповненістю шекспірівських трагедій. 

Творці «Таємниці Чингізхана» вчинили мудро, побудувавши фільм на крупних 
планах артиста. На мій погляд, до того найкращий з них зняв артур войтецький 
у 1992 році у заключних кадрах фільму «Господи, прости нас, грішних!», залишив-
ши артиста наодинці з глядачем майже на хвилину: принижений, стражденний 
Цибукін поволі жує пиріг зі сльозами навпіл.

У «Таємниці Чингізхана» обличчя ступки залишається віч-на-віч з нами на-
багато довше, й важко уявити собі іншого артиста, який міг би заповнити кожну 
мить екранного часу такими справжніми й неповторними почуттями. Тим біль-
ше, що мова йде не про відображення всіх барв довгого й багатоликого життя, 
а лише про вмирання, яке зрівнює всіх своєю одноманітною страшною буденніс-
тю. (Не сумніваюся, що прекрасних крупних планів ступки з «Таємниці Чингізха-
на» вистачило б на багатосерійний фільм.)

Здавалося б, що в діалозі про нещадність тирана у Чингіза немає жодного ва-
гомого аргументу на свій захист. володимир савельєв так і хотів: «Тема — одино-
цтво великої людини, котру ніхто не міг зрозуміти, навіть його дружина». І справ-
ді, викладені в сценарії, всі аргументи на вербальному рівні мало здатні когось ура-
зити. Більше того, недбалий рецензент писав, що ступка показує «обмеженість 
тирана, чия сп’яніла від пролитої крові свідомість подібна до тварини, наділеної 
інтелектом: хижої та підступної».

Насправді ж, вдивляючись в обличчя ступки, яке, здається, вже вмерло, а по-
тім раптом ожило й просвітлилося, в обличчя, на якому в передсмертний час 
немає навіть тіні неправди, а лише впевненість у своїй історичній правоті, по-
чинаєш розуміти фатум імператора Чингізхана. величезна держава (за його ж 
словами, «шлях із її середини зайняв би цілий рік») була створена ним ніби поза 
його волею! скажімо, царство Хорезмійське він завоював, аби помститися сул-
танові Мугаммеду за віроломне вбивство свого посла і пограбування мирного 
торгового каравану; за вбивство монгольських парламентарів заплатив життям 
після поразки на калці наш Мстислав київський; царство Цзінь син Єсугая за-
войовував за вбивство діда; за пособництво Пекіну й отруєння батька дорого 
заплатили йому татари; плем’я тангутів Чингізхан винищив за те, що вони по-
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рушили васальну присягу й не дали йому воїнів для нових походів; двоюрідне 
плем’я тайчжіудів він вигубив, бо після смерті Єсугая воно кинуло його сім’ю 
в  степу без жодних засобів до існування; на плем’я мернітів Темучжин пішов 
вій ною, відвойовуючи вкрадену дружину...

Та хіба Чингіз і справді був лише «невільником помсти»? в очах хана, зігра-
ного ступкою, прочитується якась вагоміша — доленосна — причина. Зболе-
ні й мудрі очі говорять нам, що син Єсугая вже давно зрозумів найголовніше: 
в тогочасному світі неможливо не підкорювати інші роди й племена, держави й 
царства, бо інакше підкорять тебе. а він не міг цього допустити і не допустив! 
в основі світотворення — влада. Його влада. вона дана йому Небесами. Завою-
вання, утримання й розширення влади — ось його мета. Нагадаю, що на момент 
своєї смерті Чингізхан правив територією, що простиралася від Тихого океану 
до каспію, імперією, вдвічі більшою за Римську, більшою за будь-яку тогочасну 
державу за виключенням Росії. 

Більше того, з історичної дистанції стало добре видно: завоювання Чингізхана 
призвели до створення небаченого державного утворення, що об’єднало Далекий 
схід і середню азію. Ця величезна і працююча структура примусила зблизитися 
головні релігійні конфесії, створити нові (міжнародні!) правила торгівлі, перемі-
шати людські раси й племена, суттєво вплинути на розвиток світового мистецтва. 
врешті-решт кінцеві результати завоювань Чингіза стали наріжними каменями 
в Євроазіатській історії та цивілізації. 

отже, в очах ступки–Чингізхана немає покаяння за людські жертви. Якби 
він жив більше відпущених йому семи десятилiть, то й далі не зупинявся би перед 
будь-якою офірою заради досягнення своєї мети, пролив би нові ріки крові. Це 
очі Державця, який виконав свій історичний обов’язок. Переможна сила Чингіз-
хана — саме в жорстокості, закладеній в його генах і свідомості. вона зумовлена 
жорстокістю епохи, що здолала доброту, подаровану Богом кожному з нас в мо-
мент народження. Ті, в кого доброта переважила над жорстокістю, не ставали 
Чингізханами.

Пам’ятаєте слова знаменитого канцлера Бісмарка: «Горе тому державному 
діячеві, який не потурбувався знайти таку підставу для війни, яка й після війни 
ще збереже своє значення»? ступка створив образ унікального державного діяча, 
який притягує тим більше, чим більше віддаляється...

Нагадаю, що в 1995 році «вашингтон Пост» оголосила Чингізхана «найважли-
вішою людиною останнього тисячоліття». Чому? «Найзнаменитіша подія минуло-
го тисячоліття — це те, що один-єдиний рід зумів поширити свою повну владу на 
землю». Того року всесвітній інформаційний центр назвав Чингізхана людиною 
тисячоліття. Звичайно, тут явно видно світове небажання звернутися до історич-
ної постаті одного-єдиного володимира Леніна, за якого було пролито не менше 
крові і вплив якого на світову історію — ніким не перевершено. Певно, що значно 
легше забути чи закрити очі на звірства, які чинилися не за пам’яті сучасного люд-
ства, а понад сім століть тому...
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У квітні 2012 року в Лондоні було встановлено п’ятиметрову статую Чингізха-
на, створену на замовлення британців бурятським скульптором. Як говорив автор 
пам’ятника, він ліпив образ творця й мудреця, а не завойовника, сказати б, «філо-
софа на коні». Подумалося, наскільки ступка випередив сучасників у розумінні 
й осмисленні історичних постатей, яких йому довелося грати... він уже прожив 
у кіно життя того Чингізхана, якого лондонці захотіли бачити в своєму місті. Тіль-
ки без помпезності, котрою все-таки наділив свого співвітчизника скульптор.

Майстер дав блискучий урок, як достойно показати життя і смерть тирана. Бо 
ж справді неймовірно важко правдиво розкрити саме смерть вождя, який за життя 
мав необмежену владу. скажімо, фільм олександра сокурова «Телець» про останні 
місяці життя вже згаданого володимира Леніна, удостоєний високих кінонагород, 
фактично принизив і так уже приниженого тяжкою хворобою більшовицького 
вождя, перетворився на політичну розправу над ним. Якби режисер володимир 
савельєв і артист Богдан ступка користувалися такою логікою, то вони розтерли 
б на порох Чингізхана — передусім за розгром війська русичів у 1223 році на кал-
ці. Не кажу вже про те, що внук Чингізхана Батий у 1240 році захопив і зруйнував 
київ. Та почуття помсти — рушійна сила войовничих походів Чингізхана — не 
може лягти в основу нашого розуміння його ролі в історії.

Монголознавці називають десять правил, якими нібито керувався Чингізхан 
у своєму житті (десять правил керівництва вічного Неба): 1. Не забувай добра. 
2. Будь стриманим. 3. вмій тримати себе в руках. 4. Шукай талант, де тільки мож-
на, й користуйся ним. 5. вбивай ворогів без жалю. 6. Будь проти жорстокості. 
7. Пристосовуйся і не бійся нових способів управління. 8. Знай, що тебе підтри-
мають небеса. 9. Примушуй своїх сподвижників і нащадків повірити в це. 10. По-
важай свободу віросповідання.

ступка сказав, що, за виключенням п’ятого пункту та неможливості в його 
контексті виконати шостий, усі інші правила в їх ідеальному розумінні цілком 
придатні для життя, в тому числі великого. 

Роль Чингізхана була несподіваною для Богдана ступки, але посіла особливе 
місце в його творчій біографії. Після низки ролей (в кіно і на театрі) видатних на-
ціональних діячів — Григорія сковороди, Івана котляревського, Тараса Шевчен-
ка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи — великий український артист створив 
образ національного героя монгольського народу, вождя зі світовим іменем. Тим 
самим він не лише підтвердив надзвичайно широкий діапазон своїх творчих мож-
ливостей, які ще значною мірою не затребувані, але й показав свій неймовірний 
глибинний потенціал, завдяки якому він здатен розкривати найскладніші про-
блеми інтернаціонального масштабу. Мабуть, уперше українське кіномистецтво 
внесло такий переконливий вклад у художнє осмислення ключових персоналій 
світової історії.

Залишається тільки жалкувати, що в нас не вистачає здорового глузду та на-
ціональної гордості (немає сили сказати — грошей), щоб пишатися цим у між-
народному масштабі.
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Свій і чужий

У 2004 році на екрани вийшов фільм Дмитра Месхієва «свої», удостоєний голов-
ного призу XXVI Московського міжнародного кінофестивалю, а також призу за ре-
жисуру й кращу чоловічу роль — роль старого Блiнова у виконанні Богдана ступки.

Дія фільму розгортається наприкінці літа 1941 року в Псковській області в селі 
Блiни. Навколо — тільки «свої»: жителі села, поліцаї, біглі полонені, старости. До 
того ж тут майже всі родичі на прізвище Блiнови. 

Богдан сильвестрович виконував роль старого, що став за німців старостою, 
але не тому, що хотів вислужитися перед ними, а тому, що свого часу був ображе-
ний радянською владою та висланий до сибіру. втік з підробними документами. 
З ними й живе останні десять років. Здавалося б, давно повинні були видати. але 
не видали. І старий не видає трьох прибулих до нього біглих полонених, серед 
яких його молодший син.

Герої сергія Гармаша, костянтина Хабенського та Михайла Євланова не 
мог ли не гадати: здасть чи не здасть їх старий. Недовіра та страх за власне жит-
тя створюють колосальну напругу, і глядач, піддаючись цьому настрою, мимохіть 
також починає сумніватися в старому. але тільки до того моменту, коли він іде 
вклонитися поліцаю (Федір Бондарчук). Поліцай теж зі «своїх». Здогадуючись, 
що біглі переховуються у старого, але, не знайшовши їх, він арештовує дочок 
Блiнова. Мотив зрозумілий — старий просто буде вимушений зробити вибір. 
але ні. Поліцай прорахувався. Ця сцена — одна з найсильніших у фільмі. ступка 
не грає — він живе — органічно й правдиво. Хвилювання, усвідомлення безви-
ході та жахливих наслідків прочитуються в тому, як старий п’є одним духом чай, 
як нервово ковтає слину. але яке достоїнство на обличчі! Не дай Боже потрапи-
ти в подібну ситуацію й обирати між трьома бідами — втратити сина, дочок або 
всіх одразу. в очах ступки — вся палітра людських почуттів. крім одного. в них 
немає страху. Напруга, презирство, хвилювання, рішучість. але не страх. він не 
боїться. саме в цей момент він приймає рішення. Яке — нам ще невідомо. але 
воно вже є. І воно правильне. саме тому із комендатури він виходить з легкою 
іронічною посмішкою на обличчі й іде на побачення з дочками. Мав рацію сер-
гій Тримбач, який зауважив, що «ступчин персонаж сам по собі харизматичний 
лідер і чужу владу над собою ніколи не стерпить». отже, він не «під німцями», 
а швидше «над» ними.

в наступній сцені ступка–старий — турботливий, шалено люблячий своїх 
дочок батько. він небагатослівний, але красномовний своїми жестами. Так обі-
ймати, турботливо годувати та втирати носи можна тільки безмежно люблячи. 
він тягнеться поцілувати їх наостанок, але не встигає це зробити. ах, який жаль! 
Бо що буде завтра — ніхто не знає.

він залишається Людиною. Нашою, рідною, справжньою. словом, своєю. Ра-
дянській владі, що скалічила його життя, але в той же час боролася проти фашист-
ських окупантів, старий не мстить. Навпаки, він говорить рідній людині: «Іди, 
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синок, Батьківщину захищай». ось він — один із головних рефренів стрічки — 
тільки на своїх і тримається ця Батьківщина. 

Час зйомок «своїх» для Богдана сильвестровича був достатньо напруже-
ним — одночасно він знімався у «водії для віри» у Павла Чухрая в севастополі. 
Перельоти займали весь вільний час, а про повноцінний відпочинок годі було 
й говорити. Поки на майданчику виставляли світло, актор встигав трохи поспати, 
примостившись на пластиковому кріслі (про цю особливість актора — відпочива-
ти в будь-яких умовах — я вже згадував. — В. М.). але тільки-но звучала команда 
«Приготувались! Будемо знімати!», Богдан сильвестрович негайно й повноцінно 
входив у кадр. Якось знімали крупні плани всіх учасників сцени впродовж більше 
двох годин. До вечора актори вкотре виголошували свої репліки уже неслухняни-
ми губами, і, здається, тільки ступка до кінця залишався в образі й навіть «вида-
вав» псковський акцент.

старий Блiнов — центральний образ стрічки, на який і «нанизані» всі події. Це 
той випадок, коли помилитися з головним героєм було неможливо. Дмитро Месхієв 
зробив єдино правильну ставку на одного з найкращих акторів сучасності.

Партнер ступки по фільму «свої» сергій Гармаш розповідав:
«Я обожнюю цю найскладнішу та багатошарову його роль старого Блiнова, який 

вирішує страшну дилему: він живе в країні, яка його образила, яку він не прощає, але 
яку й не кидає. І все це — в очах Богдана сильвестровича. Для ступки неважливо — 
велика роль з величезними монологами чи маленька з двома словами — його чита-
єш, як книгу, навіть коли він мовчить. І в цьому його загадка та унікальність.

Будь-якому артистові, що працює зі ступкою на знімальному майданчику або 
в театрі, необхідно записувати кожен його рух, ходити, знімати, фотографувати 
та складати для себе особистий підручник. Записувати й запам’ятовувати, як він 
це робить, завдяки чому створює унікальну атмосферу навколо себе, потрапляючи 
в яку, талановито заграє навіть не актор, як він все пропускає крізь себе. У ньому 
така велика, могутня акторська таїна, яку я розгадати не беруся.

ступка для мене — Україна. Практично в кожній країні є свій символ: в арген-
тині — Марадонна, в Македонії — кустуриця, в Грузії — Резо Габріадзе, в Украї-
ні — ступка, який є не просто камертоном українського театрального та кіномис-
тецтва, але ще й найважливішою ниткою української та російської культур. він 
артист дуже великої території. 

Богдан сильвестрович — ексклюзивний і неповторний партнер. він — Май-
стер — надзвичайний і дивний, величезний актор. Працюючи з ним, не відчуваєш 
ні п’єдесталу, ні “вказуючого перста”, і таке враження, наче ви разом вчилися або 
вже давно працюєте в одній команді. в цьому також його найвищий талант і такт. 
Цьому в нього треба повчитися. Як цікаво спостерігати за його поведінкою перед 
важливою сценою чи кадром! описати це неможливо. Перебуваючи поруч з ним, 
відчуваєш, як він тебе дотягує до необхідного градусу, в якому треба існувати по-
руч з ним. Звідки у нього ця енергетика?! Поруч з ним беззастережно та безогляд-
но віриш тому, кого він зараз грає. ступка для мене — загадка». 
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кілька років потому Богдан сильвестрович знову зіграє роль сільського ста-
рого Федора Михайловича, що раніше також служив німцям, в багатосерійному 
телевізійному фільмі. Дія відбувається у 1945 році в манесенькому селі, що й ви-
кликало деякі асоціації зі стрічкою «свої».

анонсуючи прем’єру фільму, диктор телебачення сказала, що в новому фільмі 
«зайнятий відомий артист Богдан ступка та інші». справді, актора такого масш-
табу, як ступка, там не було.

Ця роль була зіграна артистом у посередньому фільмі, якщо не сказати різкіше. 
Достатньо тривіальний сценарій, розбавлений детективним елементом, відверто 
слабка режисура, ряджені статисти, старанно-наївні потуги деяких артистів, творча 
безпорадність кіношної дружини ступки — все це в більшості своїй пригнічувало...

Що робить Майстер в обставинах абсолютно посереднього кінодійства? На-
повнює змістом роль, в яку цей зміст не заклав ні сценарист, ні режисер. Це треба 
розуміти буквально — в очах артиста стократ більше змісту, ніж у задумі й тексті. 
в його герої мудрості більше, ніж треба за дією. 

в якому б фільмі не знімався Богдан сильвестрович — заздалегідь вдалому або 
не дуже — в ньому завжди можна бути впевненим. По-перше, навряд чи актор 
погодиться на відверто прохідну роль, а по-друге, він погано працювати просто 
не вміє. Як-то кажуть, не в його характері й не з його талантом. а тому кожна 
роль — стопроцентне попадання. І якщо навіть фільм виходить не дуже вдалим 
(найчастіше відповідальність за це несуть сценаристи і режисери), завдяки ступці 
в ньому обов’язково буде той якісний стрижень, на якому все буде триматися. 

одним словом, у малоцікавому фільмі дивитися на ступку — також задово-
лення. Звідки взялася ця хода споконвічного селянина, яку неможливо «зіграти»? 
Ця спритна хватка рук, що беруть лопату, й хвацьке вміння рубати дрова? Де він 
навчився так смачно, по-селянськи пити воду з алюмінієвої кружки? а як він ріже 
хліб, попередньо охрестивши його? все це взято з нього самого? Безумовно. ска-
жімо, щодо хліба ступка пояснив, що взяв цю деталь з ролі Миколи Задорожного 
в «Украденому щасті». а до того — з сім’ї, де бабуся також хрестила хліб. а інше? 
З життєвої пам’яті? З космосу?

Федiр Михайлович у невеликому селі, що тяжко виходить з війни, був головою 
колгоспу, і, коли з міста надіслали молоду, недосвідчену, пряму, як лінійка, одномірно-
радянську голову, всіма силами намагається вижити її. втім, глядач з ним абсолютно 
солідарний: надуманість появи новенької («піднімати колгосп») дорівнює вимуче-
ності практично всіх колізій фільму. Як говорить одна з героїнь, нова голова колгоспу 
для села «гірша за війну», інша зауважує, що «смерть разом з нею в село прийшла». 
Федір Михайлович говорить, що з нею «одні біди прийшли». І всі вони праві. 

старий — багатогрішний, він побував у полоні, погодився співпрацювати з оку-
пантами, заплямований кров’ю співвітчизників, після війни пов’язаний з колишні-
ми поліцаями, що переховуються в лісах. Тому Федір Михайлович у ступки вийшов 
не «свій». вочевидь «чужий». він сам говорить, що знаходиться «по той бік людей». 
але каятися не хоче! Нема чому! виявляється, під час війни, працюючи на німців, 
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тобто, фактично зраджуючи Батьківщину, він урятував односельців від угону до Ні-
меччини й смерті: «односельців я не зраджував, а зберіг свою Батьківщину в цьому 
селі». Після війни доля надала йому ще одну можливість життєвого вибору, і, ряту-
ючи від смерті ненависну голову-жінку, він убиває колишнього поліцая зі словами: 
«Я не з вами і не з ними. Я сам по собі». Здається, що саме заради розкриття цього 
неймовірно складного життєвого вибору погодився ступка брати участь у фільмі.

Батько для Віри

Добре памʼятаю той день усередині грудня 2001 року, коли Павло Чухрай при-
ніс Богдану ступці, який тоді жив у культурному центрі України в Москві, сцена-
рій фільму «водій для віри».

Знімальний період тривав із квітня 2002 до жовтня 2003 року. кіногрупа пра-
цювала в севастополі, а в останні дні — в штабі Московського воєнного округу та 
навіть на території кремля. в цей час ступка знімався й у фільмі «свої». він стійко 
переживав перепади температур і клімату, постійні перельоти. Перевтілюватися зі 
старости маленького села в генерала — представника найвищого керівного скла-
ду — треба було доволі часто, що вимагало від артиста мобілізації не тільки твор-
чих, але й фізичних сил. Грим, осанка, хода, манери і найголовніше — зерно ролей, 
їх надзавдання — все різке, несхоже, і все це треба було «тримати» в собі постійно. 

Фільм «водій для віри» — це життєва драма початку 60-х років минулого сто-
ліття. в центрі — впливовий генерал сєров, який за хрущовських часів безневи-
нно потрапив до м’ясорубки органів держбезпеки, що, не враховуючи людські долі 
й життя, «розрулюють» якусь важливу міжнародну ситуацію. Чому Павло Чухрай 
запросив на роль генерала сєрова саме ступку? Режисер відповів так: «Передусім 
він — прекрасний артист. І людина, яка чудово розуміє те, про що ми розповідаємо 
у фільмі. він сам побував у владі, відчуває ту номенклатурну породу людей, до якої 
належить його герой. Цей людський досвід також важливий для мене і для його ролі, 
проте, чесно кажучи, не він визначив вибір. Просто я вважаю, що це — його роль».

справді, ступка вражаюче зіграв бойового, безстрашного генерала, що про-
йшов вогонь і воду, який вирішує будь-які питання й уміє напускати страху на ото-
чуючих одним-єдиним словом (нехай і брутальним — в армії все-таки прослужив 
усе життя). У той же час генерал — люблячий і турботливий батько, який ховає 
за маскою суворості зворушливу й трепетну душу. він буває грубим і неотесаним, 
несміливим із власною дочкою вірою у виконанні альони Бабенко. але насправді, 
головне для ступки–сєрова — допомогти єдиній дочці. Турбуючись за її життя, він 
уже не думає про своє і навіть не переймається подіями, що розгортаються навколо. 
в результаті сєрову не вдається врятувати не тільки своє життя, але й доньчине...

Богдан ступка надзвичайно правдивий, органічний в кожному штриху, порусі, 
кроці. він пригнічений, але напрочуд спокійний у кабінеті слідчого, не метушить-
ся, але й не видає себе за безстрашного героя. він абсолютно домашній, правдивий 
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у побуті. коли його сєров дарує обслузі подарунки, то цей миттєвий епізод, окремо 
ніким не відзначений, видає, на мою думку, саме ступчин характер, і стає зрозумі-
лим, скільки свого, пережитого, вистражданого втілює він у складній ролі. 

одна з найсильніших сцен фільму, коли ступка–сєров вповні виявляє себе 
в батьківській іпостасі, — сцена буйного істеричного припадку віри. Добре, що 
він був поруч і знайшов не тільки необхідні слова, аби втихомирили дочку, але 
головне — інтонацію! «Не треба, дівчинко. Не треба убиватися. Як скажеш, так 
і зробимо. Хочеш картопельки вареної з олією, як малою любила?» — «Так, з олі-
єю». — «Пам’ятаєш, як мама робила?» ось він, єдино можливий і тільки їм двом 
відомий ключ, що відкриває близькі серця для спасіння та любові. Генерал, а точ-
ніше батько, зумів його вчасно підібрати.

Цікаво, що подібну ситуацію ступка прожив і в багатосерійному телефільмі 
«вчора закінчилася війна» про післявоєнне село, коли його дочка через нерозді-
лене кохання вирішила повіситися. Між дочкою з петлею на шиї та батьком, на-
вченим життям селянином, відбувся діалог, який завершився такими словами:

— Як мені з цим жити?
— все людина пережити може, все винести. але тільки не повинна ховати ді-

тей своїх. Не повинна...
У відверто слабкому фільмі цей епізод неминуче став би підкреслено-вуль-

гарним, якби не... ступка з його безпомилковим відчуттям драматичної ситуації, 
з його люблячо-мудрими очима, з його глибинно-співчутливим голосом.

актор найвищого класу, він уміє практично без міміки, скупо й небагатослів-
но створити могутні та яскраві образи. Богдану сильвестровичу вдалося зіграти 
роль сєрова так, що в ній немає і краплини фальшу, передумов для якої в сценарії 
чимало. Трохи не розрахував — і повне фіаско. але Майстер завжди відчуває міру 
в усьому. Глядач насолоджується суцільним співпадінням фізичних та емоційних 
станів артиста з його героєм. 

Ходять легенди про те, які добрі стосунки складаються у ступки з партнерами 
на знімальному майданчику. Не говорю вже про зворушливі та турботливі стосун-
ки з молодими актрисами. Про це свідчить одна зустріч. Наприкінці 2010 року 
Богдан сильвестрович, приїхавши до Москви на чергові зйомки, зайшов до театру 
«современник», де випадково зустрівся з альоною Бабенко. вона відразу обійня-
ла Богдана сильвестровича зі словами: «Мій рідний таточку, мій милий таточку». 
Той у свою чергу запитав: «Як живеш, дочко?» І стільки в тих словах було ніжності 
й турботи — не показної, не на публіку, а від серця...

Павло Чухрай зумів зібрати в одній картині прекрасних артистів, починаючи 
з Богдана ступки, за творчістю якого, зізнавався режисер, він уже давно слідкував:

«Я був щасливий працювати в такій компанії. Богдан ступка, андрій Панін, 
Ігор Петренко, альона Бабенко, катерина Юдіна — все це чудові люди і прекрасні 
актори. вони — поза конкуренцією».

Фільм «водій для віри» завоював на кінофестивалі «кінотавр» у сочі в 2004 році 
відразу чотири нагороди — головний приз «Золота троянда», призи за кращу ре-
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жисуру, сценарій та продюсерський проект. Дехто з критиків писав, що нагород 
аж «занадто вже багато». Проте насправді «водій для віри» посів дуже важливе 
місце в історії нового російського кіно, бо з його появою поряд з фільмом «свої» 
можна було говорити про відродження в країні якісного кіновиробництва, повер-
нення художнього фільму, за яким ностальгував масовий глядач.

Та найголовніше, що на початку наступного 2005 року Богдан ступка отримав 
премію Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий 
орел» за кращу чоловічу роль... другого плану в фільмі «водій для віри». ситуація 
тоді склалася неординарна. Найперше, ступку взагалі складно уявити в ролі дру-
гого плану, тому що його поява на екрані неминуче виводить його героя на пер-
ший. крім того, у «водії для віри» артист насправді зіграв одну з головних ролей. 
але другого виходу у журі не було, бо ступка вже двічі нагороджувався за фільм 
«свої», в якому також номінувався, та жодним чином не можна було обійти видат-
ну роль українського Майстра у двох найкращих російських фільмах 2004 року. 
Не випадково саме «свої» та «водій для віри» за участю Богдана сильвестровича 
отримали найбільше призів і премій. Того вечора свого «батька» по фільму «водій 
для віри» щиро дякувала молода актриса альона Бабенко, отримавши премію за 
«кращу жіночу роль». Наприкінці урочистостей вони піднялися на сцену з усіма 
переможцями, тримаючись за руки...

На церемонії вручення «Золотого орла» Богдан сильвестрович якось мимо-
хідь сказав: «Я причетний до прориву російського кіно». саме так! Мудрий Богдан 
сильвестрович усе розумів!

Несхожий Леонід Ілліч

Мені довелося побувати в Москві на прем’єрі фантастичної мелодрами чи 
романтичної комедії режисера Тиграна кеосаяна «Заєць над безоднею» (автор 
сценарію — Дмитро Іванов, оператор — Ігор клебанов, музика — олексія Риб-
никова) на початку лютого 2006 року. Глядацький прийом був надзвичайний, 
і подальша доля фільму підтвердила прем’єрну оцінку. Богдан ступка без гриму 
та фізіономічної схожості з Леонідом Брежнєвим у ролі Генерального секретаря 
Цк кПРс приголомшив вишукану публіку. До речі, під час зйомок телевізійного 
фільму «Галина», що вийшов у 2008 році, виконавиця ролі дочки Брежнєва гри-
мувалася з використанням гумової маски. Чи в цьому сила художньої переконли-
вості? Гумове обличчя не допомогло — фільм вийшов одномірним та однокольо-
ровим. Так само в сучасних телесеріалах Брежнєва частіше за все грають смішно 
й бездарно виряджені артисти. 

отже, на самому початку 1970-х років «наш дорогий Леонід Ілліч» приїжджає 
з короткочасним візитом до Молдавії. втім, ледь прибувши, він одразу відлітає на... 
повітряній кулі, залишивши супровід у страху й напрузі. втікши таким чином від 
офіціозу та застілля, генсек став сватом на циганському весіллі, подружився з доб-

Stupka-text.indd   552 15.10.2012   16:59:03



553

Частина 3. на Чолі франківців

рими людьми, а головне, зустрівся зі своєю давньою коханою — англійською коро-
левою, яка до того була закрита «залізною завісою».

казка... казка з радянського життя, прекрасно зіграна прекрасними актора-
ми — Михайлом Єфремовим, володимиром Ільїним, Юрієм стояновим, Ігорем 
Золотовицьким, оленою сафоновою... Ледь відбулася прем’єра, московська кри-
тикеса олена смоліна писала, що «ексцентрика фільму сильно нагадує кустури-
цю». Та вже через кілька днів інша — Ірина козел — заперечувала, що «кустуриця 
тут зовсім ні до чого». Бо патентована божевільня кустуриці залишилася при ньо-
му, а кеосаян вибудував «свою власну божевільню, аж ніяк не пов’язану з цигана-
ми, а з рідною радянською людиною, загадковою російською душею». 

Та, точніше сказати, радянська душа, справді загадкова своєю безмежною доб-
ротою та щирістю, не відштовхує, а притягує глядача. Починаєш розуміти, чому 
так багато людей у нас ностальгують за часами застою й несвободи.

Про «Зайця над безоднею» газети писали, що «за казковістю сюжету картина 
не поступається “Денній варті”, хоча зі спецефектів може запропонувати лише 
Богдана ступку...». воістину живе, реальне обличчя ступки творило дива. воно 
виявило симпатичні людські риси звичного анекдотичного персонажу, про якого 
більшість населення пам’ятає, здається, лише те, як він взасос цілувався з Хонекке-
ром і не тільки з ним, а ще щось незрозуміло віщував та замість «социалистичес-
кие страны» уперто вимовляв, як нам чулося, «сосиськи сраные».

Тигран кеосаян обіцяв: «ступка зіграє найнесподіванішого Брежнєва». Так 
і сталося. Це був романтизований, дивний і дивовижний Брежнєв. Такий, яким він 
міг би стати, якби дозволили життєві обставини, що насправді придушили, знищи-
ли все краще, закладене в цій небезталанній людині. Газета «коммерсант» писала: 
«Брежнєв у виконанні Богдана ступки висловлюється зрозуміло, чітко, дуже підне-
сено, і для людини, яка вручила собі чотири зірки героя, займається якимсь просто 
кафкіанським самоїдством. сповідальна фраза “Мене нудить від власної рожі” набу-
ває додаткового сюрреалістичного відтінку через те, що пресловута рожа предстає 
на екрані в дуже зміненому вигляді, хоча б у порівнянні з плакатним ликом Євгена 
Матвєєва, що раніше створив на екрані Брежнєва, який ще не зістарився». 

Богдан ступка розповідав:
— За цю роль можу подякувати Тигранові Кеосаяну, бо він знав, чого хоче. І коли б у його 

картині «Заєць над безоднею» Брежнєв був недорікуватий, як той, що його дуже добре і схожим 
зіграв Шакуров, я б одмовився від ролі. Я не подібний до Леоніда Ілліча. А Кеосаян сказав, що не 
добивається схожості з генсеком. І я погодився. Та вагався довго, бо побоювався, що коли добре 
зіграю Брежнєва, то мене перестануть запрошувати в кіно, казатимуть: «Брежнєв нам не по-
трібен». Адже штампи так міцно чіпляються до акторів, особливо коли роль удалася. Узяти, 
наприклад, Михайла Ульянова, до якого так прилипла роль Жукова. Так от, Кеосаян мене пере-
конав, що це буде зовсім інший Леонід Ілліч, i не потрібно робити з нього карикатуру. 

Добре, що я погодився! Фільм розповідає про три дні з життя ще не старого Леоніда Іллі-
ча. Він був красивий, його любили жінки. У фільмі в нього закохується англійська королева, він 
одружується з нею. Вона говорить йому: «Хай, Льоня!» А він їй: «Здрастуй, Лізонько. Ну як ти?» 
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Ой, Господи, яка краса, сльози на очі навертаються... В картині є все: і гумор, й іронія, і драма, 
і мрія, і трагедія людини. Але в образі Брежнєва немає нічого документального. Я не схожий на 
Леоніда Ілліча. Правда, мені причепили брови. Але зовнішньої схожості не прагнули...

Журналісти питали артиста: «а чого у фільмі більше — симпатії до Брежнєва 
чи іронії над ним?»

Богдан сильвестрович, посміхаючись, відповідав:
— Симпатії. Посміятися, познущатися можна над кожним. Брежнєв — фігура трагіч-

на. Там є такий текст: «У всіх на видноті, всім на забавку біжу до своєї безодні! І, можливо, 
колись добіжу». І притча: чому заєць над безоднею сміється? Тому що він вільний...

великий артист переконливо-потрясаюче показав, як генсек відчув себе дійс-
но вільним, зависнувши у стрибку над безоднею.

а мені раптом згадався фінал «Майстра і Маргарити», коли воланд дозволив 
Майстру закінчити його роман однією фразою, а той закричав, звертаючись до 
прокуратора Понтія Пілата, який уже два тисячоліття страждає від свого боягузт-
ва: «вільний! вільний!»

Якось, подивившись фільм по телевізору, відразу зателефонував ступці:
— Дуже хороший фільм — щемливий, пронизливий.
ступка зітхнув:
— По телевізору дещо інакше сприймається, на великому екрані — краще. 
По телевізору також добре, Богдане сильвестровичу!

Два в одному

Роль андрія андрійовича в фільмі кіри Маратової «Два в одному» для багатьох 
прихильників Богдана ступки була неочікуваною. У такій іпостасі на кіноекрані 
актор перед нами не був, хоча ролі поціновувача жінок артисту вже припадало 
виконувати на театрі. Принаймні, Богдан сильвестрович згадав про Дон Жуана 
в п’єсі Лесі Українки «камінний господар» та Дзуньо Шуяна в п’єсі Ярослава Гала-
на «Човен хитається».

Як відомо, класичних героїв-коханців — Дон Жуана та казанову — жінки 
сприймали по-різному. Першого — проклинали, а другого — обожнювали. Чому? 
Тому що у знаменитих героїв була різна природа... кохання. Дон Жуан до жінок 
ставився споживацьки, а казанова дарував радість та робив їх по-справжньому 
щасливими. Яким же був андрій андрійович у виконанні ступки? Що йому необ-
хідно було від жінок? Лише підтвердження своїх надзвичайних чоловічих здібнос-
тей, чи все ж таки головним для нього було зробити щасливою свою обраницю? 
Так, він любитель та справжній поціновувач жіночої краси — картинами з ого-
леною жіночою натурою прикрашений весь його будинок. З ними, картинами, 
він розмовляє, але не тому, що божевільний або близький до такого стану, а тому, 
що одинокий. Незважаючи на успіх у жінок. І тільки почуттям одиноцтва можна 
пояснити його порив познайомитися з дівчиною, що постійно прогулюється під 
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його вікнами з пуделем (чи не чеховський мотив?). саме з нею він хоче зустріти 
Новий рік. Якщо ж — ні, значить, до нього повинна прийти його дочка, інакше 
«весь спадок він перепише бібліотеці». але й про неї він швидко забуває, коли 
з’являється інша — подруга дочки (Рената Литвинова), водій трамвая, особа моло-
да та легковажна, але не така вже й проста, як здається на перший погляд.

кіра Муратова розповідала:
«Богдан сильвестрович — демонічний, первісний, варварський, тому ми його 

й хотіли знімати в цій ролі. З ним дуже добре працювати. він — натуральний та 
одночасно дуже вишуканий і рафінований. У ньому поєднуються такі протилежні 
якості, які рідко взагалі бувають в людях, а в акторах — тим паче. він — надвитон-
чений актор. Дуже професіональний та дисциплінований».

ступка-ловелас — підкреслено бравурний, випещений, імпозантний, що знає 
жінок та вміє їх приваблювати. Жодної краплини екранного чи сценічного герой-
ства, мужності, хоробрості. Тут він мачо і за поведінкою, і за складом душі. Запитав 
у ступки, наскільки це визначення відповідає його герою. «Чому ні?» — відповів 
актор. але ловелас, що постав перед нами у виконанні ступки, шукає «жінку всьо-
го його життя». Єдину. Ідеальну.

андрій андрійович у ступки — багатогранний та багатоскладний. Настільки, 
що кожен його оцінить по-своєму. сам актор на питання, як він ставиться до сво-
го персонажу, відповів так:

— Він посягає на власну дочку? Та нічого подібного! Він її сприймає просто як цікаву жін-
ку. Він же не міняв їй підгузки, не виховував її...

— але якщо всерйоз, все ж таки неправильно ні з моральної точки зору, ні 
з фізіологічної.

— А можливо, це такий жарт на межі фолу?
— Так ви пропонуєте нам бути від нього у захваті?
— А чому б і ні? Є різні люди. Найпростіше осудити мого героя, як би це зробили за ра-

дянських часів.
— а чи можна говорити про покаяння?
— Він же щиро закохався. У чому ж тут каятися?
— Значить, Бог йому вже все простив?
— Звісно. Господь бачить і знає — це маска. Щодо мене, вважаю, що свого героя зав-

жди треба захищати й знаходити позитивні сторони. Що ж він поганого зробив? Нічого. 
Не вбив нікого, не зґвалтував. За що ж його осуджувати? Він знає, що його люблять жінки, 
а дочці пропонує жити разом, оскільки не може без жінки. Ну що тут поганого? Він пропонує. 
Але ж він не спить з нею. 

— коли справжній чоловік закохується в жінку, критерії змінюються. олег Та-
баков якось говорив: «Якщо є справжнє почуття, все інше перестає бути перепо-
ною. Хочеться бути поруч. І все!»

— Повністю з цим згоден. І тому мій Андрій Андрійович явно глибший, ніж дехто його 
сприймає. А страждає він своїми дивностями від одиноцтва душі. 

кіра Муратова в інтерв’ю сказала:

Stupka-text.indd   555 15.10.2012   16:59:03



556

Богдан Ступка. Біографія

«Богдан сильвестрович — актор акторович, що любить сцену найбільше 
в світі. Для нього вийти до глядачів — таке ж задоволення, як для маленької ди-
тини стати на стілець і прочитати віршика. він справжній театральний актор. 
сцена — його плоть, кров та спинний мозок. 

Чи хотіла б я знімати ступку ще? Завжди хочу його знімати, але це повинна 
бути така роль, в якій би він зміг розкритися до кінця. 

Богдан ступка надзвичайно творча людина, великий актор, що любить поде-
тально заглиблюватися в усе. Ні, він не втручається в режисуру, а цікавиться всім, 
що оточує його роль. Допитливий, як маленька дитина, яка кожного разу потра-
пляє в країну див аліси. Забавний і цікавий. 

Як признавався сам Богдан сильвестрович, роль андрія андрійовича він по-
любив відразу. Прочитав сценарій, сказав, що завжди мріяв саме про таку роль. 

Що ще можу додати? він пустотливий і серйозний водночас. Зі своєрідним 
почуттям гумору. І дуже сильний, з міцним стрижнем усередині, тому що дуже 
талановитий. Упертий в якихось питаннях: якщо чогось не любить, так уже не 
любить до кінця». 

відомий кінокритик алік Шпилюк писав: «Безумовно, велике значення в цьо-
му випадку відіграє участь, уперше в практиці Муратової, такого видатного акто-
ра, як Богдан ступка. він не тільки привносить в стилістику кіри Георгіївни нові 
фарби, але й сам піднімається до небачених до цього часу творчих висот».

Богдан ступка дуже точний у своїх виразних засобах, незважаючи на те, що 
фільм — гротеск й актори багато в чому нарочито неприродні, репліки проголо-
шують співучо, іноді повторюють одну й ту ж фразу кілька разів. Усе це ріднить 
фільм з театром абсурду. в цьому — стиль режисера. а тому завдання перед актором 
стояло непросте — органічно існувати в умовних театральних обставинах. ступка 
моторошно-правдивий, у тому числі у своїх фізіологічних проявах. Його одиноцтво 
буквально читається в усьому: як він п’є шампанське, миється у ванні, залицяється 
до жінок, грає в театрі, слухає музику. але ніщо, здається, не викликає співчуття. 
Поки до глядача не приходить розуміння, що андрій андрійович закохався. По-
справжньому. Прояв цього кохання виплескується у словах, звернених до героїні 
Ренати Литвинової — аліси: «Я починаю на тебе чекати прямо з цієї хвилини». 

Чесно кажучи, в це неможливо повірити, але ступці віриш. 

Тарас Бульба — українець, європеєць, самурай

Прем’єра «Тараса Бульби» відбулася в Москві 2 квітня 2009 року в кінотеатрі 
«октябрь» на Новому арбаті. Наступного дня солідна газета «Труд» опублікува-
ла статтю «На прем’єру “Тараса Бульби” Богдан ступка прийшов з охоронцями». 
в ній, зокрема, говорилося:

«одними з перших на прем’єру фільму “Тарас Бульба” приїхали Геннадій Зю-
ганов, володимир Жириновський і сергій степашин з дружиною. Заради дер-
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жавних мужів у кінотеатрі “октябрь” навіть посилили охорону. “Як справжній 
патріот своєї Батьківщини, я не міг пропустити вихід такої картини”, — сказав 
“Труду” Геннадій андрійович. володимир вольфович порадив узяти всім приклад 
з Тараса Бульби, аби життя в нашій країні налагодилося. сам Бульба, він же Бог-
дан ступка, в “октябрь” прийшов у супроводі власної охорони...»

До складу цієї так званої охорони входили члени сім’ї ступки та автор цієї 
книги. І навіщо охороняти такого міцного, непереможного і любимого героя — 
Тараса Бульбу?

До речі, судячи навіть з цитованого тексту, прем’єра фільму, втім, як і наступні 
відзиви та рецензії, були надто політизованими. Такий підхід ступка вважає не-
прийнятним, і я його в цьому підтримую. а тому не буду занурюватися в партій-
но-політичні розбіжності та спекуляції навкруги фільму. Нагадаю лише відразу, 
що Тарас Бульба — козацький полковник Запорозької січі. 

Якось ще до початку зйомок артиста запитали: «Яким Тарасом Бульбою ви 
будете?» ступка відповів:

— Не уявляю себе таким Тарасом Бульбою, якого малював Рєпін і багато інших худож-
ників, — значить, такий (надув щоки і закричав: «Го-го-го-гоу!»). Бачу його насамперед осві-
ченою людиною європейського масштабу... Про що ми говорили з режисером? Я порекомен-
дував Борткові нашого геніального київського художника Сергія Якутовича. Режисер одразу 
почав працювати з ним. Якутович написав чотириста картин до «Тараса Бульби»...

До речі, за порадою ступки ми виставили в культурному центрі України в Мо-
скві ці твори сергія Якутовича до 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя 
в квітні 2009 року. Була фантастична виставка і надзвичайний успіх!

Ще ступка говорив перед зйомками:
— Я сказав Борткові, що маю бути жирнішим, бо в книзі зазначалося, що «під ним кінь 

аж присів». А Бортко у відповідь: «Мені потрібні ваші очі». Саме через очі можна дуже ба-
гато чого зробити, передати, правда ж? Тоді я зрозумів, що знайшов спільну мову з ре-
жисером...

Здається, ніхто краще за Гоголя не описав у художньому творі дивовижних 
українських козаків-запорожців, їх силу, мужність, взаємодопомогу, демократизм, 
патріотизм, історичну значущість. кажуть, що саме повість «Тарас Бульба» зроби-
ла сергія Єфремова — відомого літературознавця, академіка — свідомим україн-
цем. Та й не тільки його. Це до того, хто й що хоче взяти з твору Миколи Гоголя, 
фільму володимира Бортка й ролі Богдана ступки. справді сприйняти українські 
мотиви чи поспекулювати на їх нібито відсутності.

Повість «Тарас Бульба», як писав валерій Шевчук, «не є конкретним відбиттям 
якоїсь історичної епохи, його герої також не були реальними історичними діяча-
ми, час дії визначено приблизно, десь перед Хмельницьким, є там анахронізми, 
тобто реалії пізніших часів».

але все це анітрохи не впливає на те, про яку землю та про який народ йдеть-
ся в повісті. До речі, в статті «Погляд на утворення Малоросії» (1834), написаній 
якраз під час створення «Тараса Бульби», Гоголь писав про «відомий під іменем 
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козаків народ, який склав одне з прекрасних явищ європейської історії» й жив на 
землі, що зветься Україною. 

Так от, володимир Бортко не замахувався на історичну даність, передану Ми-
колою Гоголем в жанрі героїчного епосу за поетикою українських пісень. I  тут 
ступчиним недоброзичливцям варто було б прочитати ще й гоголівську статтю 
«Про малоросійські пісні» (1834), яку Майстер добре знав. Не випадково віссаріон 
Бєлінський побачив у «Тарасі Бульбі» дивовижну епопею, гідну Гомера: «І це не 
епопея?.. Так що ж тоді епопея?.. І який пензель, широкий, розмашистий, різкий, 
швидкий! Які кольори, яскраві та сліпучі!.. і яка поезія, енергетична, могутня, як 
ця Запорозька січ...»

Це нібито про ступчиного Тараса Бульбу сказано.
Та згадаємо з Гоголевої повісті (переклад українською а. Хуторяна. — В. М.):
«Замість колишніх уділів, дрібних городків, наповнених псарями й ловчими, за-

мість ворогуючих і торгуючих містами дрібних князів виникли грізні селища, курені 
й околиці, об’єднані спільною небезпекою й ненавистю проти нехристиянських хи-
жаків. Уже відомо всім з історії, як їх вічна боротьба і неспокійне життя врятували Єв-
ропу від цих невпинних наскоків, що загрожували їй зруйнуванням. королі польські, 
що стали замість удільних князів володарями цих просторих земель, хоч далекими 
і слабкими, зрозуміли значення козаків та вигоди від такого бойового сторожового 
життя. вони заохочували їх і улесливо потурали цьому нахилові. Під їх далекою вла-
дою гетьмани, обрані з-поміж самих козаків, перетворили околиці й курені на полки 
та правильні округи. Це не було муштроване зібране військо, його б ніхто тут не по-
бачив; але в разі війни й загального руху, за вісім днів, не більше, кожен з’являвся на 
коні при всій своїй зброї, діставши один тільки червінець плати від короля, і за два 
тижні набиралося таке військо, якого неспроможні були б набрати ніякі рекрутські 
набори. кінчався похід, воїн ішов на луги й ниви, на дніпровські перевози, рибалив, 
торгував, варив пиво й був вільний козак. Тогочасні іноземці справедливо дивували-
ся тоді з незвичайних здібностей його. Не було ремесла, якого б не знав козак: на-
курити горілки, злагодити воза, намолоти пороху, справити ковальську, слюсарську 
роботу, і, на додачу до того, гуляти напропале, пити й бенкетувати, як тільки може 
один руський, — все це було йому до снаги. крім реєстрових козаків, що вважали 
за обов’язок з’являтися під час війни, можна було у всякий час, при великій потребі, 
набрати цілі юрби охочекомонних: досить було тільки осавулам пройти по ринках 
і майданах усіх сіл та містечок і погукати на весь голос, ставши на воза: “Гей, ви, пив-
ники, броварники! Годі вам пиво варити, та валятися по запічках, та годувати своїм 
ситим тілом мух! Рушайте слави лицарської й честі добувати! ви, плугатарі, гречкосії, 
чабани, баболюби! Годі вам за плугом ходити, та бруднити в землі свої жовті чоботи, 
та підкочуватись до жінок і губити силу лицарську! Час добувати козацької слави!”

І слова ці були, як іскри, що падали на сухе дерево. Плугатар ламав свого плуга, 
броварі й пивовари кидали свої кадовби й розбивали бочки, ремісник і крамар слав 
до біса ремесло й крамницю, бив горшки в хаті. І все, що тільки було, сідало на коня. 
одне слово, руська вдача дістала тут могутній, широкий розмах, дужий вияв...»
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особлива любов Гоголя — до Запорозької січі: «Так ось вона, січ! ось те гніздо, 
звідки вилітають усі ті горді й міцні, як леви! ось звідки розливається воля і коза-
цтво на всю Україну!»

Нагадаю також, як у Гоголя описується прийом до Запорозької січі: «Ця чудна 
республіка була саме потребою того часу. охочі до воїнського життя, до золотих 
кубків, пишної парчі, дукатів і реалів повсякчас могли знайти собі тут роботу... 
Приходила на січ сила народу, і хоч би хто-небудь спитав їх: звідки вони, хто вони 
і як їх звуть. вони приходили сюди, нібито поверталися до своєї власної домівки, 
звідки тільки за годину перед тим вийшли. Прибулий з’являвся тільки до кошово-
го, який звичайно казав: “Здоров будь! Що, в Христа віруєш?” — “вірую!” — відпо-
відав прибулий. “І в тройцю святу віруєш?” — “вірую!” — “І до церкви ходиш?” — 
“Ходжу”. — “ану, перехрестись!” Прибулий хрестився. “Ну, добре!” — відповідав 
кошовий: “Іди ж до котрого сам знаєш куреня”. На цьому кінчалася вся церемонія. 
І вся січ молилася в одній церкві й готова була боронити її до останньої краплі 
крові, хоч і чути не хотіла про піст та здержливість...»

Ще багато цікавого, незвичайного, героїчного можна прочитати у Миколи 
Гоголя та перенести на екран... Чимало й переніс володимир Бортко. стосовно 
того, що російський режисер зняв фільм не за українськими лекалами, то на це 
й сподіватися не треба було. Зате всім, очевидно, відомо, в якій частині світу зна-
ходилася Запорозька січ: «Ця земля, що отримала... назву України». великий Го-
голь писав і про те, що тут жив «відомий під іменем козаків, народ, що був одним 
з видатних явищ європейської історії...». Хіба Бортко міг змінити цю історичну 
даність? Хіба він у силах був «підправити» в цьому Гоголя? Режисер і сам якось 
побіжно зауважив: «Події розгортаються не під Москвою...» Хіба ж можна про 
це забувати?!

вдивіться в обличчя ступки–Бульби, коли він приводить своїх синів на січ 
(не до Москви!) і говорить їм: «січ! січ матір!» Яким же чужим Україні треба бути, 
щоб не побачити і не почути це...

або коли запорозьке військо йшло на битву з січі... втім, прочитаємо у Гоголя: 
«коли тронувся табір й потягнувся з січі, всі запорожці обернули голови назад: 

— Прощавай, наша матір! — сказали вони майже в одне слово, — нехай же 
тебе хоронить Бог від усякого нещастя!»

Хіба у фільмі Бортка запорозьке військо виїздить не з січі, а з російської Тьму-
таракані? Та ж і зйомки проходили на Хортиці!

січ — головний ментальний символ України, що пронизує гоголівського «Та-
раса Бульбу». козацький отаман між битвами пропонує товаришам: «вип’ємо по-
перед усього за святу православну віру... Та за одним уже разом вип’ємо і за січ...» 
І козаки дружно відповіли: «За віру! За віру! За січ! За січ! За січ! За січ!» І козаки 
знали, що славу про них рознесе не хто інший, як рідний бандурист з України: 
«Буде, буде бандурист, з сивою по груди бородою, а може, ще повний зрілої муж-
ності, але білоголовий дід, віщий духом, і скаже він про них своє густе, могутнє 
слово. І піде далеко по всьому світові про них слава, і все, що тільки народиться 

Stupka-text.indd   559 15.10.2012   16:59:03



560

Богдан Ступка. Біографія

потім, заговорить про них. Бо далеко розноситься могутнє слово...» сам Бортко 
заявив, що його фільм — це епос, «історія козацтва від його початку до його слав-
ного кінця...». Хіба йдеться не про запорозьке козацтво?

але головне — Богдан ступка — українець у ролі Тараса Бульби! він овіяв 
образ полковника козацького романтикою, він інтуїтивно відчув його душу, пе-
реселився в неї, водночас створивши скульптурну виразність. ступка абсолютно 
великий, національний, український, як і Тарас Бульба! Жодні режисерські при-
писи не змогли б похитнути українську ментальність артиста, який, до речі, знає 
Миколу Гоголя значно краще, ніж урапатріотичні недоброзичливці Майстра.

Памʼятаю, як показав йому сімнадцятитомне (в п’ятнадцяти книгах) повне зі-
брання гоголівських творів і листів, видане до 200-річчя з дня народження пись-
менника Полтавським земляцтвом у Москві й Московською патріархією. ступка 
гортав його довго, репліки артиста щодо гоголівських текстів були доречними 
й влучними. Я навіть хотів подарувати йому це прекрасне видання, але перевезен-
ня чималих книг до києва вимагало зусиль. Та, ледь повернувшись додому, ступка 
звернувся до Миколи Жулинського з проханням знайти для нього сімнадцятитом-
ник, і той, разом із сергієм Гальченком, передав йому повне зібрання творів Ми-
коли Гоголя в подарунок від Блаженнійшого володимира.

Та всі геніальні творчі знахідки Майстра прийшлися деяким українським ху-
торянам не до вподоби, й вони судили фільм чим завгодно, тільки не справжнім 
національним почуттям...

Треба було уважніше прислухатися до Богдана ступки, який говорив ще на 
стадії виходу фільму в світ:

— У мене немає відчуття, що хтось втручається в український кінематограф. І хто 
заважає Україні створювати власні фільми?

Я вважаю, що Україна повинна «Тараса Бульбу» купити, перекласти українською і тільки 
після того показати громадянам. Рідна мова зробить фільм своїм та зніме всі політич-
ні спекуляції. Історія тих часів також не була настільки вже й однозначною. Коли читав 
перший варіант повісті «Тарас Бульба» (1835, збірка «Миргород»), знайшов там пояснення: 
«свитка — верхній одяг південних малоросіян». А в другій редакції вже було, що «свитка — 
верхній одяг південних росіян». За п’ятнадцять років усе змінилося. І це мене надзвичайно 
здивувало, навіть більше, ніж той факт, що в першому варіанті повісті Тараса Бульбу не 
спалюють, як у другому. Бо ж цією маленькою поправкою українців позбавили автентич-
ності. Імперська традиція існувала і в Речі Посполитій, де наші землі йменувалися Малою 
Польською. Навіть зараз мої знайомі у Варшаві говорять, що Львів — малопольський. А для 
північного сусіда ми стали малоросами. І відразу ж у нас з’явився комплекс «меншовартос-
ті»: одні — великі, інші — малі. Так що питання, заторкнуті в «Тарасі Бульбі», й досі акту-
альні. Вважаю, що Гоголь у повісті багато чого закодував, у нас його неуважно читали. Гово-
рить же Бульба, що у нас буде свій «руський цар».

У цьому місці ступку перепитали: «ви вважаєте, що Гоголь натякав на україн-
ську державну ідею?» він відповів: «Цілком можливо». Ще запитали, навіщо тоді 
у другому варіанті твору він умертвив Тараса Бульбу?
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— Аби показати, як вороги стращали народ. До того ж йому як художнику необхідно 
було урізноманітнити події. Тому одних козаків розстрілюють, Остапа підвішують на гак, 
а Тараса спалюють. Бортко прекрасно розповідає: для козаків найважливіше — військова 
доблесть, як і для самураїв. Колись кожен справжній чоловік повинен був бути дійсно за-
хисником батьківщини. А подивіться, що зараз відбувається. У політиці — жах! На чорне 
говорять — біле, на біле — чорне. Аморальні люди на коні! Що вони несуть з екрану теле-
візора... Вмикаєш і бачиш не державних мужів, а проституюючих шоуменів. Навіть дивно, 
що це наше суспільство і що подібне взагалі може існувати. Значить, все це було раніше 
закладене, а тепер вибухнуло, як гнійний нарив, і розлилося Україною. Знаєте, я схильний 
більше поважати проститутку, яка заробляє своїм тілом на шматок хліба, ніж політиків, 
що торгують переконаннями. 

Як абсолютно відверто й точно сказано!
великий поет Борис олійник у розпал брежнєвського «застою» писав, як 

«українець зроду»:

Багата моя січ була не п’яним скопом —
Могутніми синами! І коли
Панічно борсалась перед врагом Європа,
Я вислав їх на смерть, 

щоб ми і ви жили.

Це, так би мовити, інформація для серйозних роздумів про те, за кого й за що 
дійсно вмирали запорозькі козаки, які в фільмі, до того як мертвими впасти на 
землю, чомусь до смішного пафосно славлять літературну «Руську землю». 

Між іншим, російські критики також посміялися над цією нісенітницею. ось 
наприклад: 

«Змазують враження пафосні промови смертельно поранених козаків, 
кожний із яких вважає своїм громадянським обов’язком... прославити січ ко-
зацьку і взагалі Батьківщину-матір, а потім якраз на останньому слові рухнути 
на землю».

або ще:
«Будь-який смертельно поранений козак, перш ніж померти, обов’язково про-

мовляє сценічний монолог про руську землю, святу віру тощо, причому ці моно-
логи не просто затягнуті, враховуючи обставини, а й фізично неможливі. коли 
тебе проткнули списом, рубанули шаблею, огріли палашем, а по тілу ще скакають 
туди-сюди коні, складно, знаєте, декламувати довгі промови про високі матерії».

або так:
«вкрадливі сценаристи — сам Бортко та Ігор Матюшин не пропустили жод-

ного шматка повісті, де була б присутня Русь і слова про її велич. З таким умілим 
монтажем шматків авторських відступів і монологів героїв, вирваних із контексту, 
і без того патріотичний пафос Гоголя набуває імперських масштабів, які межують 
з пропагандистською істерією».

Stupka-text.indd   561 15.10.2012   16:59:03



562

Богдан Ступка. Біографія

Інший критик взагалі прагматично зауважив, що те місце на карті, про яке 
йдеться у фільмі, є нині «сусідньою самостійною державою, з якою ми успішно 
ведемо газові війни...».

Тож я не буду товктися на прорахунках і радіти з них. адже важливіше знати 
і пам’ятати, про яку справжню Руську землю і про яких «руських витязів в Україні» 
писав Гоголь. Усі реальні, а не надумані мінуси фільму врешті-решт не впливають 
на висновок одного з перших рецензентів, який писав: «Після всіх цих псевдо-
історичних і псевдопатріотичних підробок, фальшивих, вторинних, копійованих 
з Голлівуду, фільм “Тарас Бульба” — це ковток свіжого повітря».

Пам’ятаючи про все це, торкнемося трьох найважливіших іпостасей Тараса 
Бульби, що були точно передані Богданом ступкою: Бульба — українець, Буль-
ба — європеєць, Бульба — самурай.

Мало кому відомо, що великий українець Михайло Щепкін, якого Богдан 
ступка ставить дуже високо, мріяв зіграти на сцені Тараса Бульбу. Принаймні збе-
реглося свідчення Михайла Лентовського, що деякий час жив у великого артиста:

«він мав у собі частинку характеру Тараса Бульби і, здається, любив в собі цю 
рису; тому й жалкував, що не знаходилося на Русі такого автора, який зміг би по-
будувати з повісті Гоголя хоча б трохи пристойну п’єсу, де б можна було душу 
відвести й попрацювати, показавши себе у пристойному вигляді. Бачити Тараса, 
який був би відтворений з достойним вмінням та обстановкою, було його запові-
тною мрією».

Богдан ступка, навпаки, ніколи навіть не думав про роль Тараса Бульби. Ні на 
театрі, ні в кіно. коли хтось із керівників України бачив Тараса Бульбу у фран-
цузькому акторові Депардьє, ступка тільки посміхався, але на мої роздуми про те, 
що роль, безперечно, належить йому, щиро заперечував: «Це не моє». Навіть зі-
гравши Тараса Бульбу, він, здається, не міг пояснити, як це сталося. кореспондент 
«Известий» питав його: «Якими були аргументи режисера, що саме ви повинні 
зіграти Тараса Бульбу?» ступка відповідав: «Бортко вчився в київському театраль-
ному інституті імені карпенка-карого. а його мама була актрисою Театру ім. Іва-
на Франка, і він ще маленьким хлопчиком бігав тут по сцені. З ним, звісно, дуже 
цікаво працювати, але самі зйомки були дуже важкими — і фізично, й творчо, 
й  в  усіх інших розуміннях. Натуру знімали в Запоріжжі, на Хортиці, в асканії-
Нові, кам’янець-Подільському, павільйони — на студії “Ленфільм”». Мабуть, у цій 
відповіді немає й натяку на поставлене питання. 

втім, послухаємо самого володимира Бортка:
«Богдан ступка ідеально підходить на роль Тараса Бульби, тому я його затвер-

див без будь-яких розмов. він народився для цієї ролі! У нього таке поєднання пси-
хофізичних даних, що думати про іншого актора мені навіть не приходило в голову.

Ми зі ступкою відразу багато в чому співпали. Для того аби артист привніс 
у фільм те, про що режисер навіть і мріяти не міг, необхідно бути дуже відверти-
ми. ступка в кожному кадрі робив більше, ніж я просив, але в межах обговореної 
нами концепції. 
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Пам’ятаєте гоголівський епілог? Тарас їде на коні й бідкається, що втратив 
люльку, сумку з тютюном. а ще у нього два сини загинули. військо пропало. Дру-
жини немає. Дому немає! У могутнього Бульби все це накипіло, йому захотілося 
виговоритись. але кому говорити, якщо нікого немає поруч? І ступка запропону-
вав: “а нехай Бульба скаже все це своєму коню: “Люльку втратив. Не хочу, аби во-
рогу дісталася. Треба повернутися”». Тарас повертає коня та їде назустріч полякам, 
хоча заздалегідь знає, що загине... Ця знахідка мені дуже сподобалася, я відразу 
закричав: “Геніально!” Чудово придумав ступка й ще один момент: в кінці філь-
му поляки прив’язують його до стовпа, а він вириває руку й хреститься... Браво, 
Богдане сильвестровичу! До речі, перед зйомками “Тараса Бульби” я боявся, що 
ступка недостатньо добре тримається в сідлі. але коли побачив, як він це робить, 
зрозумів, що він майстер спорту з верхової їзди!

Богдан сильвестрович — надзвичайно талановитий і видатний актор. один 
з кращих акторів, з якими мені випадало працювати. Не помилюсь, якщо скажу, 
що для будь-якого режисера велике щастя працювати з таким артистом. ступка 
заперечує загальноприйняту думку, що актор не повинен бути розумним. він — 
індивідуальність, у нього є свої уявлення про те, що добре, а що погано.

На знімальному майданчику ми обговорювали різні теми. Після зйомок при-
ходили в готель, зустрічалися за вечерею й продовжували спілкуватися. Якщо люди 
один одного відчувають та розуміють, їм завжди є про що поговорити. Ми любили 
розмовляти про дітей, онуків. Тим більше що у мене знімався син ступки — остап. 
Це чудовий актор, хотілося б, аби його талант вийшов за межі України. 

ступці підвладне все. У ньому — вражаюча, магнетична сила, всепроникаю-
чий погляд. він завжди індивідуальний. Завжди в ньому бачиш образ і характер. 
І в цьому смислі він величезний майстер. величезний!»

сам ступка розповідав, як він швидко вжився в образ Тараса Бульби:
— Коли мене коротко пiдстригли, приклеїли оселедець і я зодягнув костюм, то відра-

зу відчув себе «в шкірі Тараса». Я взагалі в історичних костюмах почуваюся значно краще, 
ніж у сучасному вбранні. До речі, Єжи Гофман якось справедливо зауважив: «Чоловіки більше 
люблять одягатися, ніж жінки. Якщо взяти історію костюма, то там мужики таке видуму-
ють, щоб красуватися перед жінками, щоб сподобатися, вони такі костюми придумують, 
що жінкам і не снилося». І от для мене, наприклад, історичний костюм дає пластику, ходу, 
дає головне — мислення. Дозволяє «попасти» на мислення, самовідчуття Тараса Бульби — 
значної постаті українського козацтва. 

ось воно головне! Тарас Бульба — збірний образ українського героїчного ко-
зака, що втілює багато кращих (і не тільки) рис національного характеру. кому, як 
не ступці, дійсно легко було відчути себе в цьому образі?!

Майстер влучив у «десятку» й тим, що внутрішньо бачив Бульбу блискучим 
вихідцем з українських козацьких полковників. Нагадаю, що «миргородським 
полковником» Гоголь назвав одного з прямих праобразів Тараса Бульби — героя 
написаної ним раніше «Глави з історичного роману». в містечку камишна Мир-
городського повіту Полтавської губернії відбувається дія іншого начерку цього ро-
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ману Гоголя («Гетьман»), що передував створенню «Тараса Бульби». Як відомо, сама 
родина Гоголя як по матері, так і по батькові належала до давніх козацьких родів. 

Успіх ролі значною мірою визначило й те, що ступка показав свого героя осві-
ченим сином епохи: «він же полковник, а не простий козак. Тарас — освічена 
людина, він знає Горація, і його діти вчилися у бурсі». сам Гоголь в перших же 
рядках повісті повідомляє нам про це: «“— а повернися-но, сину! ото кумедний 
ти який! Що це на вас за попівські підрясники? І отак усі ходять в академії?” — Та-
кими словами зустрів старий Бульба двох синів своїх, що вчилися в київській бурсі 
і приїхали додому до батька».

До речі, Гоголь окремо пояснював, що Бульба, який щойно нібито лаяв синів 
за вченість, віддав їх уже «на дванадцятім році до київської академії, бо вся поваж-
на старшина того часу вважала за необхідне дати виховання своїм дітям...».

Про яку академію йде мова? Про київську чи києво-Могилянську академію — 
alma mater вищої освіти в Україні? Так вона називалася з початку XVIII століття, 
а ще раніше сучасники називали її києво-братською школою або колегіумом (ки-
єво-Могилянським колегіумом). кількість студентів у ній постійно збільшувалася, 
значну їх частину складали козаки, міщани та селяни. академія відіграла найваж-
ливішу роль у становленні національної самобутності української культури. вона 
стала культурно-просвітницьким та науковим центром європейського масшта-
бу задовго до появи у Росії першого вищого навчального закладу — московської 
слов’яно-греко-латинської академії (1687). За точним виразом сучасного москво-
знавця Рустама Рахматулліна, Московський університет, створений у 1775 році, 
також був «спадкоємцем могилянства».

До речі, згадка про київську бурсу вже в перших рядках повісті свідчить якраз 
про те, що події відбуваються «десь перед Хмельницьким», хоча Гоголь поселяє 
Бульбу нібито в XV столітті.

відомо, що в середині XVII століття розпочався період перенесення до Мо-
скви й усієї Росії київської вченості, європейської освіченості. ось чому ступка 
говорив: «Тарас Бульба — європеєць! ось яким я його бачив!» саме тому Майстер 
органічно сприйняв європейським костюм Бульби: 

— Зверніть увагу, коли Бульба в Європі йде на страту власного сина й одягає голланд-
ський костюм, він стає напрочуд схожим на персонажів із картин живописця XVII століття 
ван Дейка. Достеменний європеєць! Але й український козак! У згаданому костюмі Бульба 
раптом чує, як якийсь гайдук називає козаків собаками, а їх віру — собачою. В одну мить 
козацький полковник забуває про свою європейськість й, схопивши того гайдука, б’є його об 
стіну. Єврей Янкель за голову хапається: «Я понімаю, что ві так сильно вєрітє, но ві полний 
поц!» Він, звісно, так не говорить, але ж ситуація!

Дозволю собі нагадати, що в 1842 році Тарас Шевченко зробив сепію «Зустріч 
Тараса Бульби із синами» — він був першим художником, який звернувся до ілю-
стрування повісті Миколи Гоголя, скориставшись другою, докорінно перероб-
леною письменником редакцією повісті. Не скажу, що ступка використав Шев-
ченків твір у відповідному епізоді фільму. Тим більше, не переймався цим Бортко. 
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Та все-таки щось невловимо шевченківське Богдан сильвестрович у ту кіношну 
зустріч із синами привніс...

втім, продовжимо. в розмові зі ступкою про, мабуть, найскладнішу й найсиль-
нішу сцену фільму — розстрілу Бульбою власного сина — з його вуст прозвучало 
ще одне визначення козацького полковника — самурай. Як вам?!

але давайте звернемося до самого Гоголя, який характеризував Бульбу:
«Бульба був упертий страшенно. Це був один із тих характерів, які могли ви-

никнути тільки в тяжке XV століття в напівкочовому кутку Європи, коли вся пів-
денна первобутна Росія, покинута своїми князями, була спустошена, випалена до-
щенту невпинними наскоками монгольських хижаків. ... Тарас був один з корін-
них, старих полковників: весь він був створений для бойової тривоги й відзначав-
ся грубою щирістю своєї вдачі. ... він любив просте життя козаків і пересварився 
з тими своїми товаришами, що схилялися на варшавський бік, називаючи їх холо-
пами польських панів. вічно невгамовний, він вважав себе законним оборонцем 
православ’я. самоправно входив у села, де тільки скаржились на утиски орендарів 
та на додачу нового мита з диму. сам із своїми козаками чинив над ними розпра-
ву і поклав собі за правило, що в трьох випадках завжди слід узятися за шаблю, 
а саме: коли комісари не поступилися в чомусь старшинам і стояли перед ними 
в шапках; коли знущалися з православ’я й не шанували звичаю предків і, нарешті, 
коли вороги були бусурмени і турки, проти яких він вважав дозволеним у кожно-
му випадку підняти зброю на славу християнства».

Як глибоко мислив ступка! спробуємо й ми розібратися в цьому разом з Гого-
лем, бо тут корениться видатний успіх актора в ролі Тараса Бульби.

У Гоголя в окремому начерку є такі слова: «обов’язок — святиня. Людина щас-
лива, коли виконує обов’язок». Запорожці прийняли на себе великий обов’язок — 
«воювати з невірними та зберігати чистоту релігії своєї» (Гоголь). вони вирішили 
здійснити подвиг, виконавши заповідь спасителя, що є основою любові до вітчиз-
ни: «Немає більше тієї любові, як хтось покладе душу свою за друзів своїх». Гоголез-
навець ХІХ століття кипріян Хоцянов писав про загибель козаків, що залишилися 
заради спасіння товаришів під стінами Дубна, як про «священнодію», «жертвопри-
ношення», «при якому кожен думає посісти місце первосвященика, ввійти в святая 
святих душі й самого себе принести на заклання». «Звісно, — зауважував дослід-
ник, — страшна безодня, невимірне провалля між любов’ю запорожців та любов’ю 
Того, Хто віддав себе на страждання та смерть за все людство... але сам спаситель 
сказав: “Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други 
своя”. Чи багато самовідданих людей, які ... здійснюють ці ... слова? Такі люди рід-
кісними ... одиницями стоять в історії людства... а між тим запорожці цілими тися-
чами здійснювали слова Божественного вчителя».

У знаменитій промові Тараса Бульби про товариство полковник заявив, що 
«немає зв’язку, святішого від товариства!». він говорив про спорідненість «по 
душі, а не по крові» й засуджував те, що «свій свого продає, як продають бездушну 
тварину на торговому ринку». Нагадуючи козакам про їх обов’язок, Бульба пря-
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мо закликав їх покласти за друзів свої душі: «Нехай же знають ... що таке значить 
в Руській землі товариство! (“І як стоять в ньому брат за брата”, — додавав Гоголь 
у чорновій редакції. — В. М.). вже як на те пішло, щоб умирати — то нікому ж... не 
доведеться так умирати!..» Тому Тарас Бульба, не дивлячись на свій сум та бідкання 
про нещастя, що відбулися на Україні ... був певним чином задоволений широким 
розділлям для подвигів — ці подвиги давали йому «мученицький вінець по смерті». 
Якщо Тарас Бульба, зауважував Хоцянов, в той момент, коли бажає «оживити» 
козаків, нагадує їм про смерть, значить, він думає, «що принесення себе в жертву 
за товаришів й повинно найкращим чином ... одухотворювати козаків. а думає він 
так, звісно, тому що все це найкращим чином його самого підбадьорює...».

Хто ж, як не український самурай, дивлячись на страшні тортури власного 
сина, який мужньо, стійко, по-козацьки їх переносить, міг сказати: «Добре син-
ку! Добре!» втім, якось я нагадав артисту, що віссаріон Бєлінський назвав Тараса 
Бульбу героїчним «старим фанатиком». він відповів, що лінгвістично це справді 
так, але фанатизм Бульби ніби розчиняється в його жертовності заради козацької 
справи, заради України.

сам Гоголь писав ліцейському товаришу олександру Данилевському в квітні 
1844 року: «Усі насолоди наші полягають в пожертвах. Щастя на землі починаєть-
ся тільки тоді для людини, коли вона, забувши про себе, починає жити для інших, 
хоча ми спочатку думаємо тому зовсім протилежне... Тільки туга та душевна пус-
тота примушує нас нарешті взятися за розум й здогадатися, що ми були в дурнях».

Мабуть, все це духовно вище за самурайство, але Богдан ступка порівняв 
українського полковника Тараса Бульбу саме з японським самураєм, і ми корис-
туємося художнім образом, який допоміг актору немислимо правдиво прожити 
роль українського самурая.

З приводу батьковбивства ступка признавався: «саме це мені особисто у Го-
голя не подобається. Це ж син, яким би він не був! І батько його любить». однак, 
здається, ступка–Бульба навіть не здригнувся, натискуючи на курок. але потім... 
Цю сцену сам артист пояснював так: 

— Тарас у Гоголя справжній самурай. Для нього померти в бою — найвища нагорода жит-
тя. Й у Гоголя козаки помирають за вітчизну, як справжні самураї. Тому, коли Тарас вбиває 
власного сина, його батьківське серце мовчало. Тільки одне палило: як ти зрадником став?! 
Тому він і вбив холоднокровно. А коли Андрій уже впав, як лист, у Тараса прорвався біль у серці.

Між іншим, у Гоголя молодший син Бульби падає, «як хлібний колос, підріза-
ний серпом». але ступка — це ступка. він має право на своє сприйняття та ба-
чення. Характерно, що в одній з перших московських рецензій дуже справедливо 
підкреслювалося: «Богдан ступка в ролі Тараса — це еталон. Іншого Бульбу вже 
й годі собі уявити, побачив би його Гоголь — також був би задоволеним».

Читаємо у Гоголя:
«спинився синовбивець і дивився довго на бездушний труп. він і мертвий був 

прекрасний, мужнє обличчя його, недавно повне сили і непереможного для жінок 
чару, все ще було прекрасне: чорні брови, як траурний оксамит, відтіняли його 
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зблідлі риси. “Чим не козак був? — сказав Тарас, — і станом високий, і чорнобри-
вий, і лице як у дворянина, і рука була міцна в бою! Пропав. Пропав безславно”». 

Як точно зауважує відомий гоголезнавець Юрій Барабаш, з яким ступка зу-
стрічався в Москві, «у Гоголя, звісно, немає прямого морального виправдання зло-
чину Бульби, однак він ухиляється й від його осудження!».

вочевидь, що все це ступка зумів наочно розкрити нам емоційніше від самого 
Гоголя...

«взагалі, це складна сцена й дуже складне питання», — говорив ступка. він 
звернувся до свого кумира — Тараса Шевченка, який у вірші «Гоголю» (1844) наче 
бідкався, пам’ятаючи про Тараса Бульбу:

Не заріже батько сина,
своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,
За волю вкраїни.

— Ніхто ж не буде стверджувати, що Шевченко наполягав на синовбивстві в ім’я Украї-
ни. Але для поета, як і для Тараса Бульби, неприпустимою була й зрада України. Тарас Бульба 
ніяк не міг залишити свого сина ляхам. 

Про Шевченковий вірш «Гоголю» ми говорили зі ступкою багато. Зокре-
ма про те, що письменник володимир короленко, життя якого було дуже тісно 
пов’язане з Україною, на прикладі цього вірша пояснював, чому він не залишився 
з Україною, а обрав для себе іншу літературу й вітчизну: «Я знайшов тоді свою 
батьківщину, і цією батьківщиною стала передусім російська література...» 

Нас зі ступкою мало цікавив вибір юного короленка, проте свого часу Ми-
хайло Грушевський з усією серйозністю поставився до мотивування відомого 
письменника. Зауваживши, що «такі признання в устах письменника, для котрого 
гуманний, етичний момент був провідним мотивом творчості, мусів вразити кож-
ного хоч трохи близше обзнайомленого з духом Шевченкової поезії — настільки 
вони суперечать основному гуманному тонови сеї поезії».

Звертаючись до Гоголя, Шевченко, звичайно, асоціював із його повістю «Тарас 
Бульба», в якій батько вбиває сина-зрадника. Та, головне, йшлося про легендар-
ний епізод з часів коліївщини — вбивство Іваном Гонтою синів-католиків, відо-
бражений у Шевченковій поемі «Гайдамаки». Хто ж, як не Гоголь, здавалося, міг 
зрозуміти поета! Та, за справедливими словами Юрія Барабаша, у тодішнього Го-
голя, нехай би він і отримав Шевченкове послання, не знайшли б духовного від-
гомону процитовані короленком рядки. Барабаш пише:

«Не можна не погодитися з П. Зайцевим, який каже про Шевченкову “повну 
оману” і в цьому сенсі відносить послання “Гоголю” до найтрагічніших творів поета.

Чи міг Шевченко знати, чи міг він подумати, що у той самий час, коли він 
волав до Гоголя як до однодумця, шукаючи в нього співчуття і підтримки своїм не-
веселим думкам про “оглохлих” і “засліплених” синів України, − якраз у цей самий 
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час Гоголь у листі до алєксандри смірнової зізнавася: “...сам не знаю, яка в мене 
душа, хохлацька чи російська...” У совєтському гоголезнавстві ці слова прийнято 
було тлумачити як мало не класичну формулу “інтернаціоналізму”, у російсько-
неослов’янофільському — як вияв живлющої здатності “зібрати й обійняти у сво-
єму серці всю Росію як єдине живе тіло вітчизни”. Риториці такого штибу проти-
стоїть інша, ідеологічно протилежна, але така ж простолінійна, а саме трактуван-
ня гоголівського визнання, суть якого (трактування) вичерпується врешті-решт 
поняттям “відступництва”...

Тим часом у застосуванні цієї наліпки, надто коли мовиться про зраду націо-
нальну, більш ніж бажаними, ба й доконечними слід визнати граничну обереж-
ність і коректність; не можна не враховувати того, якою делікатною є проблема 
і наскільки тонкими, часто-густо хисткими — припустимі межі, що поза ними 
чигають на нас різні, м’яко кажучи, крайнощі».

Утім, нам важливо заакцентувати, що моторошна сцена з «Гайдамаків», у якій 
«сконцентровано всю жахливість релігійної ворожнечі між людьми, особли-
во коли вона накладається на ворожнечу соціальну і національну» (Іван Дзюба), 
так само безмежно далека від оспівування національно-релігійного розбрату, як 
шекспірівський «Макбет» від пропаганди насилля. Дітовбивця Гонта у Шевченка 
щиро просить Бога «Нехай на сім світі / Мене за вас покарає, / За гріх сей вели-
кий», але він усвідомлює, заради кого вчинив нелюдський злочин:

сини мої, сини мої!
На ту Україну
Дивітеся: ви за неї
Й я за неї гину.

криваві рядки з «Гайдамаків» своїм пронизливим болем за Україну, що «на-
віки заснула», співставні з поетичною максимою Шевченка, в якій він готовий 
проклясти святого Бога заради своєї Батьківщини. Неважко переконатися, що й 
у Шевченкових рядках з вірша «Гоголю» немає «пекучої туги» за синовбивством 
заради вкраїни. Поета хвилювало зовсім інше: «Не заріже — викохає / Та й про-
дасть в різницю / Москалеві». Це так само неприпустимо, як віддати Тарасового 
сина андрія з «Тараса Бульби» польській шляхті.

Тільки-но торкалися в розмові польської шляхти, ступка згадував про маму, 
яка говорила йому: «Богдан, навіщо тобі грати цього Тараса Бульбу? Тебе потім до 
Польщі не пустять. він же там кричав “бий ляхів!”». Звісно, мама хвилювалася: хто 
ж не знає, що в гоголівській повісті Тарас Бульба «гуляв по всій Польщі зі своїм 
полком, випалив вісімнадцять містечок, близько сорока костьолів...». Гоголь писав, 
що «багато перебив він усякої шляхти», примовляючи: «Це вам, вражі ляхи, по-
минки по остапові!» Тому неминуче поставало питання про те, чи змогли автори 
фільму піднятися над історичними фактами, через які не тільки гинуть герої гого-
лівської повісті, але й досі ниють рубці в пам’яті двох народів. ступка відповідав:
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— Від цих проблем нікуди не подінешся, вони відображені в повісті Гоголя. Але, звісно, іс-
тинна сила та мудрість полягають не в тому, щоб тягти крізь віки старі обрáзи, а в тому, 
щоб навчитися прощати, розуміти одне одного й жити в злагоді. Це непросто, але треба на-
магатися. Шевченко говорив, що всі ми однієї матері діти, всі ми слов’яни... Я намагаюся жити 
в злагоді з поляками. Вони цінують це. До речі, на Алеї зірок у Ґданську є відбиток й моєї долоні...

в якійсь особливо довірливій і глибокій розмові ступка сказав мені про те, 
що смерть Тараса Бульби, мабуть, була й карою Божою, бо він у своїй ненави-
сті й помсті переступив-таки заповіти християнської віри. Знищуючи «на славу 
християнства» католицькі костьоли, Бульба закликав козаків: «Нічого не жалійте!» 
І ті навіть спалювали біля самих олтарів яснолицих польських панянок, які кри-
чали так жалібно, що здвигнулася б сама земля і степова трава поникла б від жалю 
додолу. Та найстрашніше, що жорстокі козаки не тільки не слухали дівочих криків, 
а ще й «піднімаючи списами з вулиць немовлят їх, кидали до них же в полум’я»...

Роль ятрила душу, вона боліла в ньому самому... Знаю, що боляче було ступ-
ці й від абсолютно несправедливих звинувачень бездушних «захисників» Гоголя. 
Я неодноразово чув україномовне бубоніння тих, які засуджували ступку за його 
участь у фільмі Бортка «з російським поглядом на історію», мовляв, не так, і не те, 
і не тією мовою, і не в того зіграв. колись деякі завзяті українські патріоти сва-
рили й Миколу Гоголя, а мудрий Чехов, який узагалі пов’язував українофільство 
з щирою любов’ю до рідної мови та рідної землі, різко реагував на це: «Я же имел 
в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал 
не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездель-
никами, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться 
выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». 
Попереджую тих, яким не сподобається це моє посилання на Чехова, що я, подіб-
но до нього, мав на увазі лише (!) «глибокодумних ідіотів». 

Головне звинувачення сучасних ступчиних критиків полягає в тому, що фільм 
«Тарас Бульба» зроблено, так би мовити, під «московським гнітом» і ступка в ньо-
му нібито схилився під ним. Безпорадна нісенітниця! в усі часи були балакучі чи-
стоплюї і працюючі генії...

Нагадаю, як Іван Франко ще в 1878 році (!) реагував на статтю невідомого 
йому автора про те, що, нібито, «де нема московського гніту, там нема ніякого 
гніту, там, значить, іно жий, та будь, та розвивайся!». Франко зауважував, що коли 
б автор «був у Галичині і бачив у нас свої гніти і гнітики, то порозумів би швидко, 
що так надто самостійно і нормально й нам нікуди розвиватися». Йшлося, насам-
перед, про справи літературні, і Франко висловився недвозначно: «Розуміється, 
держава московська, її жандарми та чиновники і їх гніт та всяку свобідну думку — 
одне діло, а література російська з Гоголями, Бєлінськими, Тургенєвими, Доб-
ролюбовими, Писарєвими... та Некрасовими — зовсім друге діло». Письменник 
акцентував на тому, що треба не займатися дешевою балаканиною, а боротися 
за політичну самостійність України: «всяка самостійність не там, де більше крику, 
а там, де більше самостійної, розумної праці...»
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Минуло понад сто літ, Україна виборола вимріяну Франком самостійність, 
а чимало балакунів так і продовжують, говорячи словами письменника, «завзято 
геройствувати в питаннях язикових і літературних», та ще кіношних... але Фран-
ко попереджував, що «таке геройство, правда, дешеве, але й на ні на що не пригід-
не». Іншими словами, працювати треба, панове! скажімо, зняти нарешті в Україні 
фільм «Тарас Бульба» саме такий, як вам хочеться, і роль головного героя самим 
зіграти краще, талановитіше й правильніше від артиста ступки.

а ще не Бортка треба страхатися нашим «патріотам», а давати рішучу наукову 
відсіч тим російським інтерпретаторам його фільму, котрі вважають, що в ньому 
запорозькі козаки — «ці брудні, страшні люди з обвислими вусами й буйними осе-
ледцями показані хіба-що не святими». або заявляють про повну ницість самого 
Тараса Бульби, який «у виконанні Богдана ступки майже дотягує до цинічного, лю-
того й барвистого героя Гоголя». Чи, наприклад, російський гоголезнавець Борис 
соколов заявляє, що смерть головних героїв повісті — Тараса Бульби та його синів 
андрія й остапа — означає... приреченість козацтва. Ніхто зі ступчиних критиків 
і не поворухнувся, щоб вчасно дати відсіч подібним трактуванням. Чому не робимо 
цю вкрай необхідну, важливу справу, що вимагає таланту, знань, зусиль, наполегли-
вості, рішучості? Чому лише базікаємо на рівні політизовано-побутових емоцій? 

ось один із російських кінокритиків, який вважає, що «ступка великий, і Та-
рас на ньому сидить, як влитий», попросив ще й «коментар із України». Говоря-
чи московськими дефініціями, їхній «штатний інтернаціональний історіограф 
і культуролог олег Дєнєжка» радісно заявив, що йому незрозуміло, як ступка «на 
цю, з української точки зору, підлість погодився». Люди добрі, розберіться наре-
шті, хто у нас уособлює «українську точку зору» − ступка чи дєнєжкіни?

Бо від цього також залежить доля України!
Якби критики «Тараса Бульби» подивилися, скажімо, московський фільм 

«Ярослав» (2010) про київського князя Ярослава Мудрого, то, певно, зрозуміли б 
як виглядає справді проімперський твір, і, може, стало б їм ясніше, що ступчина 
харизма, невіддільна від його ментальної українськості, перетворила гоголівський 
персонаж у російському фільмі на історичну постать живого й монументального 
запорозького (!) ватажка. Знову ж таки, коли в Україні знають свою правду про 
Ярослава, то хай не язиками чешуть, а самі знімають історичний фільм про нього.

Добре памʼятаю напади з урапатріотичної позиції на фільм Єжи Гофмана 
«вогнем і мечем» й ступку в ролі Богдана Хмельницького наприкінці минулого 
століття. Тоді в одній із статей я писав: 

«Українським противникам фільму слід було б не стільки наскакувати на режи-
сера зі своїми незадоволеннями й повчаннями, скільки на ділі реалізувати своє ба-
чення історії так само талановито й переважно толерантно, як це зробив Гофман. 
скажімо, добитися нарешті зйомок історичного фільму “Тарас Бульба” за прекрас-
ною повістю Миколи васильовича Гоголя. в радянські часи ідею цього фільму під 
приводом “замаху на дружбу народів” погубили партійні власті. Так і залишилася 
нездійсненною мрія великого Бондарчука зіграти великого Бульбу. Жаль...»
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Тепер, через півтора десятиліття, нагадаю «патріотам» із України ще й те, що 
свого часу сценарій фільму «Тарас Бульба» написав олександр Довженко. За сло-
вами Максима Рильського, «це одна з високих мрій, які не довелося здійснити 
майстрові». Той сценарій і є достеменним прочитанням великого Гоголевого тво-
ру. У ньому, наприклад, є таке предивне місце:

«На небі сидить старий Бог-отець. За ним — ангели і святі, серед яких було 
чимало запорожців. старий Бовдюг був теж серед святих. Знизу лине до бога ку-
кубенкова душа і зупиняється перед Господом.

— Це ти, кукубенко? — запитав Бог. 
— Я, господи, — відповів кукубенко.
— Ти не зрадив товариства?
— Ні, господи...
— Не кидав у біді чоловіка?
— Ні, господи...
— Беріг свою совість, бачу.
— воістину...
— Ну, сідай, кукубенко, одесную мене. кахи!
І Бог легенько кашлянув, як добрий старий пасічник, що не любить порохово-

го диму, яким була просякнута вся кукубенкова душа».
Максим Рильський писав, що в цьому уривку все близьке до Миколи Гоголя, 

просто з нього взято славетне «сідай, кукубенко, одесную мене», з Гоголем перегу-
кується і дивовижна чистота етичного козацького ідеалу, за вірність якій потрапив 
у святі найстаріший у Запорозькому війську козак Бовдюг. але в отих рядках про 
Бога, схожого на доброго пасічника, який не любить порохового диму і кашляє від 
нього, лунає вже нота не тільки гоголівського, але й суто довженківського гумору. 
Додам, що цей гумор дуже близький і ступчиній натурі.

Нічого подібного у Бортка немає та й не могло бути. Тож у фільмі за сценарієм 
олександра Довженка Майстер огорнув би свого героя неповторним національ-
ним гумором, який, як і православна віра, був характерною ознакою запорожців. 
Памʼятаю, що історія не має умовного способу. Проте не забувається й те, що наша 
держава, перенасичена штатними базіками, духовно не спромоглася своєчасно 
й самостійно зняти фільм, який заповів олександр Довженко. Певно треба було 
не сподіватися, нічтоже сумняшеся, на прийшлого Депардьє, не викидати гроші 
на бульварні шоу з політичним акцентом, а таки справді повернутися обличчям 
до національних геніїв — Миколи Гоголя, олександра Довженка, Богдана ступки. 

На завершення наведу вкрай важливі й дуже точні слова режисера костянти-
на Худякова, який знімав майстра: 

«Богдан ступка — актор, якого обирають ролі. він може співпрацювати тільки 
з тими персонажами, які приходять до нього й кажуть: “Зіграй мене”. в цьому могут-
ньому характері існує такий ступінь обдарованості, що навіть незручно говорити, 
наприклад, чи добре він зіграв Тараса Бульбу. він не грає. він і є Тарас Бульба. він 
живе справжнім життям у запропонованих не режисером, а Гоголем обставинах».
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Україна й українці мають бути вдячними ступці за геніальну роль українсько-
го козацького полковника з українським поглядом на історію. Українського, ко-
зацького!

Тож я не сумніваюся, що в пам’яті народній Тарас Бульба залишиться у ступ-
чиному виконанні. 

І знову Чехов...

На початку березня 2011 року в кінотеатрі «Художественный» у Москві від-
булася прем’єра фільму «Іванов» за мотивами однойменної п’єси антона Чехова 
в постановці вадима Дубровицького. Для відомого театрального режисера це була 
дебютна картина на великому екрані. втім, ним уже знятий 24-серійний телеві-
зійний фільм за трилогією олександра сухово-кобиліна «Полонез кречинсько-
го», де одну з головних ролей — поміщика варавіна — зіграв Богдан ступка.

Для Богдана сильвестровича антон Чехов — улюблений і дуже близький автор, 
а тому на пропозицію Дубровицького зіграти поміщика Лебєдєва він відгукнувся 
миттєво. «коли я запропонував Богдану сильвестровичу зніматися в “Іванові”, — 
розповідав режисер, — він не замислився ні на секунду. Я вдячний йому за це».

Таких фільмів не знімали дуже давно. сьогодні не модні картини, невигідні 
з комерційного боку. схоже, що «Іванов» знімався виключно заради ідеї, без роз-
рахунку на прокатний прибуток та гонорари. але у фільма буде свій мислячий 
глядач, який цінує інтелектуальне кіно. Про літературний матеріал навіть не буду 
говорити — це класика з великої літери. До того ж, який дивовижний акторський 
склад! Богдан ступка, олексій серєбряков (Іванов), володимир Ільїн (Боркін), Ган-
на Дубровська (сарра), ольга волкова (Явдоха Назарівна), Євгенія Добровольська 
(Бабакіна), валерій Золотухін (місцевий божевільний)... У результаті навіть епізо-
дичні ролі можна порівняти з маленькими шедеврами. Наприклад, остап ступка 
в ролі акцизного косих, який з’явився на екрані всього двічі, створив яскравий та 
неочікуваний за художнім рішенням образ, що залишив тонкий післясмак добре 
зіграної великої ролі. от уже воістину не буває маленьких ролей.

Що ж стосується Богдана ступки, то за декілька хвилин екранного часу він 
підняв роль Лебєдєва до шекспірівських висот. відомо, що у Чехова це поміщик, 
який постійно приймає у себе певне «аристократичне» коло. Беру слово у лап-
ки, оскільки, судячи з їх інтересів (карти, випивка, обговорення-осудження ін-
ших), насправді залишився хіба-що аристократичний родовід. Дубровицький 
по-чеховськи нещадно й пронизливо показує спустошеність дрібних нащадків 
великої руської аристократії з її кореневою духовністю та високими помислами. 
але серед них є люди, які зберегли, здавалося б, непотрібні в їх сфері зворушливі 
людські риси. Настільки непотрібні, що їм і застосування важко знайти. ступка 
мінімальними виразними засобами розкрив істинно добру людську душу свого 
героя. Точніше сказати, наповнив роль своєю, саме своєю душею! 
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У сцені, коли Лебєдєв приходить до Іванова та пропонує йому власні збере-
ження, аби той тихо й мирно вирішив грошові питання з його ж, Лебєдєва, дру-
жиною, актор показує нам самого себе у звичному для нього життєвому амплуа. 
Намагаючись загладити конфлікт, ступка–Лебєдєв бере щиру людську участь 
у долі іншого, а не переслідує якусь власну вигоду. Таким є артист і в житті — він 
завжди щирий до проблем інших й намагається в міру власних сил та можливос-
тей допомогти кожному, кому необхідна його допомога. 

але цей прояв героя ступки — тільки одна з його граней. У стосунках Лебє-
дєв — дочка саша (Галина Боб) він виявляє себе з іншого боку. Наприклад, при-
знається, що дочка «не може зрозуміти рідного батька!». але ж і він не розуміє 
її: «Нічого я не розумію. або я отупів від старості, або всі ви дуже вже розумні, 
і тільки я, хоч заріжте, нічого не розумію». ось вона — вічна проблема батьків та 
дітей, що представлена ненав’язливо, в істинних фарбах. ступка-батько — зво-
рушливий, піклується за дитину, безмежно добрий за природою своєю, він пере-
живає за її долю щиро, співчутливо. Пишу про все це і думаю: про кого зараз іде 
мова — про Лебєдєва у виконанні ступки чи про нього самого в житті?

вадим Дубровицький розповідав:
«Були випадки, коли Богдан сильвестрович підказував партнерам, щось ра-

див, причому артистам доволі іменитим. І робив це настільки делікатно й тактич-
но, що його поради сприймалися з вдячністю.

Богдан ступка — надзвичайний актор та людина, яка відгукується на все. Йому 
вже давно нічого доводити, він все про себе розуміє й знає. Наскільки іронічний 
до похвали, настільки ж знає собі реальну ціну. він не соромиться запитати, якщо 
чогось не зрозумів, сказати, коли щось не вийшло й необхідно спробувати ще раз 
зняти ту чи іншу сцену». 

Є у фільма ще одне достоїнство — музика (композитор олексій Шелигін), 
яка договорює те, що не висловлено напряму, і створює особливу, я би сказав, 
«чеховську» атмосферу з нотами смутку, нудьги, суму... Музика — це те, що 
 ступка любить і цінує. він завжди з задоволенням «купається» в гарному му-
зичному матеріалі. І тут у Майстра була така можливість. він її в повній мірі 
використав. 

У фільмі «Дім»

На початку жовтня 2011 року в києві відбулася прем’єра фільму олега Погоді-
на «Дім» з Богданом ступкою. в Москві кінематографічний бум під знаком Богда-
на сильвестровича відбувся місяць потому — на початку листопада, коли майже 
одночасно в російській столиці відбулося дві кінопрем’єри за участю українського 
Майстра — той же «Дім» та «вогні кубла» («огни притона») олександра Гордона. 
в останньому фільмі ступка зіграв епізодичну роль, а в «Домі» — одну з головних. 
отже, про неї й піде мова. 
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У будинку-домі, серед степу, живе велика родина Шаманових. Живе неспо-
кійно, конфліктно: така собі повсякденна, то в’яла, то агресивна родинно-міжу-
сібна гризня незадоволених життям людей з приводу й без нього. відчуття того, 
що станеться біда, присутнє у фільмі з перших кадрів, коли брати Шаманови 
сергій (володимир Єпіфанцев) та андрій (Іван Добронравов) забивають вовка, 
а затим сторожко чекають на помсту вовчиці. Та біда приходить від людини, та 
ще й рідної, у подобі радості: старший із Шаманових дітей віктор (сергій Гар-
маш) повертається додому після довгих років відсутності. За цей час він сидів 
у  в’язниці, став кримінальним авторитетом і нажив чимало ворогів. він знає, 
що його хочуть вбити, але поки не підозрює, що все станеться майже завтра...

Дім у фільмі — це більше алегорія, ніж місце дії. він не став оплотом і опорою 
всім чотирьом поколінням, що живуть у ньому. Навпаки, саме тут руйнуються їхні 
життя й долі. Певно, що не Дім винен у тому, а його господарі, які накопичили 
тут забагато кармічного негативу, основу якого міцно заклав найстарший Ша-
манов — сторічний дід, на ювілей якого й збираються всі нащадки. колись саме 
він неподалік від місця, де збудували цей Дім, розстрілював у балці куркулів (тому 
балку й назвали Шамановою). 

Є у фільмі потрясаючі кадри. старший брат віктор нещадно побиває мо-
лодшого сергія за те, що той попросився до нього в кримінальний бізнес. Зда-
валося б, щоб вибити дурість з голови. Та бійка виходить занадто жорстокою 
для братової науки. обох охоплює така лють, що брати навіть не помічають 
вовчиці, полювати на яку прийшли. Та спокійно з’їла м’ясо, розкидане для при-
манки, й не удостоїла своєю увагою озвірілих людей. вони й справді виклика-
ють огиду. Так само, як і бійка ще двох братів — старших за віком — Григорія 
Шаманова, якого грає Богдан ступка, та олексія Шаманова (Петро Зайчен-
ко) — колишнього номенклатурного працівника місцевого розливу. Здається, 
тут уже-таки б’ються дві непримиримі ідеології, а насправді — безнадія з брех-
нею. Так і хочеться змалювати атмосферу в Домі словами відомого російського 
філософа семена Франка: «І серед цього всезагального сум’яття та маразму як 
мало ознак духовного осмислення життя й прагнення до істинного духовного 
відродження!»

У ступки надзвичайно складна роль. Як глава сім’ї, в якій панує новітній до-
мострой, він управляє нею буквально жорсткою рукою. в такі моменти в очі його 
героя страшно дивитися, бо вони спопеляють власне чадо. Разом з тим, Шама-
нов–ступка зберігає в глибині душі невигубну доброту й надію на життя по... ні, 
не за буквою біблійних заповідей, але, скажімо, по справедливості. в цьому він 
незримо спирається на дружину Надію (Лариса Мальована) — найтеплішу по-
стать в Домі, хранительку домашнього вогнища, яка, на відміну від інших, знає, 
в ім’я чого й для кого живе. Щоправда, не вдалося їй навчити всіх дітей, «як на світі 
по совісті жити». але вона любить їх і не мислить себе без них. І в цьому її тихо 
благословляє сама Богородиця... Не випадково в смертну мить суворий глава Дому 
тягнеться рукою до руки дружини, й вона відповідає йому тим же.
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серце завмирає, коли старший Шаманов удома допитує сина, який сидів 
у в’язниці за вбивство. він формулює питання з умінням сучасних організаторів 
референдумів і хитромудрою вірою в очікувану відповідь: «У тебе іншого виходу 
не було?» — «Не було», — відповідає син. «Я так і знав», — полегшено видихнув 
батько, здоровий глузд якого розтоплено безмірним бажанням виправдати сина. 
Батько закриває очі на неправедні гроші сина, бо саме за них піднято Дім і на них 
утримується велика сім’я. воістину для ступки немає почуттів, які неможливо 
зіграти, бо їх нібито нізвідки взяти. він бере їх із життя інших людей, із космосу, 
зі своєї страдницької душі...

Хто він у ступки — Григорій Шаманов? Не праведник — це точно. велико-
грішник! але не з тих, які, говорячи словами Біблії, «не знають нічого, окрім чи-
нення зла». він — первісно добрий чоловік (згадаймо, що саме так звертається 
Ієшуа Га-Ноцрі до Пілата у Михайла Булгакова), якого скалічило немилосердне, 
безпросвітне, бездуховне життя. втім, почувши такі розумування, Григорій Івано-
вич, не задумуючись, дав би авторові зуботичину...

У чому драма суспільства, моделлю якого є Дім та його мешканці? На мій по-
гляд, у тому, що в їхніх душах немає Бога. а в умовах відсутності (чи відчутності?) 
ще й державної влади це мало катастрофічний характер для людської психіки. 
Пам’ятаєте формулу, яка в ХІХ столітті цементувала Росію? Православ’я, само-
державство, народність. Чому раптом згадую давнє? Річ у тому, що ступчин герой 
зберігає в своєму генотипі первісну цілісність того селянина, який віками виживав 
у рідному Домі й великій родині. Більше того, складав основу державної могутності. 

У романі Мирослава Дочинця «вічник», який у 2012 році номінувався на Шев-
ченківську премію, є мудрі слова: «Дім для людини — більше, ніж дім. се той ца-
ринок, де людина лишається людиною. се — осереддя людства. І куди б нас не 
водили мандри, то все не справдешнє. Пуповина наша в батьківському домі, а сер-
це — під дахом, який ми поклали собі під небом».

Проте тривале схрещування безбожності з колгоспною, а потім і ринковою, сві-
домістю таки народило чимало покручів. ступка все це пропускає крізь душу свого 
героя на рівні підсвідомості. Цього не видобуде жоден режисер, але великий Май-
стер зачерпує в історичній пам’яті так само легко й вільно, як в одному кадрі — паль-
цем масло в рот перед чаркою горілки. Прошу вибачення за таке порівняння. 

отже, відсутність Бога в душі. Російський філософ Микола Бердяєв увів у жи-
тейську філософію поняття «богозалишеності». Це ніби про героїв фільму сказано. 
один раз режисер показав нам ікону, заставлену мотлохом. Украй важлива для ро-
зуміння фільму мить. вона дає глядачеві надію? Чи навпаки? Залежить від глядача.

Ні, не хочу сказати, що атеїсти взагалі не мають права на щастя в Домі. Просто 
за радянських часів у них також була віра, заснована на могутній ідеології, багато 
в чому подібній до християнської. Їм навіть обіцяли, що тодішнє покоління радян-
ських людей буде жити при комунізмі, тобто в раю небесному. втім, ідеологія, як 
марево, поманила та, як марево, щезла. Борис Пільняк свого часу пророче й нищів-
но зауважив: «Які ідеї були! одна пам’ять залишилася...» втім, влада, що заперечила 
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соціалістичну ідею й повалила комуністичний кумир, нічого путнього натомість не 
запропонувала, і поки її штатні політологи дискутували про новий національний 
міраж, мешканці колишнього радянського Дому тихо звіріли у суспільстві найдикі-
шого капіталізму та найбезглуздішого ринку, нещадній системі свавілля й корупції. 

Поговорив зі ступкою на цю тему, навіть пам’ятаю той день — 19 листопада, коли 
він приїхав у Москву, а я тільки-но подивився фільм. Безперечно, що Майстер не го-
тувався до ролі спеціально за Бердяєвим чи Фрáнком, але мої міркування він у цілому 
прийняв, особливо сподобався йому точний і місткий термін «богозалишені».

ступка буквально підштовхнув мене до роздумів про те, хто саме врятувався 
з родини Шаманових. виявляється, ті, які, не покладаючись ні на Господа, ні на 
будь-чию допомогу, знайшли в собі сили вирватися з безбожного, бездуховного 
Дому: молодший син андрій втікає, а зять Ігор (Гліб Підгородинський) намагаєть-
ся повіситися. він єдиний у Домі хоча б поглядом звертається до ікони... Може, 
саме вона рятує його? Бо бандитська куля... перебила мотузку з уже повішеним, 
а інші кулі навпаки — відібрали життя майже всієї родини.

Незважаючи на розхожу тему бандитського безкраю, «Дім» — не пара безлічі 
дешевих і бездарних кінофільмів і телесеріалів про лихі 90-ті роки минулого сто-
ліття. Це — талановитий фільм, який значною мірою завдяки ступці занурює сер-
йозного глядача в саму суть проблеми, в ньому вмотивовано події та вчинки. Хіба 
що непереконливим і надуманим є вбивство героя Гармаша його колишньою ко-
ханкою. Та дещо пасторально виглядає чудесне врятування дітей. але взагалі за-
лишити глядача без надії режисер явно не хотів.

Мені лягли на душу філософські роздуми сергія Тримбача про цю видатну 
роль Богдана ступки:

«Зіграв так, як не грав досі! він тут голова роду (попри те, що його батько ще 
живий, та тільки вже столітній), і в його екранній плоті є щось вічне й незни-
щенне. Фактура старого й вічного дерева... драма в тому, що він-то стоїть, про-
те все гине й розпадається. одвічна, сказати б, українська трагедія, попри те, що 
дія відбувається в ростовський степах. одвічна й сучасна. Наше (та й хіба тільки 
наше?) життя нині відомо яке. Традиційні цінності падають, заповзято нищаться. 
а ступка стоїть. скажете, що не варто плутати ролі й людину, яка їх виконує? Не 
варто, бо вони зрослися. Той ступка, який сорок років тому грав сина, чию сім’ю 
змітають вітри історії, тепер у ролі батька, що намагається стати на заваді тим 
жахливим вітрюганам. ось він стоїть у кадрі... ось він є...»

Феномен робітника Полєтаєва

Фільм «одного разу в Ростові» вийшов на телеекрани у квітні 2011 року. але 
спочатку передісторія.

влітку 2008 року Продюсерський центр сергія Жигунова розпочав роботу 
над багатосерійним фільмом, як повiдомлялося, про трагічні події в Новочеркась-
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ку в 1962 році, на одну з головних ролей в якому — робітника Петра Полєтаєва 
— був запрошений Богдан сильвестрович.

кожен приїзд артиста до Москви для мене був яскравою подією, що 
запам’ятовувалася не тільки величезною кількістю цікавих оповідей, веселих іс-
торій, анекдотів, якими Богдан сильвестрович сипав на всі боки, але й спокійним 
спілкуванням за філіжанкою кави з вершками... отож, того разу Богдан сильве-
стрович, увесь в білому, в улюбленому капелюсі, традиційно привітавшись у моїй 
приймальні — цього разу по-італійськи «Бонджорно, рагацці» («Доброго ранку, 
хлопці»), за чашкою кави повідомив, що після обіду можна під’їхати на зйомки. 

Того червневого дня вони проходили на території військової частини. Знімали 
сцену у в’язниці, коли до героя ступки в камеру вривається слідчий та б’є під-
слідчого по обличчю. Зняли три дублі. Змінили освітлення, напустили диму-пилу. 
Почали знімати наступну сцену. Поруч з Богданом сильвестровичем постійно 
крутилися гримери, оскільки перед кожним дублем необхідно було змивати чер-
вону фарбу... Тоді й вдалося запитати у костянтина Худякова, чому саме ступка 
призначений на цю роль:

«Мій досвід роботи з такими великими майстрами сцени та екрану, як аліса 
Фрейндліх, олег Басілашвілі, Михайло Ульянов дозволяє мені поставити Богда-
на сильвестровича в один ряд з цими корифеями театру й кіно. він — людина 
унікальна. Нехай не ображається нинішнє покоління, але акторська професія, 
мені здається, зараз не народжує таких гігантів. Так, сьогодні є величезна кількість 
майстерних, талановитих людей, але, на жаль, вони не мають такого масштабу 
особистості. При більш уважному розгляданні того, що знаходиться “на дні ока”, 
виявляється, що окрім майстерності у більшості нічого немає. а для кіно цього 
недостатньо, хоча можна зіграти величезну кількість ролей на техніці, на емоцій-
ності, врешті-решт, завдяки хорошій компанії талановитих людей. все це може 
прикрити відсутність змісту. але ж є ролі, в яких жодна майстерність не приховає 
відсутності внутрішнього змісту. Й екран страшенно мститься за це — глядач ро-
зуміє, що його ошукують, а персонаж, який спочатку задуманий автором сцена-
рію як гігант, насправді — карлик. 

Мені здається, що одна з найяскравіших ознак обдарування ступки в тому, що 
кожну роль він грає вичерпно, до кінця, не пропускаючи деталей. У його персо-
нажах немає дрібниць. Це не значить, що немає подробиць. саме їх дуже багато, 
і він до них ставиться як до важливої складової.

Легшого в роботі актора ще треба пошукати. спираючись на свій досвід робо-
ти з великими майстрами, можу сказати, що чим людина талановитіша, тим вона 
простіша. У мене таке відчуття, що я знав Богдана ступку все життя. На першій 
зустрічі він сказав: “Я артист слухняний. Якщо режисер не ідіот, то я легко йду на 
всі його пропозиції”. З радістю констатую, що не виглядаю в його очах ідіотом, 
тому що він слухається мене в роботі. Індивідуальність Богдана сильвестровича 
не дозволяє йому втілювати будь-які необґрунтовані вимоги режисера, що звузи-
ли б персонаж, зробили його монохромним...

Stupka-text.indd   577 15.10.2012   16:59:04



578

Богдан Ступка. Біографія

У процесі роботи я щось пропоную, ми обговорюємо, пробуємо, і він гото-
вий прислухатися, зніматися. Два дублі, три, чотири. Не в приклад молоді, яка вже 
з другого дубля говорить, що їй важко. ступка навіть таких слів не знає.

Це наша перша робота. вибір Богдана сильвестровича на цю роль — мій і сві-
домий. Моя пропозиція у продюсерів викликала лише радість». 

Тоді Богдан сильвестрович пробув у Москві три дні. У серпні зйомки перемісти-
лися в Маріуполь, звідки прийшли тривожні вісті — актору стало погано, й він май-
же при смерті! сказати, що це повідомлення ЗМІ схвилювало, недостатньо. відразу 
кинувся обривати телефон, аби з перших вуст почути подробиці та дізнатися, що ж 
насправді сталося. Яким же було полегшення, коли в слухавці почув бадьорий голос! 
артист був просто розлючений дезінформацією щодо його здоров’я, а тому відразу 
ж попросив надрукувати спростування, аби заспокоїти рідних, близьких, знайомих 
та прихильників артиста. ось якою була наша розмова 16 серпня 2010 року.

— Доброго ранку, Богдане сильвестровичу. Що у вас там сталося насправді?
— Перед вами лежить газета?
— Так.
— А ну прочитайте, що там написали, а я буду кожне речення коментувати.
— Добре. Почнемо з заголовку: «Богдан ступка втратив свідомість на знімаль-

ному майданчику». 
— Богдан Сильвестрович не втрачав свідомість на знімальному майданчику.
— «Минулої суботи знімальна група розташувалася на Маріупольському мета-

лургійному комбінаті».
— Це правда.
— «На заводській прохідній повинні були знімати сцену арешту героя Богда-

на ступки — робітника Петра Полєтаєва».
— Саме ця сцена була вже відзнята, а ми повинні були знімати епізод, коли мій герой 

бачить наказ про те, що на двадцять сім процентів скорочують робітникам зарплатню. 
— «68-річний актор вийшов на знімальний майданчик і тут же, взявшись за 

серце, втратив свідомість».
— Боже збережи, цього не було. Ніхто не втрачав свідомість. Все відбулося до початку 

зйомок. У мене дійсно піднявся тиск — сто сiмдесят на сто при моєму звичному сто двад-
цять на вiсiмдесят. 

— «Нам довелося реанімувати ступку тут же на знімальному майданчику. 
Тиск у нього був підвищений, — розповіли лікарі маріупольської “Швидкої”. — 
Ми поставили актору крапельницю й одвезли до лікарні. але, як стало відомо, 
прийшовши до тями, актор попросив відвезти його в готель».

— Ніхто мене до лікарні не відвозив. Так, крапельницю поставили, зробили укол та ЕКГ. 
Так, я полежав трохи. В цей час знімали інші сцени, але з трьох годин дня до восьмої вечора 
я повноцінно працював.

— І як ви почувалися при цьому?
— Була невеличка слабкість, але врешті-решт нормально.
— «Ми повідомили про його стан синам...»
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— Так у мене ж один син! І той був у Мінську на зйомках.
— «вони (сини) тут же забронювали йому палату кардіохірургії в київській лі-

карні. але поки вивезти його туди не можуть — хворий поки нетранспортабель-
ний. Будь-якої миті йому може стати погано. Біля його готелю цілодобово чергує 
бригада кардіореанімації».

— Який жах! На знімальному майданчику завжди є лікар та медсестра. Це правда. Але 
не бригада кардіореанімації. Лікар Галина Іванівна й збила мені тиск. Син зателефонував 
мені після того, як прочитав публікацію. Всі рідні дуже перелякалися. Думаю, що такі публі-
кації можуть довести до інфаркту не тільки знімальну групу, але й півкраїни. 

— І самого Богдана ступку в тому числі. Як ви гадаєте, звідки могла з’явитися 
ця інформація?

— Мабуть, «зіпсований телефон». На цьому гроші роблять.
— Як довго ви будете в Маріуполі на зйомках?
— До цієї неділі. Я чотирнадцятого приїхав з Ялти, де відпочивав останні два тижні. 

Скоріше за все, від спеки тиск й підскочив. Я ж уже старий Пер Гюнт. (Сміється.) Так і на-
пишіть в заголовку: «Старий Пер Гюнт відповідає». В неділю їду до Києва. Так що я працюю 
в своєму звичному графіку. 

Прикро за журналістів, які частіше за все навіть не замислюються про наслід-
ки подібної інформації, переслідуючи виключно дріб’язкові комерційні цілі. Бо це 
вже не вперше поширювалася неправдива інформація щодо стану здоров’я ступ-
ки. скажімо, зйомки «Тараса Бульби» дехто подавав так, що ступка, наче б то, без 
«Швидкої» не обходився. Тоді артист спокійно парирував: «Хтось таке написав, але 
такого не було. “Швидка” там постійно чергувала для всіх артистів, кожного дня. 
Так заведено. Просто після чергових складних зйомок я попросив, аби мені вимі-
ряли тиск. а на якомусь сайті виклали: “стало погано, викликали швидку”». Навіть 
якщо було так погано, як пишуть, то, може, навпаки — пом’якшите? Та ні. вихо-
дить, що краще — «пере» ніж «недо». Хоча сам Богдан сильвестрович в одному з на-
ших інтервʼю на питання, що краще — «пере» чи «недо», відповів: «Та однаково». 

Так я висловлювався в серпні 2010 року. але на початку 2011-го Богдан силь-
вестрович дійсно серйозно захворів. І, на превеликий жаль, пишуча братія знову 
показала себе не з кращого боку. Думали про своє дрібне, марнолюбне, а не про 
співчуття й допомогу великому українцю.

особливо боляче, що деякі журналісти продовжували не тільки брехати, але 
й під виглядом зворушливої турботи про артиста насправді смакували його тяжку 
хворобу й безсовісно питали: «Чому ступка приховує діагноз?» а далі блюзнір-
ськи спльовували: «Тьху-тьху! Не дай, Боже!» справді, не дай, Боже, зіткнутися 
в біді з такими «доброзичливцями». 

І хай Господь буде суддею цих людців. Є у Тараса Шевченка про «кару госпо-
деву». Нічого справедливішого й бути не може.

Уже з першої серії фільму «одного разу в Ростові» стало ясно, наскільки точ-
но вибрав режисер артиста на роль Полєтаєва. Худяков говорив: «вибір Богдана 
сильвестровича на цю роль — мій і свідомий. Його роль — ключова. саме в його 
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персонажі акумулюється робітнича совість, честь і все, чим можна пишатися в цих 
людях». Здається, ніхто переконливіше й правдивіше від ступки не висловив би, 
сказати б, основоположну думку тогочасного мислячого суспільства: «Жодна на-
ука не пояснить, чому людина, яка о`ре, як про`клята, живе, як злидар». І ще одну 
вкрай важливу фразу кидає Полєтаєв: «Тимчасові труднощі не страшні, коли у них 
кінець є...»

Демонстрація серіалу дуже швидко показала, що в ньому Новочеркаські по-
дії, на жаль, було практично розчинено в іншій, історично малоцікавій сюжетній 
лінії про банду фальшивомонетників і грабіжників, яка виглядає доволі надумано 
й примітивно. ступка спочатку зауважив, що «завжди так у кіно показували — по-
літичні події й одвертий розбій», але з розгортанням серіалу погодився, що його 
творці «зіскочили з рейок». особливо це стало зрозумілим у 50-ту річницю Но-
вочеркаської трагедії на початку червня 2012 року, коли телебачення нагадало 
про неї всій країні, а канал НТБ показав документальний фільм. адже робітників 
звинуватили в... бандитизмі й спробі повалення Радянської влади. Художнє дослі-
дження цієї теми стократ цікавіше, ніж ординарний бандитський серіал.

справді, за своїми художніми достоїнствами доволі бутафорський фільм «од-
ного разу в Ростові» ніяк не може бути поставлено в один ряд із такими видат-
ними серіалами, як «сімнадцять миттєвостей весни» Тетяни Ліознової чи «Місце 
зустрічі змінити не можна» станіслава Говорухіна. 

Тому скажу лише про роль Богдана ступки, який вичерпно й переконливо 
показав ключову постать Новочеркаських подій. ступчин герой — потомствений 
представник робітничого класу, який у сРсР, за ленінським вченням, мав бути 
господарем країни, фундаментом радянського суспільного ладу. воював, брав 
Берлін, відбудовував завод, піднімав сім’ю, нелегко жив, але вірив у комуністичну 
партію й Радянську владу. Чесний, порядний, розумний, по-житейськи мудрий, 
добрий, дружелюбний, поміркований. словом, оплот і фундамент радянської 
дійс ності. Щоправда, господарем у країні, та що там — на заводі — себе ніколи 
не почував. І це цілком підтвердилося тоді, коли робітники, доведені до відчаю, ви-
сунули справедливі вимоги перед владою, а та відповіла на них залпами. 

артист явив глядачам кращі риси власної вдачі й характеру, щоб показати, 
як Полєтаєв запобігав силовому розвитку подій з боку робітників, як у в’язниці 
відвернув безнадійну сутичку з тюремниками, фактично рятуючи життя своїх то-
варишів. Знаходячись за ґратами, Полєтаєв дізнався про те, що його 14-річний 
син був убитий сліпою кулею, а дружина не перенесла цього й померла. Чудом ви-
слизнувши на волю, він кидається до їх могил. І ось тут глядач буквально ціпеніє, 
пронизаний болем ступчиних очей. Тільки обличчя, на яке виплеснулося душев-
не страждання, тільки зболені очі...

Знаючи кожен порух живого ступчиного обличчя, можу свідчити, що то й не 
гра була та не перевтілення в образ. То був його власний біль, його власне страж-
дання, вивільнене з підсвідомості чи з глибини багатостражденної душі. ступка 
ніби передчував і ту біду — хворобу, що невдовзі звалилася на нього... «З такого 
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болю і з такої муки душа не створить бутафорський плід» (Ліна костенко). вра-
жаюче переконлива психологічна партитура ролі Петра Полєтаєва не є плодом 
унікальної майстерності артиста, вона буквально витворена його душею.

озброєні солдати приїжджають за старим робітником, коли він лежить на 
землі, беззахисно розкинувши руки, між двома могилами. (Нагадаю, що ступчин 
герой не повалився, втративши від горя свідомість, ні, він цілує землю, в якій по-
ховано найрідніших людей, і сам лягає на неї, щоб бути ближчим до них.)

У цей час лунає команда: «встать! Руки за спину!» Полєтаєв устає й закладає 
руки за спину... «Шаг вправо, шаг влево — расстрел!» І тут старий робітник, фрон-
товик, який вижив у страшній війні, виплескує з глибини душі давно вистраждане 
й наболіле: «Да пошли вы...» в ту ж мить падає замертво, зрешечений автоматни-
ми чергами. вражений, я сказав ступці, ніби він і справді був Полєтаєв: «ви так од 
серця послали їх...» — «а що було робити?» — просто відповів артист.

Цей кадр є художнім кіносимволом початку кінця Радянської влади. вона по-
рушилася в своїй генній основі, коли нізащо, сп’яніла від безкарності, вбила ро-
бітника Полєтаєва. скажу навіть, що це такий самий значущий кіносимвол, як 
орест із «Білого птаха з чорною ознакою». Запеклий ворог Радянської влади орест 
Дзвонар заявив: «Це мої гори!» він боровся за них із зброєю в руках. влада подо-
лала ореста і подібних до нього за допомогою Полєтаєвих, які вірили їй і партії. 
комуніст, фронтовик, робітник Петро Полєтаєв мав би сказати: «Це мій завод! Це 
моя влада!» Проте на початку 60-х років він адресував їй інші, зовсім інші слова.

в нашій історичній пам’яті зберігається феномен хрущовської «відлиги», на 
злеті якої сталася Новочеркаська трагедія. Ми пам’ятаємо також шістдесятників, 
яким вона передувала у часі. За кілька миттєвостей Богдан ступка показав у філь-
мі новий історичний феномен — узагальнюючий образ робітника, зневаженого 
й розстріляного Радянською владою на початку 60-х років. Через три десятиліття 
сини і внуки Полєтаєвих не ворухнулися, щоб її захистити... 

серед них був, вочевидь, і володя з п’єси віктора Розова «в дорозі», який «пере-
виховався», пішовши на роботу в сталеливарний цех, якраз у той час, коли робіт-
ники сталеливарного цеху в Новочеркаську стали на прю з владою...

Які неймовірні, майже містичні перегуки ступчиних героїв.

Геній і історія

Звісно, історія — це завжди політика, перекинута в минуле. однак немає нічого 
гіршого, коли історія перекраюється, як каптан, ще й у художніх творах, зокрема 
в кінофільмах... Про це говорили зі ступкою, підбиваючи підсумки сорокарічної 
його роботи в кіно. Чому про історію пішла мова? Тому що Богдан сильвестро-
вич зіграв більше десяти ролей крупних історичних персонажів від Чингізхана 
і Бориса Годунова до остапа вишні та володимира семичасного. У цьому ряду 
такі геніальні особистості, як Тарас Шевченко і Григорій сковорода, такі видатні 
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державні діячі, як Іван Мазепа і Богдан Хмельницький. І в кожній ролі ступка 
тонко відчував правду історії, буквально вкорінювався в її контекст та проживав 
зі своїми героями реальне, а не кіношне життя. Цей феномен унікальний та за-
слуговує окремого спеціального дослідження, яке б розкрило нам видатний вклад 
Майстра у формування історичної свідомості українського та російського народів. 
Це стосується не тільки реальних історичних особистостей, але й художніх пер-
сонажів, бо, скажімо, Тарас Бульба давно живе в наших душах втіленням отамана 
тієї сили (у Гоголя — «незнаємої сили»), яка є «законним захисником Православ’я» 
та рідної землі. З часів Гоголя ми вперше отримали можливість побачити Тараса 
Бульбу наочно.

взагалі всі ролі Богдана ступки — від чеховських архієрея Петра та Григорія 
Цибукіна до радянських полковника Бойка, генерала сєрова та робітника По-
лєтаєва  — хвилюючі, точні та яскраві знаки вітчизняної історії, що розставлені 
великим артистом у нашій вдячній пам’яті. 

Протягом життя, особливо у наш кліповий час, ми переглядаємо безкінечну 
кількість фільмів, перед нашими очима проходять десятки, сотні популярних ак-
торів. однак у пам’яті зберігаємо не всіх, а в душу пускаємо й того менше. Якщо 
вже знайомитися з історією по фільмах, то нехай учителями будуть сергій Бон-
дарчук, Михайло Ульянов, в’ячеслав Тихонов, Іннокентій смоктуновський, Євген 
Леонов... І, звісно, Богдан ступка!

але і в цьому видатному ряду ступка стоїть окремо. відомо, що навіть великі 
кіноактори — люди залежні й ролей собі не обирають. ступка — виключення. 
Не в тому розумінні, що він призначає себе на ролі, а в тому, що сам час обирає 
йому героїв, історично дійсно важливих для формування самосвідомості народу. 
Принаймні, ролі Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Тараса Бульби, остапа 
вишні підтверджують цю думку. Мабуть, у світі немає іншого актора, який зна-
чив би так багато у формуванні свідомості нації в умовах незалежності не тільки 
своїм художнім генієм, але й особистою людською харизмою, що поширюється на 
зіграних ним історичних і літературних персонажів. Не бачу нікого подібного і в 
недалекому кіноминулому. втім, геніальність завжди неперевершена, неповторна, 
унікальна. Геній ступки порівняний з історією його народу. 
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Глава 3

2011 рік: Муки та радоЩі

Третя та четверта гла`ви частини третьої цієї книги-біографії написані фактично 
в щоденниковій формі й містять животрепетний матеріал із життя Майстра, мої без-
посередні свідоцтва про нелегкі для нього 2011–2012 роки. Звичайно, що знав і бачив я не все, 
але таки чимало, тому вважаю таку фіксацію необхідною для сучасників і для наступних 
біографів Богдана Ступки. Третю главу Богдан Сильвестрович прочитав, зробив уточнен-
ня й деякі правки, але текст схвалив.

Тяжкий січень 2011-го

Ювілейний для Богдана ступки 2011 рік розпочався, здається, світло та спокійно 
й обіцяв стати роком радощів. П’ятого січня провів з артистом багато часу — від обі-
ду до півночі. Довго працювали з текстом книги «Богдан ступка», що готувалася до 
видавництва в Москві, й особливо ретельно Богдан сильвестрович переглядав свої 
відповіді на питання, зібрані в окремий розділ — їх налічувалося близько вісімсот.

Усе це відбувалося в унікальній атмосфері ступчиного кабінету — веселій і ді-
ловій: заходили артисти, режисери, працівники театру, відвідувачі. І з усіма худож-
ній керівник був уважним, щирим, усміхненим. Здавалося, що ступка лише жар-
тує, розсипає дотепи й «травить» анекдоти, бо розкотистий сміх, точніше регіт, 
час від часу здригав шибки у вікнах. але я зацікавлено пильнував, як вирішуються 
конкретні питання, з якими приходили до нього люди. ступка робив усе від нього 
залежне! вислуховував, відповідав, підтримував, допомагав, розв’язував питання, 
телефонував, підписував і... відмовив. один раз. Умотивовано й толерантно.

коли нарешті залишилися наодинці, Богдан сильвестрович якийсь час читав 
мені вголос афоризми з книги «Зуд мудрости» Михайла Туровського, що лежала 
на столі, заваленому папками та журналами. Наприклад: «Эволюция: самоува-
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жение перешло в самовлюбленность». або: «конец света может быть и не скоро, 
но как нам надоели репетиции». сказав, що в книзі зібрано думки дійсно мудрої 
й спостережливої людини.

Затим ступка запросив мене до своєї «царської ложі» на спектакль «Едіт Піаф. 
Життя в кредит», про який розповідав у главі «Щоб зберегти театр». 

Невдовзі після щасливого для мене 5 січня ступка потрапив спочатку до Фео-
фанії, а потім у тяжкому стані вилетів до Мюнхена, де ним опікувався Юрій кофнер. 

кофнера, який родом зі Львова, ступка знає ще з молодих літ. Нині він — лікар 
за фахом — є відомим у медичному світі Мюнхена і допоміг тяжко хворому Бог-
дану сильвестровичу з невідкладним проведенням операції на початку 2011 року.

кофнер розповідав:
«Щастя, що ступка встиг приїхати. Інакше вже не можна було б щось зроби-

ти. Дуже тяжка й складна операція. На Україні нині немає таких технічних мож-
ливостей, як у Німеччині. Така операція вимагає спеціальних апаратів й спеціаль-
них інструментів, які коштують дуже дорого».

Професор Мюнхенського медичного центру альбрехт Шиллінг, який оперу-
вав ступку, в інтерв’ю українському телеканалу «Новий» зізнався:

«коли його привезли вночі, він був майже мертвий. Побачивши його о сьомій 
ранку, я відмовлявся оперувати його в такому стані. Цілу ніч робили переливання 
крові. Нормальна людина не виживає з такою кровотечею. Я взагалі не розумію, 
як його змогли до літака посадити. Добре, що це була українська авіакомпанія і він 
був Богдан ступка, а не Іван Петров. Його б навіть не пустили в німецький літак». 

сам артист уже пізніше розповідав:
— Друга операція тривала понад вісім годин. Зробили її дев’ятнадцятого січня на Водо-

хрещу. Прокинувся вже наступного дня. Не скажу, що заново народився, після наркозу все 
боліло, але поступово вичуняв... А лікарі сказали, що треба рік–півтора поберегти себе...

спочатку зі ступкою в Мюнхен вилетіли син остап і невістка Ірина. Затим 
до Богдана сильвестровича прилетіла Лариса, днювала й ночувала поруч. З нею 
він відчував себе захищеним. Це чулося в його голосі, коли розмовляв з ним по 
телефону.

Там, в іноземній лікарні, виявився характерний штрих ступчиної особистості, 
про який нам розповідала Ірина:

«Богдан сильвестрович дуже терплячий. Якщо його щось турбує фізично, він 
ніколи нікому нічого не скаже. Чужий біль або горе розділить завжди. а свій не 
покаже. У Мюнхені в лікарні до мене підійшла жінка-лікар і попросила, щоб тато, 
коли йому погано, говорив про це, а не лежав і мовчки терпів. 

Поколінням, до якого належить Богдан сильвестрович, рухає щире і сильне 
бажання жити і бути корисним. І він належить до кращих представників цього 
покоління».

Невдовзі до Мюнхена прилетів і внук Дмитро. Навіть на мить глава сім’ї не за-
лишався без її підтримки. Тоді й стало вповні й невідворотно зрозуміло, наскільки 
правильно обрав ступка життєвий пріоритет: сім’я — всьому голова.
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остап ступка говорив: «січень був важким для нас усіх, але ми його пережи-
ли. Батько — людина настрою. Були й песимістичні нотки. але він ніколи не буде 
скаржитися, хоча все може бути видно по очах».

Після Мюнхена Богдан сильвестрович зо два тижні перебував у Феофа-
нії. Чотирнадцятого лютого зустрівся з ним у лікарні, й Майстер дав остаточ-
ний  дозвіл на публікацію в книзі про нього розділу «800 відповідей Богдана 
 ступки».

Як поправлявся Ступка (лютий–травень 2011 року)

Наприкінці лютого Богдан сильвестрович повернувся додому, а вже 1 березня 
виїхав у кончу-Заспу відпочити, де... загубив мобільний телефон. Додзвонився до 
нього лише наступного дня.

— Перший день весни. Вирішив подихати свіжим повітрям у Кончі-Заспі. Надягнув курт-
ку, поклав у кишеню мобільний, окуляри. І десь все це загубив. 

― окуляри, що складаються, котрими захоплювався?
— Ні. Інші.
― Так у вас змінився номер телефону?
— Ні. Номер залишили той же. Вже купив новий мобільник.
― ви з Ларисою їздили?
— Ні, з хлопцями. З Остапом і Дмитром.
― спеціально походити в лісі їздили?
— Я й походив, і сидів на лавці, і в квартиру зайшов. А потім виявили пропажу. Почали 

шукати, і ніхто нічого не знайшов. 
― Це була перша самостійна прогулянка?
— Та ні. У Феофанії по коридорах ходив.
― Ну по коридорах не рахується.
— Коли на літак з Мюнхена йшов, і з літака в Києві.
― То не прогулянки. Не дай, Боже, такі прогулянки.
— Так... Лісом таки вперше... З онуком та сином...
Наступного разу Богдан сильвестрович поїхав до кончі-Заспи два тижні по-

тому. Зателефонував йому в той момент, коли він з усією родиною та друзями си-
дів за столом:

— Мені повернули мобільник! Знайшли і повернули...
― Що там за гамір?
— Так, тут Лариса, Остап, Дмитрик, Богданчик, Устя, Іра... Вечеряємо... 
Як я зрадів! ступка говорив, як завжди, бадьорим, знайомим і рідним го-

лосом... він сидів у компанії найближчих людей, і відчувалося, був щас ливим!
Чомусь заговорили про соціальні проблеми, про малозабезпечених людей, 

про газ, про ціни. ступка розмову підбив словами про тих, хто вміє з усього мати 
вигоду: «З павутиння мотузки плетуть, а з повітря гроші роблять».
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Ще один дзвінок також припав на побутову подію. У неділю, 20 березня, втра-
пив ступку вже за іншим столом — у ресторані. вперше після операції! він від-
почивав з родиною та близькими товаришами. Перший серед них — андрій сер-
дюк. Давній друг, дивовижної душі людина, що все життя безоплатно допомагає 
іншим, нині — Президент академії медичних наук України. сиділи вони в «Да 
вінчі» — улюбленому ресторані ступки. І це мене дуже потішило. До того ж, анд-
рій Михайлович сказав, що Богдан сильвестрович «виліковується семимильними 
кроками». Медику такого масштабу не можна було не повірити!

кілька днів потому — 29 березня — мій дзвінок заскочив ступку по дорозі... 
в ресторан «Фелліні», неподалік від його будинку. виявляється, до нього приїхали 
гості з Польщі і він з Ларисою повів їх вечеряти.

На дзвінок 2 квітня Богдан сильвестрович відповів: «Передзвони через 
п’ятнадцять хвилин. Я в кадрі». саме в той момент він давав інтерв’ю телебаченню 
про народного артиста України володимира Нечепоренка.

а ще тиждень потому — ввечері 9 квітня — мій дзвінок «знайшов» ступку 
в театральній ложі художнього керівника: він дивився спектакль «соло-мія».

особливо сильно порадувала розмова зі ступкою на початку травня: Богдан 
сильвестрович розповів, що до свого ювілею планує зіграти роль Фірса в чехов-
ському спектаклі «вишневий сад». Участь у ньому візьмуть остап і Дмитро ступ-
ки. Грати будуть олексій серєбряков, Юрій стоянов... Поставить виставу москов-
ський режисер вадим Дубровицький...

— Я забронював роль Фірса. Давно мрію. Думаю, за віком і фізичним станом пора. До 
того ж, цікавий поворот придумали: Фірса не забули, він сам вирішив не їхати, не кидати 
старий будинок. На ньому тримається «Вишневий сад». Не буде його, не буде й саду...

В антрепризах я майже не брав участі. Виключення — «Старосвітська любов» у поста-
новці Валерія Фокіна. Вісім років з Лією Ахеджаковою грали. Прем’єру показали в Сибіру, обка-
тали виставу, потім привезли до Москви. Тепер інший досвід. Якщо нормально піде, двадцять 
першого жовтня зіграємо в Києві перед глядачами. Але я тепер не загадую. Як буде, так і буде.

Ніби відчував, що не збудеться!
У травні Богдан сильвестрович полетів до Мюнхена. Усе було гаразд: «Прове-

ли спеціальне обстеження — здоровий» (Юрій кофнер).
На початку наступного місяця (6 червня) я був у києві, й ступка відразу запро-

сив пообідати в ресторані «Фелліні». він замовив прекрасне чилійське вино, був 
у доброму гуморі, фонтанував творчими планами. Розповів, як планує в жовтні 
провести в театрі, так би мовити, офіційне відзначення свого 70-річчя. Родзинка 
полягала в тому, що на сцені повинен знаходитися джазовий колектив:

— Адже мій перший, самостійний виступ на сцені був у львівському джаз-клубі — мімом 
і конферансьє. Я ж був стилягою, носив штани «дудочки» і накручував «кок». Дружинники та-
ких ловили, розпорювали «дудочки» й давали кулаком під дих. Мода тоді була протестом 
проти консерватизму та застою. 

Репетирували ми підпільно в польській школі, а концерти давали в Будинку архітек-
тора. Там збирались найпрогресивніші люди міста. На музичних інструментах мені грати 
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не давали, не довіряли, хоча в ансамблі «пенсії й п’янки» Прикарпатського воєнного округу, 
де прослужив два роки, дозволяли стукати у великий барабан. Бив я в нього голосно, але 
в ритм не потрапляв. Для виконання армійських маршів мого слуху якось вистачало, а для 
джазу виявилося замало. 

Тут я таки втрутився, запитавши: «Невже самі не співали?» ступка зітхнув:
— Співав... Я завжди мріяв співати. З того часу, як у сім років опера буквально потрясла 

мене, перевернула душу, намагався співати всіма голосами: сопрано, колоратура, баритон. 
Приходив додому після кожної вистави й, співаючи на різні голоси, розігрував якесь сценічне 
дійство. Але, напевне, в мене було не все гаразд зі слухом. А коли його немає, тим більше хо-
четься співати. І якось мама завважила: «Богдане, тобі, мабуть, слон наступив на вухо...» 
Справді, я чомусь не міг вкластися в певні межі. У співі все розписано, там — точний ритм, 
і ти маєш стежити за диригентською паличкою. Якщо вчасно не вступиш, не впораєшся 
зі своєю арією, — зірвеш оперу. Диригент із усім оркестром не буде ж удруге починати спо-
чатку. В драматичному театрі все інакше. Актор на сцені сам собі і композитор, і дири-
гент, і тлумач. Хоча для моєї роботи опера дала можливість створювати у своїй ролі, в об-
разі власну музичну партитуру. Якщо це не вдасться, то, певне, не вийде й роль.

А тоді у Львові, бувало, почую, як гарно співають Федір Стригун і Таїсія Литвиненко — 
умліваю, у мене сльози на очах, підспівувати починаю, а вони: «Та не збивай ти нас!» Завжди, 
коли хтось красиво співає — мені хана: плачу, сльози течуть...

Однак якось отримав я сатисфакцію. Сам Іван Козловський запропонував мені запи-
сати на фірмі «Мелодія» партію Миколи в «Наталці Полтавці». Він таки милостиво до 
мене ставився. Звісно, я відмовився, пославшись на зайнятість. Я завжди чую фальш, але 
мій особистий слух не розроблений. Значно пізніше, під час репетицій з Лією Ахеджаковою, 
вона дивувалась: «Що я не скажу — він у відповідь співає». 

Я назавжди залишився прихильником опери. Недавно в Німеччині з Остапом слухали 
«Богему» й «Тоску». У фіналі виконавці брали такі ноти, що мурахи по тілу бігали, а серце 
мліло. Я сказав Остапу: «Ось такої висоти трагізму повинен досягти артист у драматич-
них ролях». Опера дала мені духовну основу. Здається, без неї не став би артистом.

А джаз — імпровізація! Влітку був на джазовому фестивалі й слухав Ігоря Бутмана. Він 
видавав імпровізації на саксофоні, від яких я просто злітав у небеса.

І знову-таки згадав Львів, як у Парку культури імені Богдана Хмельницького 
колись слухав РЕо — Ризький естрадний оркестр, Едді Рознера, польський «Бла-
китний джаз». 

— У РЕО виступав пантоміміст Яніс Пірвіц, якого я потім почав копіювати, коли став 
конферансьє у джазі Ігоря Хоми. Ігор домовлявся з клубом міліції, і ми збиралися на джем-
сейшн під їх дахом, тому що джаз забороняли як буржуазне мистецтво. Але мені джаз так 
подобався, що я з радістю носив барабани за музикантами. На пам’ять про те львівське 
щастя вирішив на своє 70-річчя подиригувати джазовим колективом. Старий пер гюнт 
(пишемо з маленькою літери) нарешті може собі таке дозволити!

Хочу покликати Олексія Когана, кращого майстра по джазовій частині в Україні. Він 
збирає музикантів. Думаємо взяти кілька пісень з репертуару «Братів Гадюкіних». Була 
у нас у Львові така група. Чи то рок, чи то панк, чи то фолк — не дуже розбираюся. І що ви-
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йде, не знаю. Але трошки похуліганю. Чому б і ні? Батьківський наказ виконав, до сімдесяти 
дотягнув, тепер можу жити, скільки й як хочу!

У цій розмові мене зачепили нарікання ступки на відсутність музичного слуху 
та невміння співати. Нагадав йому, що народний артист РРФсР олексій Петрен-
ко щойно дав інтерв’ю для книги «Богдан ступка», в якому, до речі, сказав: «На 
жаль, Бог не дав йому ще один талант — співочий. Якби ж він ще й співав! але 
у нього чудовий іронічний спів, яким він часто користується. І це ще одна грань 
його таланту. Не співає, а наче як і співає!»

ступка сам торкнувся і неприємних обговорень в Інтернеті виділення Урядом 
значної суми на його операцію в Мюнхені:

— Дехто хотів, щоб я помер? Почали про це говорити. Бог їм суддя. Принаймні, думаю, 
що Уряд правильно вчинив, зробивши виділені гроші прозорими, видно, куди вони пішли. 
Є різні люди, є різні думки з цього приводу, але це було зроблено гласно. Я пережив цю біду 
і дякую Богу, що він мені допоміг, і лікарі допомогли, і Уряд, і Президент, і його молодший син.

Укотре торкнулися зарплат артистів, які в Національних театрах значно вищі, 
особливо в порівнянні з обласними.

— Мабуть, я й сам зміг би потягнути сплату операції, але це було б дуже складно. До-
рого, зараза! Останніми роками непогано заробляв на зйомках у кіно, але ж я не мільйонер. 
Першу свою машину купив аж після «Тараса Бульби». Правда, хорошу, німецьку, «Ауді». Сам за 
кермо не сідаю, толком їздити не вмію. Остап управляє... В Україні кажуть: «Чому бідний? Бо 
дурний. А чому дурний? Бо бідний...»

Я промовчав, але писав про цю проблему давно. скажімо, в 1996 році в журна-
лі «київ»: «Хіба не стидовисько, що перший драматичний актор України отримує 
жалюгідну зарплатню? слава Богу, що справжні Майстри, як і весь народ, живуть 
не хлібом одним!» Та й у своїх книгах про Майстра стою на тому, що будь-які фі-
нансові вкладання в цьому випадку повернуться державі сторицею. 

Несподівано до ресторану зайшли й підійшли до нас організатори кінофести-
валю в Трускавці, які розшукували ступку, аби вручити приз. вони зробили це з ве-
личезною пошаною до Майстра, а він прийняв нагороду з органічною простотою.

Тиждень у червні 2011 року

П’ятнадцятого червня ступка приїхав до Москви з сином остапом, онуком 
Дмитром і невісткою Іриною. На вокзалі, та що там — уже у вагоні — його зустрі-
ла знімальна група оРТ, яка на той час робила великий документальний фільм до 
70-річчя Богдана сильвестровича (у ювілейний день він вийшов в ефір під назвою 
«Богдан ступка. Тот еще перец». — В. М.). Йшов рясний літній, але досить холод-
ний дощ. З машини, яка привезла ступчину родину з вокзалу до Національного 
культурного центру України, вийшли у доброму настрої. Тут же, при вході, всі разом 
сфотографувалися. Богдан сильвестрович був у червоній футболці, світлому під-
жаку, в улюбленому своєму капелюсі й з чорною парасолькою. виглядав прекрасно! 
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Того дня учасники театрального проекту вистави «вишневий сад» зібралися 
в Центрі на перше організаційне засідання з вадимом Дубровицьким, Юрієм стоя-
новим, олексієм серєбряковим, Ганною Дубровською та іншими учасникам проекту.

Шістнадцятого червня ступка провів на «Мосфільмі» — озвучував фільм «од-
ного разу в Ростові» режисера костянтина Худякова, а ввечері поїхав до києва.

Тиждень потому — 22 червня — він знову приїхав до Москви. в моєму кабіне-
ті показував Роману Балаяну пластичний малюнок ролі Фірса. Режисер відреагу-
вав професійно, і два майстри «витанцьовували» ходу Фірса, демонстрували один 
одному, як той поправляє складки у Раневської чи знімає пилинки з одягу Гаєва. 
в книзі «Богдан ступка», що вийшла в Москві два місяці потому, є фотографія, яка 
наочно свідчить про мою розповідь. 

Через день — 24 червня — до ступки в культурний центр прийшов Михайло 
Швидкой, і на фотографії, що вміщена в тій же книзі, видно, як Богдан сильве-
стрович йому щось розповідає з іронічно-змовницьким виглядом, скоріше за все, 
якийсь анекдот, а Михайло Юхимович сміється.

У червні 2011-го ми багато говорили на різні теми, зокрема ступка сказав:
— Зараз у мене споглядацький період у житті. В кіно зніматися можна: сидиш, напри-

клад, у кріслі й стукаєш кулаком по столу, зображуючи якогось великого начальника. І все 
це — крупним планом. У театрі так не вийде.

У театрі справді так і не вийшло. Проте і «споглядацького періоду», принаймні 
в Москві, не було! Хіба що Богдан сильвестрович кілька разів охоче заходив до 
виставкової зали культурного центру й уважно споглядав виставку «відроджені 
вишиті шедеври», відкриту 23 червня 2011 року. 

Ідея цього проекту належала доктору мистецтвознавства, завідуючій відділом де-
коративного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етногра-
фії Національної академії наук України Тетяні кара-васильєвій. З російського боку 
консультантом виступив доктор мистецтвознавства, завідуючий відділом російсько-
го мистецтва ХХ століття Інституту історії і теорії образотворчого мистецтва Росій-
ської академії мистецтв Георгій коваленко. Йшлося про відродження грандіозного 
експерименту творчої співдружності народних майстрів Г. собачко, Е.  Пшеченко, 
в. Довгошиї та художників авангарду — а. Екстер, к. Малевича, Л. Попової, Н. Удаль-
цової, Н. Генке-Меллер та інших, що відбувався на початку ХХ століття у маєтку 
а. семиградової в скопцах і маєтку Н. Давидової у вербовці на Полтавщині. 

ступка добре знав, що це були не просто українські творчі центри, а унікальні 
лабораторії авангардного мистецтва. За ескізами художників-супрематистів в них не 
лише створювали різноманітні вишиті вироби, що були новим словом у мистецтві, 
але й фактично формували лексику супрематизму. Ці твори з величезним успіхом де-
монструвались у 1915 році в галереї Лемерсьє та 1917-му в салоні Михайлової в Мо-
скві. вишиті роботи, на жаль, були втрачені, але збереглися ескізи народних майстрів 
і художників, які створювалися спеціально для їх подальшого виконання в матеріалі. 

У результаті науково-дослідної роботи у фондах музеїв, приватних колекціях 
Москви, києва, Нью-Йорка сучасна майстриня, доцент київського державного 
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інституту декоративно-прикладного мистецтва ім. М. Бойчука валентина кости-
кова створила 30 панно у техніці художньої гладі з використанням тканин тих 
часів. ось вони і були виставлені в культурному центрі й захопили ступку. він був 
радий побачити в одній виставковій залі стільки відроджених шедеврів, викона-
них у такій оригінальній та несподіваній техніці. 

Та милуватися виставковою ступка міг лише в нечасті хвилини відпочинку. 
він працював буквально зранку до вечора! Про московських журналістів, які про-
ривалися до нього, навіть говорити не буду. в ті дні в Москві знімали докумен-
тальні фільми про ступку три телекомпанії, з них дві — московські: міждержавна 
телерадіокомпанія «Мир» і телекомпанія «останкіно» (оРТ). вони брали інтерв’ю 
у Богдана сильвестровича, його сина остапа, внука Дмитра, невістки Ірини.

Знімальна група київського Нового каналу збирала інтерв’ю про ступку у Ми-
хайла Швидкого, сергія Гармаша, Тиграна кеосаяна... Двадцять четвертого червня 
вони працювали в Театрі «современник» до самого вечора, бо ми застали всіх телеві-
зійників, коли приїхали з Богданом сильвестровичем на виставу «З наступаючим...».

Його гостинно зустріла художній керівник театру, народна артистка сРсР Га-
лина волчек, яка захоплено говорила про ступку:

«Таких потужних акторів, як Богдан сильвестрович, можна перерахувати на 
пальцях однієї руки. Я отримую насолоду від будь-якого спілкування з ним: під час 
особистої зустрічі, коли бачу його на екрані чи на сцені. У будь-якому — актор-
ському чи людському вияві — він для мене — особистість з великої літери. 

ступка обдарований найрідкіснішим талантом, що виявляється всіма граня-
ми, незалежно від того, вдалий фільм чи не дуже. Який він заразливий на сцені 
й у кіно, скільки в ньому внутрішньої правди, скільки гумору! 

Ніколи не забуду, як одного разу в києві на гастролях, коли після спектаклю ми 
зібралися вузьким колом, Богдан сильвестрович зробив нам воістину царський 
подарунок — “переказав” якусь бачену ним оперу. ви навіть не уявляєте, з яким 
азартом він усе це робив і як професійно! Це було щось неймовірне!

коли бачу Богдана ступку, завжди виникає бажання запросити його до “со-
временника”, але добре розумію, що він на це не зможе відгукнутись, оскільки 
у нього Театр, він — ступка, який має дуже багато обов’язків. 

Яку б роль могла запропонувати? Та будь-яку! він у будь-якій ролі був би над-
звичайним. 

Я його обожнюю!»
У невеликій компанії, що зібралася перед виставою, був художній керівник Мос-

ковського театру ім. М. Єрмолової, народний артист сРсР володимир андреєв, його 
дружина, народна артистка Росії Наталія селезньова, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Держави Ізраїль у Російській Федерації пані Дорит Голендер-Друкер... 

Про сюжет вистави (автор і постановник, театральний педагог — Родіон 
овчинников, художник — олександр Боровський), яку Богдан сильвестрович 
дивився з задоволенням, скажу коротко. відомий телеведучий і продюсер (Леонід 
Ярмольник), повернувшись додому за кілька годин до Нового року, дізнався, що 
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від нього пішла дружина, взявши з собою дитину. У пориві мазохізму він витаскує 
святковий стіл на сходову клітку, щоб одинаком відсвяткувати новорічну ніч. але 
тут із ліфта виходить Дід Мороз, замовлений до святкового столу, який виявляєть-
ся однокашником Цандера по театральному інституту (сергій Гармаш). сидячи 
за новорічним столом, двоє мужчин — успішний та веселий єврей і похмурий не-
вдаха росіянин — обговорюють, здається, всі питання соціального й політичного 
спектрів сучасності. Такий собі аналог радянської кухні, на якій «перетиралися» 
тодішні проблеми професійніше й чесніше, ніж у нинішніх демократичних ЗМІ. 
Між іншим, явно доброзичлива реакція глядацького залу свідчила, що люди дові-
ряють цій анекдотичній парі більше, ніж оцінкам новітніх експертів і політологів. 

Тепер — про реакцію глядачів словами одного з московських критиків:
«а глядачам “современника” тільки того й треба: вони, тільки-но артист вийде 

на сцену, готові аплодувати в усю міць — у повній невідповідності з театральною 
етикою станіславського. а коли герой Гармаша накидається на телевізійний поп-
корн та серіальних акторів, на державу, що у безпам’яті знищила покоління та-
лановитих людей, коли, сп’янівши до кінця, вони співають “Баньку” висоцького, 
згадуючи свою молодість, а заодно й свій курс, наполовину мертвий — хто спився, 
хто загинув, хто помер від нестерпних сердечних терзань, — зал відгукується га-
рячою, вдячною хвилею». 

Поруч зі мною сиділи Богдан ступка та Наталія селезньова з чоловіком — воло-
димиром андреєвим. До речі, вони живуть разом майже стільки ж, як ступка з Ла-
рисою. селезньова сприймала сценічне дійство щирим сміхом і співчуттям, андре-
єв — стримано. Богдан сильвестрович радий був бачити на сцені шанованих ним 
сергія Гармаша і Леоніда Ярмольника, який, до речі, багато років не грав у театрі.

втім, вийшовши зі ступкою на вулицю, ми зійшлися на тому, що спектакль 
«З  наступаючим...» є всього лише зразком злободенної театральної публіцис-
тики побутового рівня, щоправда, блискуче зіграної талановитими артистами. 
Це справді не може не подобатися сучасному глядачеві.

Наступного дня ступка говорив:
— Коли дивився спектакль, сміявся аж до сліз. А на другий день не згадав, про що там 

йдеться... Головне — драматург. Треба драматурга, який би побачив, де полова. Це не 
так просто. Леся Українка говорила, що драматургія — це вінець поезії. А зараз вмикаєш 
телевізор, тільки стріляють, тільки руйнують... Не побачиш людей, які сіють пшеницю, 
вирощують хліб, саджають картоплю, буряки... Це ж на них, а не на бандитах і автори-
тетах тримається держава... На кому тримався вишневий сад? На Фірсі! Не буде його, не 
буде й саду. Раневська живе в Парижі... Людей, на яких справді тримається держава, стає все 
менше й менше. Позакривали ремісничі училища. Зникають високопрофесійні спеціалісти 
з елементарних, життєво необхідних технічних професій. Усі хочуть бути бізнесменами, 
банкірами, адвокатами, менеджерами. А хто буде працювати?

...Того вечора після спектаклю в «современнике» ступка приїхав у культур-
ний центр з художнім керівником Театру ім. Євг. вахтангова Римасом Тумінасом. 
вони довго говорили про різні театральні й життєві справи, і Богдан сильвестро-
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вич запропонував Тумінасу поставити на франківській сцені «Пера Гюнта» Ібсена, 
який залишився своєрідним заповітом від сергія Данченка. вже одне це свідчи-
ло, як високо ставить він московського режисера. Зокрема, ступка знову хвалив 
постановку Тумінасом лермонтовського «Маскараду», який ми подивилися на 
прем’єрі ще 28 січня 2010 року. кажу «знову», бо того січневого вечора після ви-
стави ступка вже вітав режисера з творчим успіхом.

Богдану сильвестровичу сподобалося, як Тумінас у новій версії своєї литов-
ської постановки «Маскараду» перетворив трагедію у феєрію вогню, снігу, феєр-
верків, пронизавши всю дію хачатурянівським вальсом. візуальний і музичний 
аспекти він згадав і півтора року потому. ступку вразили зримі метафори, що від-
творювали міфологічний образ Петербурга: тут красиво, але холодно, тут усюди 
спокуса, але й безнадія, погибель. Жива людина в петербурзькому світі мало чим 
відрізняється від статуй у Літньому саду. Тож логічно, що й отруєна Ніна завмирає 
білою статуєю на театральному постаменті й арбенін після смерті перетворюєть-
ся на таку саму скульптуру... Ще ступці сподобався придуманий образ Людини 
зими — артист, який катає по сцені снігові кулі, схожі на отруєне арбеніним мо-
розиво, що все збільшуються в розмірах...

Уже наодинці говорили про те, що «Маскарад» посів якесь містичне місце в іс-
торії російського театру взагалі й вахтангівського зокрема. всеволод Мейєрхольд 
поставив його в 1917 році якраз у день початку Лютневої революції. Затим у Теа-
трі імені Євг. вахтангова «Маскарад» зіграли 21 червня 1941 року — кілька годин 
потому розпочалася війна... виконавиця ролі Ніни в тій виставі — алла казан-
ська — померла в 2008 році. Тумінас поставив «Маскарад» у 1997 році в Малому 
драматичному театрі вільнюса. вперше його показали на московських гастролях 
саме на вахтангівській сцені, й тоді — як говорить легенда — Михайло Ульянов 
спробував вмовити Тумінаса очолити театр. Пізніше, вже після смерті Ульянова, 
Тумінас прийняв запрошення — і на другий рік роботи поставив у Москві «Мас-
карад». Разом із композитором Фаустасом Леганасом режисер включив до вистави 
вальс арама Хачатуряна, написаний для вахтангівського спектаклю 1941 року. 

Досі неперевершено розповідав про хачатурянівський вальс Іраклій андроні-
ков, який називав його «вальсом арбеніна»:

«возникший в 1940 году как музыка к постановке драмы Лермонтова “Маска-
рад” в московском театре имени Евгения вахтангова, он давно уже перешагнул 
пределы драматической сцены и звучит теперь в концертных залах едва ли не 
всего мира.

Уже первые такты этой удивительной музыки... Уже начало этого вальса 
мгновенно захватывает вас. И вот оно уже увлекло вашу мысль, сообщило ритм 
дыханию, отразилось у вас на лице. оно уже полюбилось вам. внезапно. Без под-
ступов. с первого такта. с первого раза. И навсегда... 

Что-то демоническое есть в этом вальсе. Что-то загадочно прекрасное заклю-
чено в этой музыке — властная сила, так отвечающая энергии лермонтовской 
поэзии, взметенность, взволнованность, ощущение трагедии, которая вызвала его 
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к жизни. Трудно представить себе музыку, более отвечающую характеру романти-
ческой драмы Лермонтова...»

Зазначу, що Богдан сильвестрович щедрий на похвалу лише тоді, коли йому 
справді щось подобається. вразив один випадок. Якось у моєму кабінеті він звер-
нув увагу на рукопис книги «арбат, 9», над якою я тоді працював. Йшлося про 
двохсотлітню історію будинку, в якому знаходиться культурний центр, у контексті 
історії арбату й усієї Москви. ступка довго гортав рукопис, читав чималі шматки 
тексту і схвалив ідею книги, за що я йому вдячний. коли наприкінці листопада 
сказав Богдану сильвестровичу, що передав книгу до видавництва, він явно зра-
дів: «о-о! Поздоровляю!»

Запам’яталося, що в одній з тодішніх бесід зайшла мова й про далекоглядні 
ступчині плани та замисли:

— Якщо вистачить сил, наступного року організую в Києві міжнародний театральний 
фестиваль. Покличемо колективи з Росії, Закавказзя, Балтії, Польщі. Інших подивимось, 
себе покажемо. З Олегом Табаковим веду перемовини про великі гастролі на сцені МХАТу. 
Дуже цікаво! Ми давно не приїжджали до Москви. Сподіваюсь поставити «Євгенія Онєгіна» 
українською. Якось читав глави Віктору Чорномирдіну, коли він був російським послом у нас. 
Віктор Степанович слухав-слухав, а потім каже: «Це навіть краще, ніж російською!» Сло-
вом, є у мене деякі плани на майбутнє, крім уходу з життя...

Тридцять першого червня разом з колективом Національного театру імені 
Івана Франка ступка відбув на гастролі до севастополя. Потім поїхав до Чор-
ного моря на Другий одеський міжнародний кінофестиваль, який проходив 
 15–23 липня, де був почесним гостем. втім і тут він працював: разом з режисером 
олександром Гордоном, сценаристом Гаррі Гордоном, виконавицями головних 
ролей адою Роговцевою та оксаною Фандерою представляв фільм «вогні кубла» 
(«огни притона»), знятий в одесі й про одесу. 

Двадцять п’ятого липня Богдан сильвестрович полетів до санкт-Петербурга 
на зйомки фільму «Безодня» про поліцейського спеціального підрозділу (режи-
сер Дмитро Петрунь), в якому грав слідчого. Працював практично цілими днями: 
«Заробляю гроші. Хоча роль і невелика, але цілий день зйомки. Дуже втомлююсь. 
Після цього лечу до Ялти відпочивати». він справді непогано відпочив з Ларисою 
в Ялті аж до середини серпня.

Наближався ювілей, і, як і десять років тому, думав я про те, чи дадуть нарешті 
великому українцю звання Героя України... 

«Я нікого так не лю`блю, як того героя...»

На мою думку, Богдан ступка мав стати Героєм ще двадцять років тому, до 
свого 50-річного ювілею, як і було прийнято за радянських часів. Звісно, Героєм 
соціалістичної Праці. Проте згадаймо, що діялось у сРсР у серпні 1991 року... 
За тиждень до дня народження Богдана сильвестровича в Москві відбулося сум-
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нозвісне «ГкЧП», а за три дні — Україна стала незалежною. Тоді нікому в голову 
не прийшло, що великий українець ступка був одним із найпричетніших до цієї 
вистражданої незалежності. 

Звичайно, ювілей відсвяткували і в києві, і в Москві, щоправда, в колишній сто-
лиці Радянського союзу це сталося з чималим запізненням. але в який день — 9 бе-
резня 1992 року — в день народження Тараса Шевченка! Я був тоді на грандіоз-
ному урочистому вечорі з нагоди 50-річчя Богдана ступки. Його прийшли вітати 
Роман віктюк, Марк Захаров, олег Табаков, Михайло Ульянов, інші знаменитості, 
навіть тодішній радник Президента Росії Галина старовойтова. Мене вразив Улья-
нов, який завжди, коли говорив про ступку, помітно пом’якшувався, ніби світлішав. 
артист вважав Богдана сильвестровича визначним Майстром, який втілює у своїй 
творчості найкраще, найталановитіше, найспівучіше в українському театрі, несе 
в собі досконало чудові риси легендарної української театральної стилістики.

в ювілейному концерті франківці показали уривки з «Украденого щастя», 
«кар’єри артуро Уї», «Енеїди», «Тев’є-Тевеля»... Богдан сильвестрович був, як то ка-
жуть, в ударі, грав особливо яскраво, натхненно, неперевершено, талант його ви-
блискував безліччю граней. вишукана московська публіка, яку, здається, вже ніщо 
не могло здивувати, була буквально приголомшена. Не випадково весь концерт 
згодом показали по російському телебаченню. 

То був справжній тріумф актора! Ніхто не міг узяти під сумнів очевидне: Богдан 
ступка стояв урівень з найвидатнішими акторами колишнього сРсР, був Майстром 
у найвищому, булгаковському розумінні. від себе хочу додати, що за божественною 
щирістю своєї душі він піднявся вище від усіх відомих мені акторів. У рік 50-річчя 
ступки, ще за Радянської влади, найвідоміший із московських критиків, які справді 
знають український театр, Борис Поюровський писав, що ступка — «один із неба-
гатьох сучасних акторів, які володіють дуже складним мистецтвом потрясати серця 
глядачів». один із найкращих російських театральних критиків вадим Гаєвський 
на початку 90-х років назвав ступку «видатним актором сучасності».

Може, хтось усе-таки сумнівається, що в п’ятдесят років ступка був настільки 
масштабним? Нагадаю, як тоді привітав його великий і мудрий Іван козловський 
(йому на той час перевалило за дев’яносто):

«Я прихильник Богдана сильвестровича ступки. він дійсно ступає по наших 
серцях, заворожує чарами, навчає нас уму-розуму, а головне — тому, щоб було гар-
монійне життя на землі. Ювілейне свято ступки повинно продовжуватись не день, 
не два, а безліч днів, бо він дуже значна особа в нашому духовному житті. Пошли 
ж, Боже, йому довгі роки на радість людям, його родині, його колегам, його театру!..

Ще нехай не раз ступка ступає по наших душах...
Многая літа нашому ювіляру — Богдану ступці!»
Між іншим, ерудований Іван семенович не просто довільно «грався» словами 

«ступає по наших серцях», «ступає по наших душах». Насправді він оригінально 
і науково вірно (!) розкодував прізвище Майстра. виявляється, в одному з україн-
ських діалектів слово «ступка» трактується, як «слід ноги», «хода», «крок». 
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коли вже заговорив про це, то нагадаю, що традиційно слово «ступка» («сту-
па») тлумачиться так: «Металева або дерев’яна посудина, в якій товкачем по-
дрібнюють або лущать що-небудь (зерно, тютюн тощо)». в улюблених артистом 
Приповістях соломонових є максима, що подобається ступці: «Хоч нерозумно-
го будеш товкти товкачем поміж зернами в ступі, — не відійде від нього глупо`та 
його!»

Щоправда, сам Богдан сильвестрович, як правило, дістає словник української 
міфології, де написано: «ступа і пест — предмети домашнього начиння, що ви-
користовуються у весільних обрядах. ступа символізує собою сексуальне жіноче 
начало, а пест — чоловіче». скажімо, в українському Поліссі на весілля ступу на-
ряджали в жіночий наряд, а пест — у чоловічий...

Якось запитав Богдана сильвестровича: «Чому пропагуєте саме цю — міфоло-
гічну — версію прочитання прізвища?» — «Я пропагую секс!» — весело відповів 
артист. І додав, удавано зітхнувши: «отак все життя живеш, живеш і тільки на-
прикінці життя дізнаєшся, що означає твоє прізвище».

Добре пам’ятаю, як пройшов у ступки день його 55-річчя, коли він ніяк не 
міг поїхати вчасно до мами, бо в Україні саме 27 серпня широко відзначалося 
140-річчя з дня народження Івана Франка, з яким артист, як відомо, народився 
в один день. Із цієї нагоди в Театрі ім. І. Франка вдень відбулося урочисте ювілей-
не зібрання і прекрасний концерт, поставлений сергієм Данченком. Програмку 
того концерту «встане славна мати України...» я зберігаю, як прекрасну згадку 
про високе мистецтво. Тоді на слова Франка чудово співали Дмитро Гнатюк, Іван 
Пономаренко, валентина степова; Франкові твори проникливо читали Лариса 
кадирова, святослав Максимчук, Микола Шкарабан, Георгій Морозюк; від імені 
Івана Франка виступав Роман Іваницький; задушевно грав Державний оркестр 
народних інструментів України (диригент віктор Гуцал).

але особливо незабутнє враження залишив уривок зі спектаклю «Украдене 
щастя», який у той день ішов на франківській сцені 307-й раз (!) у виконанні 
блискучого тріо: Богдан ступка (Микола), степан олексенко (Михайло) і Лариса 
Хоролець (анна).

Після концерту там-таки в театрі зібралися друзі й колеги, щоб привітати Бог-
дана сильвестровича з 55-річчям. Були щирі слова, подарунки, квіти (букет від 
Президента України Богдан сильвестрович отримав ще зранку). З театру він і по-
їхав на вокзал до львівського поїзда.

втім, знову про звання Героя України, впроваджене 23 серпня 1998 року. Про-
тягом перших трьох років було нагороджено 29 осіб. Історична справедливість 
вимагала розглянути кандидатуру ступки. Про це писав у книзі «Театральний 
тандем. Феномен Данченка — ступки», що вийшла у Львові до 60-річчя Богда-
на сильвестровича. Ми провели її презентацію в культурному центрі за участю 
ступки. Зібралося багато людей, в залі панувала надзвичайно тепла атмосфера. 
Майстра зустріли з величезним захопленням. Інформацію про цю подію під на-
звою «кілька секретів відомого тандему» дала газета «День»:
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«У культурному центрі України в Москві відбулася презентація книги володи-
мира Мельниченка “Театральний тандем. Феномен Данченка — ступки” за учас-
тю народного артиста України Богдана ступки і автора книги — генерального 
директора Центру. На ній були присутні директор львівського видавництва “ака-
демічний експрес”, в якому видана монографія, сергій Звєрев і актриса Націо-
нального драматичного театру ім. І. Франка Любов Бо`гдан, яка зробила близько 
ста фотографій до книги.

в. Мельниченко наголосив на тому, що книга вийшла до 60-річчя Майстра й пре-
зентація її розпочинає ряд ювілейних заходів. автор вважає, що ступчин ювілей 
має загальнонаціональний характер. На його думку, ступка для багатьох українців 
означає набагато більше, ніж артист, навіть світового класу, посідаючи в їхніх душах 
місце духовного символу національної самосвідомості. співтворчість Данченка й 
ступки триває понад 30 років, вони створили разом 20 спектаклів, більшість з яких 
стали визначними подіями в культурному житті колишнього сРсР і  незалежної 
України, а деякі сягнули світового рівня. Презентація пройшла в дуже теплій атмос-
фері. Присутні вислухали розповідь Майстра про життя і творчість, мали можли-
вість задати йому свої питання, одержати автограф, сфотографуватися з артистом». 

Про презентацію книги повідомив один із телевізійних каналів України. І тут 
несподівано трапилася смішна історія. оголосивши назву книги, диктор не на-
звав прізвища її автора. Пізніше політизовані телевізійники прозоро натякнули, 
що моє прізвище може дратувати президента, асоціюючись з горезвісним майо-
ром Мельниченком, який спричинив відомий «касетний скандал». один із них 
поважно сказав: «Ми відповідальні перед президентом». Хіба президент справді 
чекав від них такої догідливої «відповідальності», такої примітивної запобігливос-
ті? справді, скажи дурневі молитися, він і голову розіб’є. Напевне, сталінізм без-
смертний до того часу, поки в оточенні влади будуть люди, завжди готові переіро-
дити самого Ірода. 

З цього приводу ступка розповів давньорадянський анекдот, коли прізвище 
Троцького було виключно лайливим:

— Професор знайомиться зі студентами за списком: «Іванов!» — «Я!» «Петров!» — «Я!» 
«Сидоров!» — «Я!» Раптом професор спіткнувся на слові: «Тро-о-цький... Троцький!» Підводить 
очі й здивовано оглядає аудиторію, посеред якої схопився на ноги спантеличений юнак. 

— А ти, випадково, не родич того самого Троцького? — суворо запитує професор.
— Що ви, що ви, навіть не однофамілець, — відповідає переляканий, але винахідливий 

студент. 
На презентації книги «Театральний тандем» Богдан сильвестрович також зга-

дав про збіг прізвищ, але ж у тому було стільки іронії й гумору:
— Мені страшенно повезло, що на моєму шляху зустрівся такий чоловік — Володимир 

Мельниченко — однофамілець, як ви знаєте, того Мельниченка, що у званні майора. До речі, 
Володимир Юхимович теж у званні майора, але він, на щастя, займається іншими, творчи-
ми справами. Пише книжки про мене...

Так от, у книзі, про яку йдеться, читаємо дослівно таке:
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«На початку нового століття й тисячоліття Богдану сильвестровичу ступці 
виповнюється 60 років. Рівно сто літ тому відзначення 25-річчя літературної ді-
яльності Генріха сенкевича в Польщі набрало характеру й розмаху національно-
го торжества. У день ювілею письменник отримав від країни достойний дар — ма-
єток, придбаний за гроші, що були зібрані серед поляків за підпискою. Не натя-
каю на те, що ступка цілком заслужив від України не менший дарунок — адже не 
той зараз час. але, може, все-таки ми в змозі зрозуміти, усвідомити, що наступний 
ступчин ювілей — це подія всеукраїнського, справді національного масштабу». 

а що було насправді? в Театрі ім. І. Франка восени гарно відзначили ступчин 
ювілей. З цього приводу, скажімо, газета «Голос України» писала:

«ступка — великий актор. в українському контексті останні два слова завжди 
звучать дещо невпевнено і для свого, і тим більше для чужого вуха. вони, ці два сло-
ва, наче вимагають якогось підкріплення. Говорять, у молодості ступка любив один 
жарт. коли москвичі питали, звідки він родом, відповідав, що з куликова, не уточню-
ючи, з якого саме. Москвичі раділи: “о, це там, де була куликовська битва?” Тобто 
для них все ставало на місце: дійсно, такий артист повинен був народитися десь 
в особливому місці, як інакше?! а ступка тішився, бо його куликів — на Львівщині. 

Це було давно, але приклад характерний для ступки: він і тепер ставиться іроніч-
но до своїх звань, титулів та посад. Згадаємо, як він був міністром культури — і носив 
зачіску “хвостиком”! Здається, він досяг вершини, коли значимість актора визнача-
ється не званнями і навіть не конкретними ролями. ступка — і цим усе сказано.

На питання “звідки це береться” Богдан сильвестрович завжди відповідає 
фразою (її він повторив, може, сто, а то й більше разів): “Як казав мій учитель Бо-
рис Хомич Тягно, на сцені все повинно бути так, як і в житті. але на каблук вище!”

Цей каблук, зрозуміло, метафоричний, і у кожного великого актора секрет “ка-
блука” свій. Інакше все було б дуже просто...»

Майстер, який вивищувався над усіма, державою не був адекватно відзначе-
ний. серед двадцяти (!) нових Героїв України 2001 року прізвища ступки не було. 
Тоді писав у книзі «Богдан ступка (Штрихи до портрета)»:

«Моя надія не справдилася, та це, напевне, й неможливо в ситуації, коли так 
звана масова культура нахабно витісняє високе мистецтво, й у суспільстві, на жаль, 
панують передусім її герої. Ні для кого не є секретом, що нині запросто можуть 
назвати зіркою навіть лампочку в коридорі. Тому на сучасному небосхилі масової 
культури загорілося безліч естрадних “зірок”, які самі по собі не світять, а лише 
відображають сильне рекламне підсвічування. За чималі для України гроші деякі 
засоби масової інформації з містечковим умінням і затятістю створюють їм штуч-
ну популярність, нав’язуючи суспільству безталанних і вульгарних виконавців, які 
буквально переслідують нас з екранів телевізорів і шпальт газет... але ж, говорячи 
словами Пастернака, ганебно, не маючи ніякої ваги, бути притчею во язицех...»

Так думав не лише я. На доказ процитую Леся Танюка, який наприкінці 
2002 року писав, що влада «неспроможна відділити зерно від полови: видатні мит-
ці перестали бути для неї референтними, нові владники переконані, що й без них 
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у всьому розбираються. Результат не примушує на себе довго чекати. Естрадна 
зірка стає національним героєм України, звання й ордени нерідко одержують ті, 
кому більше пасувало б сидіти у в’язниці».

До речі, Президент України віктор Янукович, аналізуючи стан справ упро-
довж років незалежності, звернув увагу на те, що настав час ретельніше обирати 
митців, які претендують на звання народного та заслуженого артиста. За 20 ро-
ків Україна отримала 600 нових народних артистів, понад 1,7 тисячi заслужених, 
понад тисячу заслужених діячів мистецтв та майже 2,7 тисячi заслужених пра-
цівників культури. в цілому — 6,2 тисячi осіб (за радянських часів ці показники 
були значно меншими). «Я хотів би, щоб ми з вами свідомо підійшли до цього 
питання, і не “штампували” щорічно народних чи заслужених артистів...», — ска-
зав тоді Президент.

Щодо звання Героя України, то нагадаю, що безкомпромісна Ліна костенко 
свого часу назвала найвищу нагороду держави «політичною біжутерією»! втім, у 
пресі писали, а поміж люди говорили й про жахливіші речі. Наприклад, що нібито 
«Героєм України можна стати за півмільйона доларів», а високий чиновник з того 
приводу наче сказав: «Тю, а чого так дорого? Я б і за 250 тисяч доларів узявся».

Та повернемося до авторської думки, опублікованої в книзі про Богдана ступ-
ку в 2001 році: 

«Так званих зірок багато, а ступка — один; навіть справжній, непересічний 
артист естради на його тлі має вигляд нікчемної одноповерхівки поряд з хмарочо-
сом. Найвища, так би мовити, зареєстрована масова популярність таких зірок не 
йде в порівняння зі всенародною славою ступки, не важить для духовності стіль-
ки, скільки його творчість в театрі й кіно. 

він — митець світового масштабу і водночас артист, який уособлює в своїй 
творчості кращі риси української духовності...»

Між іншим, презентація книги «Богдан ступка (Штрихи до портрета)» краси-
во пройшла в києві, дякуючи олексію кужельному. він згадував: 

«У 2001 році мені випало режисирувати презентацію книжки в. Мельниченка, 
присвячену ступці. Місцем для цієї акції я обрав київський планетарій. Це його 
масштаб, здалося мені. Парадні сходи було свідомо перекрито. Глядачі піднімали-
ся до зали спіральною доріжкою разом із хлопцем, який котив перед собою кулю, 
сплетену із металевих нервів. кожного разу досягнувши вершини, він збігав до-
низу і знов дерся нагору. сізіфова праця — досягти вершин акторської професії...»

До 65-річного ювілею ступки вийшла в світ у києві моя книга «Майстер». Як 
відзначала московська газета «культура», вона була настільки прекрасно художньо 
оформлена у видавництві «Либідь», що саме за це посіла перше місце на Міжна-
родному конкурсі держав-учасників сНД «Мистецтво книги» в номінації «Наш 
сучасник». Якось в інтервʼю петербурзькій пресі Богдан сильвестрович заявив: 
«Там така обкладинка — збожеволіти!» врочиста церемонія нагородження від-
булася на 19-й Московській книжковій виставці-ярмарку через десять днів після 
ступчиного дня народження — на початку вересня 2006 року.
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Того ж року відбулася презентація книги в культурному центрі. Журналіст ві-
ктор Гіржов розповідав у львівській газеті «високий замок»:

«Приїхав у Білокам’яну з цієї нагоди сам Богдан сильвестрович разом із дру-
жиною, чим потішив прихильників свого таланту...

керівник Федеральної агенції Росії з питань культури та кінематографії Ми-
хайло Швидкой на презентації книги говорив про відкритість Богдана ступки 
світові, про те, що актор — особливе явище в театрі й кіно, якому під силу зіграти 
будь-яку роль: від селянина до генерала. Багатоплановість амплуа, як відомо, — 
ознака таланту. 

Режисер вадим Дубровицький зауважив, що з Богданом ступкою завжди лег-
ко спілкуватися — він і про маму, й про Україну говорить без пафосу. але скільки 
любові й поваги в його словах!»

Двадцять сьомого серпня 2006 року Богдан сильвестрович, як і завжди, був 
із мамою у Львові. а значно пізніше без поспіху в театрі відбувся його бенефіс. 
У мене збереглося запрошення, надіслане з цього приводу до Москви:

«керівництво Національного академічного драматичного театру імені Івана 
Франка має честь запросити вас на бенефіс художнього керівника театру Богдана 
сильвестровича ступки, який відбудеться 4 листопада 2006 року о 18.00. У про-
грамі вечора вистава “Цар Едіп” софокла у постановці Роберта стуруа з бенефіці-
антом у головній ролі».

У книзі «Майстер» переконував усіх, а, насамперед, владу, що поруч з нами 
живе Геній, який заслуговує не тільки на людську любов, але й на найвище дер-
жавне визнання:

«На думку мудрого Монтеня, про людину слід судити, ґрунтуючись головним 
чином на її побутових учинках, спостерігаючи її повсякденне життя. а як бути з 
людиною неординарною, непересічною, яка здіймається над своїми сучасниками?

Дар Божий не відвертає ні житейських радощів, ні житейських незгод. Жит-
тя генія, як і простого смертного, складається з миттєвостей. але в чому відмін-
ність між ними? Хіба тільки в тому, що миттєвості геніїв викликають загальну 
цікавість?

Мені запам’яталися слова Бориса Пастернака: “Гений есть кровно осязаемое 
право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье 
фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен 
и ненавязчив...”

Чи не про ступку сказано? Хтозна, хтозна...
Чому ми так боїмося називати своїми іменами тих, хто з нами поруч? Чому 

соромимося визнати у своїй вітчизні пророка пророком, а генія генієм? Невже 
тільки тому, що вони дихають з нами одним повітрям?

Геній — це не щось астральне й потойбічне. Це просто земний носій Божого 
Духа, провідник його для тих, хто здатен його сприймати. Для мене це вкрай оче-
видно: треба ж на чомусь триматися цьому світові.

Є така пісня:
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Люби его, пока он живой.
Люби его за то, что он есть...»

Це написано, коли ступці було 65 років. І ще, зневірившись у чутливості чи-
новників, зауважив тоді щодо достойного державного вшанування Майстра: «На-
певне, це станеться на 100-річчя з дня народження ступки, але то вже не наші, а 
нащадків наших турботи». Повірте, в цих словах не було перебільшення.

Досить сказати, що на час приходу віктора Ющенка до влади було вже майже 
півтори сотні Героїв України. Ющенко нагородив ще понад сто осіб, але Указ про 
ступку не підписав... Бог йому суддя.

Між іншим, це — інформація до роздумів про те, що нібито Богдан сильве-
стрович, як дехто плескає язиком, пристосовувався до будь-якої влади. Наївні або 
заздрісні люди! колись російський філософ семен Франк сформулював мудру мак-
симу про те, що для багатьох людей, «отруєних вузьким політицизмом», добро і зло 
тотожні з лівим і правим ідеологічними чи владними таборами або навпаки, з пра-
вим і лівим. Цей «хворобливий політицизм» намагаються застосувати до геніаль-
ного ступки, вважаючи, що він має з усіма змінювати свої погляди за результатами 
кожних президентських виборів. а ступка сам є константним уособленням добра! 
Тому насправді будь-яка нова влада хоча б формально в очах народу вимушена 
була пристосовуватися до Майстра! Проте виявилося, що тривалий час не виста-
чало доброї волі й здорового глузду, аби присвоїти йому найвище в державі звання.

але й без можновладців ступка посів в українській культурі почесне місце 
хранителя духовних істин. очевидно, недаремно припала йому до душі сентенція 
Льва Толстого про те, що «істина є тільки відсутність брехні». Може, Богдан силь-
вестрович не завжди говорив на повен голос, але він ніколи не брехав. Ніколи!

в умовах, коли брехали всі — урядовці, чиновники, газетярі, парламентарі, по-
літики, бізнесмени, генерали, дипломати, — така риса набула величезної ціни для 
українського народу.

Ще на початку 90-х років у черговій розмові на вічну тему справжньої свободи 
митця, його залежності від влади й суспільної думки ступка прочитав мені вірш 
олександра Пушкіна, на який тоді не звернув уваги, але повернувся до нього два 
десятиліття потому:

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
в журнальных замыслах стесняет балагура.
все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Stupka-text.indd   600 15.10.2012   16:59:06



601

Частина 3. на Чолі франківців

отчета не давать, себе лишь самому
служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Задовго до запровадження звання Героя України я писав:
«Таких Майстрів, як ступка, потрібно, по-моєму, брати під патронат держави 

в значенні першочергової пропаганди їхнього мистецтва й самого ім’я в Україні 
та за кордоном. Це слід прирівняти до пропаганди національного надбання. Не 
маю сумнівів, все окупиться сторицею завдяки величезному зростанню престижу 
України в загальноземному духовному просторі».

На жаль, насправді держава й сьогодні не здатна вповні сприймати ступку за 
таким найвищим критерієм. але 23 серпня 2011 року президент України віктор 
Янукович підписав (!) історичний Указ № 838/2011:

«Про присвоєння Б. ступці звання Герой України
За визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мис-

тецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну 
майстерність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави ступці Богдану 
сильвестровичу — художньому керівникові Національного академічного драма-
тичного театру імені Івана Франка, народному артисту України, м. київ.

Президент України віктор Янукович».
особливо зворушливо розповів Богдан сильвестрович, як після нагородження 

в палаці «Україна» він із Ларисою пішов в улюблений ресторан «Фелліні»:
— Взяли пляшку чилійського вина. Добру закусочку. Лариса зізналася, що заплакала, коли 

я її згадав зі сцени. Десь і в мене сльози взялися... Поплакали, посміялися... Вона сказала: «Я тебе 
люблю, Богданчик!» Я — щасливий! Гарно взялись за ручки і поволі пішли додому. Так добре, що 
я тоді не запросив нiкого, хоча взагалі люблю гучні компанії... Класно провели час удвох...

— Рідко бувають такі хвилини?
— Інколи сідаємо вкупочці, говоримо про своє, найдорожче. Ми живемо дітьми, онуками.
Така селявуха... 
Ледве встиг артист отримати нагороду з рук Президента України, як один із 

безперечно талановитих українських митців повчально зауважив, що йому не 
слід було це робити. Звичайно, випадки відмови в історії, в тому числі недавній, 
були. скажімо, олександр солженіцин не прийняв орден андрія Первозванного 
від Бориса Єльцина. але то було його власне рішення! Чимало достойних людей 
отримали високі нагороди з тих самих рук. 

Та що там Єльцин і солженіцин! відомо, що Ліна костенко у 2000 році, за Леоні- 
да кучми, не прийняла від нього орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, а в 2005 ро- 
ці відмовилася від звання Героя України, присвоєного їй віктором Ющенком.

Що й говорити, вчинки, достойні великої українки Ліни костенко! Та це жод-
ним чином не позбавляє великого українця Богдана ступку права на власну — 
власну! — а не чиюсь позицію. Тож, ніхто, ніхто (!) не має права повчати Майстра!
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коли майбутні історики будуть виокремлювати кращі укази нинішнього Пре-
зидента України віктора Федоровича Януковича, підписані на благо України, про-
цитований вище документ посяде в переліку одне з найдостойніших місць!

Згадую, як 28 липня 2011 року — в день Рівноапостольного великого князя 
володимира — ступка зателефонував мені і привітав з іменинами. Жартівливо 
додав: «скоро будеш князем!» У відповідь сказав, хай би він ще скоріше став Ге-
роєм України: така впевненість була висловлена в російськомовній книзі «Богдан 
ступка», яка вже знаходилася в друкарні: «автори сподіваються, що на час ви-
ходу нашої книги Богдан ступка буде вже Героєм України». Думаєте, що Богдан 
сильвестрович став відмовлятися, заперечувати? Нічого подібного! він миттєво 
відреагував інакше: «сергій Данченко дуже любив пісню про героя. Знаєш чому?» 
І заспівав:

Я нікого так не лю`блю,
Як того героя,
Бо в героя кожне слово:
«курва, мати твоя».

Звідки цей, здавалося б, непотріб у голові, переповненій текстами Шекспіра, 
котляревського, Шевченка, Гоголя, Чехова, Ібсена? І головне, як можна так блис-
кавично й іронічно-доречно вийняти це з пам’яті? 

Та я не про це... Радію, що держава нарешті нагородила себе розумінням того, 
хто є справжнім Героєм України. 

особливо теплим і зворушливим було вітання від земляків-львів’ян:
«вельмишановний Богдане сильвестровичу!
Львівський національний університет імені Івана Франка, уся театральна гро-

мадськість Львова сердечно здоровить вас із високою нагородою нашої держави 
— званням Героя України!

Талантом своїм і невсипущою працею ви продовжили і розвинули унікаль-
ні театральні традиції Галичини і великої України, які поєднав ще Лесь курбас. 
ваше ім’я якнайтісніше пов’язане з двома знаними сценами — Театру ім. М. Зань-
ковецької у Львові та Театру ім. І. Франка у києві, стильові мистецькі напрямки 
яких ви змогли блискуче згармонізувати у своєму артистичному доробку. Знакові 
образи, створені вами на сцені та в кіно, стали справжнім надбанням нашої на-
ціональної культури та уславили її далеко за межами України. 

своїм дивовижним мистецьким та людським хистом ви невтомно єднаєте 
Львів і київ, театр і кіно, Україну і світ. ваш досвід і майстерність стали надбанням 
молодших мистецьких поколінь, серед яких променить і лінія вашого роду, вашої 
акторської династії. 

Зичимо вам і вашій великій театральній родині натхненної творчої праці на 
честь та славу української культури! 

З роси та з води вам!»
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27 серпня 2011 року

Між іншим, свій день народження ступка святкує в києві тільки протягом 
кількох останніх років. Народившись в один день з мамою, він, як відомо, раніше 
проводив його у Львові — вони мали бути разом і тільки разом. Це було святою 
традицією. коли мами не стало, все змінилося. І традиція також. але не про сумне 
піде мова, а про радісне.

Той день 2011 року був для Богдана ступки святково-напруженим, бо роз-
слабитися і відпочити у нього не було жодної хвилини. взагалі задумувалося, що 
27 серпня ювілей він святкуватиме в колі найближчих друзів і соратників, а широ-
кий загал елітних прихильників збереться в театрі 7 жовтня. Та насправді тих, хто 
прийшов привітати актора саме в день народження, перерахувати неможливо. 
Тож і намагатися не буду... 

Зранку Богдан сильвестрович разом з онуком Дмитром подивився, звичай-
но, фрагментами, кілька документальних фільмів і передач по телевізору, при-
свячених його ювілею. син остап тоді перебував на зйомках нового телепроек-
ту в Панамі, тому бути поруч з батьком у цей святковий день, на жаль, не міг. На 
дванадцяту годину ювіляр прийшов до театру. виглядав він чудово, здавалося, 
жодної ознаки перенесеної складної операції. У світлому піджаку з зіркою Ге-
роя України на лацкані. У доброму гуморі і в очікуванні чогось надзвичайного. 
І справдилося. 

Передусім, у сквері біля Театру ім. І. Франка його зустріли молоді франківці 
з музичним привітанням, українськими коломийками, танцями, віршами, здрав-
ними піснями і... келихом коньяку, який Богдан сильвестрович випив... залпом, 
по-козацьки, зі словами «Будьмо! Гей!»

Потім говорив мені: 
— Приємно було, що молодь підготувалась. Я навіть робив вигляд, що пританцьовую. 

Робив вигляд, що добре рухаюсь. Аби думали, що здоровий...
Майже одночасно з ювіляром під’їхала радник Президента України, керів-

ник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адмі-
ністрації Президента України Ганна Герман. вона вручила ступці великий бу-
кет бордових троянд та особисте привітання від віктора Януковича: «сердечно 
вітаю вас, корифея вітчизняного театру та кіно, із 70-річчям від дня народжен-
ня. високо ціную ваш яскравий талант і безперервний творчий пошук, безмеж-
ну відданість сцені й активну життєву позицію». Глава держави наголосив, що 
під керівництвом Богдана ступки Національний академічний драматичний 
театр ім. І. Франка продовжує славні традиції українського театру та з успіхом 
впроваджує новаторські ідеї. віктор Янукович писав, що ступка є гордістю на-
ціональної культури, він побажав артисту міцного здоров’я, невичерпної насна-
ги у здійсненні майбутніх задумів. Ганна Герман додала від себе: «Людину, яка 
народилася в один день з Іваном Франком, вразити чимось дуже важко. Це ви 
нас вражаєте. Ми вас дуже любимо і поважаємо». До речі, того дня особисті те-
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леграми ступці надіслали ще два президенти — Дмитро Медвєдєв і олександр 
 Лукашенко.

У сквері біля театру колеги вручили художньому керівнику й інший іменин-
ний букет — з повітряних кульок. Прикріпивши до нього написане на аркуші 
бажання, Богдан сильвестрович відпустив його в небо...

свято дотрималися франківці того дня і ще однієї давньої й доброї традиції  — 
поклали великий кошик квітів до пам’ятника Івану Франку та зробили спільне 
фото на сходинках біля пам’ятника. 

а потім всі перемістилися до фойє, де були накриті святкові столи. Іменинник 
пригощав гостей голубцями, курячими шашликами, м’ясними і сирними канапе, 
а також овочевою та фруктовою нарізкою. З напоїв були червоне й біле сухе вино, 
а також коньяк і віскі. На десерт — торт, прикрашений цифрою-свічкою «70».

На службовому вході, де зазвичай актори читають розклад репетицій та ве-
чірніх спектаклів, висіло дві великі афіші — привітання ювіляру. На одній з них 
(офіційній) були такі слова: «колектив франківців щиро вітає художнього керів-
ника театру Богдана ступку із присудженням найвищої державної нагороди — 
званням Героя України. Бажаємо мистецького і людського довголіття, творчої на-
снаги в ім’я розвитку українського сценічного мистецтва. ваші франківці». Друга 
зроблена тепліше, душевніше. На ній було зображено ступку в ролі Тев’є-Тевеля, 
який «летить» на своєму славнозвісному возику, запряженому Пегасом: «все куль-
турное и прогрессивное человечество Украины и ее “окрестности” приветствуют 
и поздравляют Богдана сильвестровича ступку с 70-летним юбилеем. Желаем, 
чтоб вы еще долгие годы изумляли родную страну и ее “окрестности”. Поэтому 
вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 

спектаклей, фильмов сыграно — не счесть
(об этом нужно писать повесть).
Для нас — для всех — вы Ум и Честь
И знаем точно — даже совесть.

* * *
видим мы его давно и в театре и в кино,
По крутой искусства крыше он идет вперед и выше.
Был министром (пост большой),
все он делал как герой.

* * *
Без ложной скромности нужно признаться,
Из всех Тевье — наш лучший, братцы!»

Гості йшли «суцільним потоком». 
Богдан сильвестрович згадував:
— Багато народу було. Прийшло багато славних людей. А ще — двоє бомжів. Більше 

години пили-їли. Та на здоров’я, ради Бога... Один на коліна ставав... 
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ступку вшановували великими й малими букетами квітів, різноманітними су-
венірами, м’якими іграшками, винами і коньяками, посмішками і поцілунками... 
Борис олійник вручив ювіляру два його портрети пензля народного художника 
України віктора ковтуна — один від Українського фонду культури, другий — від 
самого живописця. Я з ассоль овсянниковою подарував нашу спільну книгу «Бог-
дан ступка» та ікону Пресвятої Богородиці, створену в техніці золотного шиття 
народною майстринею Любов’ю Мітітєл. 

Про книгу варто коротко сказати. вона вийшла в Москві російською мовою 
буквально напередодні 70-річчя ступки і була першою в Росії книгою про вели-
кого українця. в ній розповідалося про творче й особисте життя, театральні й кі-
норолі Майстра. вперше для росіян розкривалася діяльність ступки на посаді 
міністра культури і мистецтв України. в окремій главі Богдан сильвестрович від-
повідав на вісімсот питань авторів. У книзі було вміщено майже сто ступчиних 
фотографій, перелічено нагороди, всі ролі в театрі й кіно. видання було прекрас-
но оформлене й сподобалося ступці. Моїм співавтором була головний спеціаліст 
відділу культури і мистецтв Національного культурного центру України в Москві, 
талановитий театральний критик ассоль овсянникова. На той час вона знала 
Богдана сильвестровича всього два роки, але зустрічалась з ним неодноразово, 
опублікувала декілька великих інтерв’ю з Майстром, розмовляла з багатьма відо-
мими російськими майстрами кіно та театру й зібрала їх розповіді про ступку 
в унікальну післямову до книги. 

У процесі роботи ми постійно контактували з нашим героєм, а на етапі її за-
вершення спілкувались з Богданом сильвестровичем щоденно (!): консультува-
лись зі складних питань, з’ясовували деякі моменти й ситуації, уточнювали ті чи 
інші факти, словом, отримували найважливішу інформацію з перших вуст. Цим 
і була забезпечена достовірність книги. одночасно ступка жодного разу не впли-
нув на нашу особисту думку.

книга закінчувалася так:
«Так в чем же, наконец, заключается феномен Богдана ступки? Прежде все-

го, в том, что в каждой театральной и кинороли Мастер озвучивает свое Богом 
избранное, чистое сердце. Поэтому в самом конце книги просим у Господа для 
Богдана ступки то, что просил для таких избранников в своей “Молитве” Тарас 
Шевченко:

а чистих серцем? коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди».

вечір 27 серпня ювіляр провів у ресторані «Да вінчі» з родиною та близькими 
друзями. 

Уже кілька днів потому ступка полетів до варшави, з якої повернувся 5 верес-
ня. а 6-го він уже вилетів до санкт-Петербурга на зйомки фільму «Безодня». 
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Три дні у вересні 2011 року

вилітаючи до варшави, ступка вже відчував, що ліва нога значно скута в рухах 
і заважає вільно ходити. Якраз тоді зателефонував йому й, дізнавшись про такий 
щільний графік роботи впродовж одного тижня, сказав, що це занадто втомлю-
юче. «а що робити?» — коротко відреагував Богдан сильвестрович. Йшлося про 
те, що Гофману він ніяк не міг відмовити, а в Петербурзі та Москві вже були за-
плановані зйомки.

У Петербурзі з ногою стало значно гірше, ступка навіть звернувся до лікаря. 
Той провів сеанс голковколювання — стало трохи легше, проте ненадовго. У те-
лефонній розмові вранці 9 вересня, ще знаходячись у потязі № 19, він зізнався: 
«Я так погано ходжу... Не можу йти сам... коліно не згинається...» І додав: «Наркоз 
сів на коліно...» Тільки-но вийшов із вагону, поскаржився мені: «Ще 23 серпня (на 
врученні Зірки Героя України. — В. М.) йшов сам на сцену... Зараз мені гірше на-
багато, ніж у перший приїзд до Москви після операції...»

Того дня Богдан сильвестрович не поїхав на примірювання костюмів, а зали-
шився в Центрі. Попросив чаю з лимоном, від вина відмовився, але в чай налив трі-
шечки коньяку «Hennessy» під бутерброди з улюбленим сулугуні. Багато з того, що 
читач дізнався про львівський період життя ступки, він розповів саме того дня...

Чому саме про це розпитував? відразу після виходу книги «Богдан ступка» в Мо-
скві замислив роботу над новою книгою про нього. Йшлося про біографічну працю, 
систематизований опис життя й творчої діяльності, словом, про життєпис. Перша 
глава мала називатися словами самого ступки «Львів — це коріння». Про цей пері-
од було тоді написано та й взагалі відомо мало чи поверхово. Тому було вивчено всі 
львівські газети з 1966 до 1978 року, про що повідомив Богдана сильвестровича. 
він був вражений обсягом матеріалу й охоче поділився ще й своїми спогадами. 

отже, найперше цей день — 9 вересня — запам’ятався тим, що розповів ступ-
ці про ідею нової книги і показав йому її план. він якось легко і доброзичливо 
схвалив увесь задум і його деталі. власне книга, яку читач тримає в руках, саме 
у той день і розпочалася. 

а тоді зателефонували до московського видавництва, що тільки-но випусти-
ло у світ книгу «Богдан ступка». Подякували за прекрасну роботу. Ті попросили 
у  Богдана сильвестровича автографи для працівників, які безпосередньо працю-
вали над художньо-біографічним виданням: відповідальна за випуск — Ніна Най-
дьонова, провідний редактор — Марина Борисова, художник — андрій козачен-
ко, комп’ютерна верстка та дизайн — вікторія Мітяніна. Ледь поклали телефонну 
трубку, ступка взяв кілька примірників книги і підписав усім коротко, але кожному 
особисто: «Ніночці! Добра! Б. ступка. 9.09.11. Москва»; «Мариночці! Удачі!»; «ан-
дрію! Хай щастить!»; «вікторії! На щастя!» Богдан сильвестрович любить у таких 
випадках окличні знаки — в них ніби сублімується його життєстверджуюча, добра 
душа, ними він акцентує свою відкритість і щирість. Чи й треба говорити, наскільки 
важливо й приємно мати саме такі — живі автографи — прихильникам артиста. 
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а ще ступка розповів про свої короткочасні проте насичені й цікаві поїздки 
до варшави та Петербурга. 

— На початку вересня я полетів до Варшави на бенефіс Єжи Гофмана. Все відбувалося 
у розкішному палаці на березі озера. Великий комплекс: річка, парк, готель, ресторан, сцена 
шикарна. Бенефіціант сидів на сцені, його вітали, йому співали. Був хор з Данилового мо-
настиря. П’ятнадцять чоловік. Так здорово співали «Два кольори мої, два кольори». Вони 
співали й польською. Ніхто не говорив про політику. 

Я Юрчику сказав, що він багато зробив для польської та української культури. До речі, 
він зняв восьмисерійний документальний фільм, де сам у кадрі — «Погляд на історію». Укра-
їнських акторів знімав. Я йому кажу по-польськи: «Юрчик, я чекаю на третій фільм». Він від-
повів: «Бог трійцю любить». — «Так, так. Бог трійцю любить. І чекаю, чекаю, чекаю, чекаю». 

Дуже красиво було. Ми роз’їжджали на бричках — по чотири актори у кожній. На другий 
день Гофман запросив на обід у маєток під Варшавою. Колись до нього звернувся багатий 
поляк пан Тадеуш з проханням назвати комплекс, в якому він хотів відобразити фільми, по-
ставлені за творами Сенкевича «Пан Володиєвський», «Потоп», «Вогнем і мечем». І Гофман 
назвав його «Трилогія». Всім так сподобалося! У середині — величезні плакати з акторами, 
клієнтам обов’язково показують фільми. Дуже гарно, доцільно і з розумом зроблено. 

Колись польська держава подарувала Сенкевичу маєток. Тепер і Гофману ще за жит-
тя поставили своєрідний пам’ятник. Бізнес просто потрясаючий. І красиво зроблено! 
Дерев’яні скульптури. Дуби, посаджені видатними людьми. І мій дубочок є. Ходжу між тими 
дубами й думку гадаю: а що у нас зробили олігархи для культури? Це ж дух нації піднімає. Здо-
ровий дух нації. 

У Гофмана дід був равіном у Жовкві, піді Львовом. А я за вісім кілометрів від Жовкви на-
родився. Завжди говорю: «Юрчику, ми з тобою земляки». Він хоче приїхати на батьківщину 
і дати грошей на синагогу. Єжи — один зі світових режисерів, які справді знають історію. 
Але такий мудрий ребе, скромний, дуже талановитий і разом з тим дуже простий чоловік. 
Польський міністр подарував йому позолочену булаву, як каже жартома Гофман, у вигляді 
авансу за подальшу роботу. У сімдесят дев’ять років!

Між іншим, їжа була хороша. Сире м’ясо. Робиться з яловичини. Його б’ють до того, поки 
воно набирається власним соком. Тоді його перемелюють і подають з яйцем (жовтком), 
цибулькою, кріпчиком, грибочками-лисичками. Все це змішується, солиться. Дуже смачно. 
До речі, в Польщі, де б ти не сидів за столом, кожний, хто сідає поруч, побажає доброго дня 
та смачного. А ось через день у Пітері подібна ситуація: поруч сідають, але ні привєта, ні 
отвєта. Спочатку сам хотів побажати смачного, та подумав, що, чого доброго, поб’ють. 

Під час бенефісу підійшов до хорошого актора і цікавого режисера Анджея Севери-
на, який має українські корені. Запропонував йому щось поставити в Театрі ім. І. Франка. 
А я, кажу, навзаєм пришлю тобі режисера, який у театрі Курбаса поставив «Лісову пісню» 
Лесі Українки. Гарно поставив! Сучасно! Знайшов ключ до п’єси! 

Про Петербург розповів таке: 
— Знімаюся у фільмі з умовною назвою «Безодня». Режисер Дмитро Петрунь. У мене ці-

кава роль слідчого. Як людина — дуже цікавий, передусім, почуттям гумору. Зібрана про-
фесійна група. Зйомки триватимуть до листопада. Головного героя грає Іллюша Шакунов. 
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І Альона Бабенко знімається, але, на жаль, у нас немає діалогу. Хоча я з нею бачився. Зустрі-
лися, як завжди, дуже тепло. 

Я таку сцену придумав. Дощ, мій герой заходить до супермаркету. Трохи кульгає, опира-
ючись на парасольку, що дуже добре накладається на мій сьогоднішній фізичний стан. Він 
повинен дати комусь сигнал. Режисер сказав, щоб я просто махнув рукою. А я кажу: «Давай-
те, відкрию у приміщенні парасольку». Стало цікавіше і смішніше. Ми це так класно зроби-
ли. Продавщиці в супермаркеті дуже сміялись. 

Наступного дня — 10 вересня — Богдан сильвестрович поїхав на зйомки 
фільму за дитячою казкою «Дванадцять місяців», в якій він грав Грудня. Приємною 
несподіванкою стало те, що зустрів оператора Ігоря клебанова, з яким працював 
у фільмах «водій для віри» і «Три напівграції». Розповідав: 

— Асистент командує: «Богдане Сильвестровичу — в кадр!» А Ігор Семенович: «Сидіть, 
будь ласка! Ми ще не вибудували!» Бачив, що мені нелегко... Завели в кадр, посадили... Клеба-
нов говорить: «Богдане Сильвестровичу, підніміть трохи підборіддя...» І все — знімав клас-
но. Потім запитав: «Не дуже втомилися?» Кажу: «Втомився, коли... відпочивав...» 

справді, понад три години ступка сидів в очікуванні практично без руху 
і  приїхав увечері втомленим. Біля входу до культурного центру закурив. На 
мої слова про те, що цього не слід робити, відповів: «сигарети дуже слабенькі, 
з фільт ром». І показав якийсь напис петитом на пачці тоненьких сигарет «Esse 
One/1» (ще курив «Davidoff»). справді, коли придивитися, можна прочитати: 
«Нікотин: 0,1 мг/сиг.». а вказівку на великі літери про те, що куріння шкодить 
здоров’ю, Богдан сильвестрович проігнорував. Та ще й попросив вина: «Чилі 
“Cabernet Sauvignon”».

Допізна дивилися зі ступкою по телевізору переможний бій віталія кличка 
з поляком Томашем адамеком на чемпіонаті світу за версією VBC. Богдан силь-
вестрович добре знається на професійних тонкощах боксу, і його коментарі були 
не тільки дотепними, але й влучними та доречними. Між іншим, це стосується 
й переглянутого нами баскетбольного матчу: «Я колись грав у баскетбол». 

одинадцятого вересня ступка почувався не кращим чином. встав пізно 
і, поснідавши, знову заснув. але невдовзі прокинувся, бо після обіду мав прийти 
дорогий гість — Президент гільдії кінооператорів Росії, народний артист Росії 
Ігор клебанов. Пару годин вони розмовляли про все і вся, згадували «справи 
минулих днів». скажімо, клебанов говорив: «У кіно ситуація сумна. Епоха псев-
допродюсерського фільму. Ніхто з них свої гроші не вкладає». І вони говорили 
про сумну ситуацію та продюсерів... або з якогось приводу згадувався севас-
тополь, і  клебанов вигукував: «Чудове місто севастополь! Я його обожнюю!» 
ступка у відповідь: 

— З 2000-го влітку через рік наш театр гастролює в Севастополі! Це почалося, коли я 
був міністром культури. Були там у 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 роках! Зали вщерть набиті! 
Жодних мовних проблем! Українську мову сприймають прекрасно! Та ще й артистів наших 
оздоровлюємо... На гастролі дозволяється брати дітей, онуків, родичів. Орендуємо пансіо-
нат на березі моря, і артисти, працюючи, ще й відпочивають. Супер!
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Ігор семенович приніс ступці диск з фільмом «Три напівграції», який артист 
ще не бачив, і висловив своє захоплення його грою. справді, в елегантній і теплій 
кіноновелі, що, здається, не претендувала на будь-які лаври, ступка постав в іпос-
тасі дивовижно красивого й сильного, мудрого й надійного мужчини. Цікаво, що 
герой ступки вперше з’являється наприкінці чотирисерійного фільму, коли гля-
дач уже захоплений блискучими чоловіками — артистами Юрієм стояновим, Фе-
дором Бондарчуком, Михайлом Єфремовим, Ігорем Золотовицьким. але могут-
ня чоловіча харизма ступки — харизма, як милість, Божий дар — з першої миті 
приковує увагу, закохує в себе чарівну жінку — альону Хмельницьку, на чверть 
століття молодшу за нього. сам герой у фільмі переконливо говорить, що ця різ-
ниця за віком — катастрофічна, і здоровий глузд підказує, що з ним не можна не 
погодитися. Проте, мабуть, кожна жінка, яка дивилася фільм, казала собі: «краще 
вмерти з таким чоловіком, аніж відмовитися від нього». 

Прощаючись, клебанов сказав: «Шкода, що я прийшов без камери. ви, Богда-
не сильвестровичу, зробили кілька блискучих етюдів!»

І справді, в розповідях і споминах ступки було розсипано чимало цікавих іс-
торій. Наведемо кілька з них. 

Заговорили про валерія Фокіна, якого обидва високо цінують. Богдан сильве-
стрович згадав, як улітку 1999 року Фокін проводив у культурному центрі Украї-
ни репетиції спектаклю за «старосвітськими поміщиками» Миколи Гоголя, де він 
грав з Лією ахеджаковою. Репетиції проходили на третьому поверсі, а ступка жив 
на четвертому. всі артисти приїжджали переважно здалеку, навіть із Підмосков’я. 
Тим не менше, запізнювався на репетиції саме ступка, і одного разу Фокін сказав: 
«Богданчик! вийдіть на сцену і поясніть, чому так виходить». 

ступка вийшов і розповів, що він живе за київським часом, а там, як відомо, 
на годину менше. Звичайно, він виправиться, бо ж недарма в Україні говорять: 
«вставай, хохол, бо москаль вже годину не спить!» — «Ну що ти йому скажеш!» — 
розвів руками Фокін. 

Якийсь час потому запізнилася Лія ахеджакова, і режисер зажадав уже від неї 
пояснення. Та побігла за куліси до ступки: «Що ви тоді таке розумне говорили, що 
вам зійшло з рук?» Той коротко розповів, але Лія Меджидівна сказала: «Я цього не 
запам’ятаю. Ходімо вдвох». І вони вийшли на сцену, щоб... проспівати пояснення 
свого запізнення. «ой, як в один голос!» — схвально сказав Фокін. 

Друга історія пов’язана з фільмом Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазе-
пу». ступка відзначив, що «сценарій фільму був геніальним». Розповів один сюжет, 
коли Мазепа — європеєць і модник — з’явився перед Петром I таким собі красе-
нем у потрясаючій треуголці, розкішних ботфортах і суперовому каптані. Петро І 
був вражений і фактично роздягнув гетьмана, а своїм наближеним наказав: «в со-
боля´ його!» сам же зодягнув усе зняте з Мазепи. «І саме таким, у гетьманському 
одязі він залишився в історії, саме таким ми знаємо Петра Першого!»

І ще ступка розповів про один епізод зі зйомок фільму «водій для віри». коли 
знімалася аварія машини, що нависала над смертельною прірвою, він... перевірив 
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її кріплення за кадром. виявилося, що «Чайку» міцно тримали два троси, але Бог-
дану сильвестровичу здалося це недостатнім, і він попросив Павла Чухрая додати 
ще два. Той сказав: «ви боїтеся? Я з вами сяду в машину». — «Яка мені різниця — 
з вами чи без вас у прірву летіти?!» — вигукнув ступка. 

Між артистом і оператором відбулася цікава розмова про ступчиного внука — 
Дмитра. клебанов сказав про його участь у фільмі «Ми з майбутнього-2»: «Діма 
прекрасний хлопець! органічний! Чудо!» ступка промовчав, посміхнувшись. але 
коли клебанов запропонував йому роль в якомусь новому фільмі, Богдан сильве-
стрович відреагував миттєво: «Знімуся, якщо Дімі дасте роль».

Підписав народному артисту книгу:
«выдающемуся оператору современности! Мастеру! Игорю семеновичу кле-

банову! На память! с глубоким уважением Б. ступка. 11.09.11. Москва». 
Наступним гостем того дня був режисер вадим Дубровицький, який продовжу-

вав репетиції чеховського спектаклю «вишневий сад», розпочаті влітку за участю 
ступки в ролі Фірса. З фізичним станом у ступки було гірше, тому стало зрозумілим, 
що від плану зіграти цю роль у жовтні 2011-го доведеться відмовитися. Тож Дубро-
вицькому артист пояснив, що не може далі працювати над роллю і запропонував 
запросити іншого актора. Режисер був у розпачі: «Я готовий придумати інший ма-
люнок ролі... Давайте зробимо Фірса сидячим... актори зібрані під ступку. вас чека-
ють з нетерпінням стоянов і серєбряков... вкладено великі гроші. Пошито розкішні 
костюми... Продані всі квитки на виставу в Іванові. впродовж місяця нас чекають 
у Дніпропетровську, Харкові, києві, а 24-го — в Театрі ім. Маяковського в Москві...»

ступка все розумів: «Я вже й міміку придумав...» І показав! Це було настільки 
вражаюче й захоплююче, що Дубровицький, здається, застогнав. але й продемон-
стрував, як важко йому ходити: «Найближчими днями я знову лечу до Мюнхена, 
до своїх лікарів і не знаю, як далі буде... візьміть когось іншого, візьміть на мою 
роль Ігоря Ясуловича», — знову запропонував він. — «Іншого брати не будемо, 
доведеться відміняти виставу... ваше здоров’я — понад усе...»

ситуація залишилася драматичною... 
втім, у середині жовтня, саме тоді, коли ступка був у Мюнхені, в Москві 

з’явилися афіші про спектакль «вишневий сад» за його участю в Театрі імені Мая-
ковського 24 жовтня. Про те, що Майстер у ньому грати не буде, продавці білетів 
знали. ввечері 19 жовтня запитав про це в театральному кіоску на Новому арбаті. 
спочатку жінка підтвердила участь ступки у виставі, проте під моїм поглядом зні-
тилася: «Я чула, що він хворий...» Фірса грав станіслав Любшин. Богдан сильве-
стрович про все це знав. 

Подивився виставу «вишневий сад» 24 жовтня. Може, й краще, що ступка в ній 
не брав участі? Так і сказав артисту — спектакль вийшов не його небесного рівня.

коли пізно ввечері 11 вересня Богдан сильвестрович від’їжджав потягом № 1 
до києва, по перону йшли повільно — йому було важко рухатися. У потязі бук-
вально впав на сидіння — втомився. втім, уранці зателефонував: «Як доїхали?» — 
«супер!» І в цьому весь ступка. 
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Уже 13 вересня він вилетів до Мюнхена. Побажав йому щасливої поїздки. «Дай, 
Бог, дай, Бог, щоб усе було добре», — відповів артист. а наші горе-журналісти від-
разу роздзвонили про поїздку в найчорніших тонах. Наступного дня в телефон-
ній розмові виявилося... втім, дослівно: «Добре, що прилетів. У мене розірвався 
меніск», — бадьорим голосом повідомив Богдан сильвестрович. Здалося, що це не 
настільки небезпечно, як думалося (так воно і було), але видати своє невігластво не 
посмів. відчувши, що занімів, ступка спроквола продовжив: «Розірвався, бо ста-
рий...» — «Це ж не ступка старий, а меніск», — видихнув. «ступка не старий!» — 
упевнено підтвердив Богдан сильвестрович. «а ходити можете?» — «Я вже ходжу! 
Мені Юра зранку укольчик зробив...»

Тоді, у вересні, ступка, як і в травні, повернувся з Мюнхена заспокоєним, 
адже йому дали можливість провести ювілейний вечір у театрі 7 жовтня, а затим 
10 жовтня — знову до Мюнхена.

сьомого жовтня на урочистості в київ до ступки прилетів і професор аль-
брехт Шиллінг з дружиною. Я був свідком того, як Богдан сильвестрович у кабі-
неті пригощав їх горілочкою з солоними огірочками, бо від іншої закуски гості 
відмовилися. сам ступка, який цілий день у клопотах риски в роті не мав, з явним 
смаком уминав якусь м’ясну страву. Шиллінг уважно спостерігав за ним, а потім 
сказав, що тяжко хворі... такий апетит не мають. І ще він висловив задоволення 
зовнішнім виглядом Богдана сильвестровича. Яке щастя для мене було все це по-
чути за пару годин до початку ювілейного вечора! 

На превеликий жаль, як виявилося, все було не так однозначно... Роздумую-
чи про достойне святкування 60-річного ювілею Майстра, писав у книзі «Богдан 
ступка. Штрихи до портрета»:

«коли у серпні 2001 року Богдану ступці сповниться шістдесят років, я про-
поную організувати урочистий прийом на його честь у театральному сквері — під 
відкритим голубим небом і зеленим покровом каштанів...»

Тоді не сталося, хоча згаданий сквер — одна з найулюбленіших ступчиних 
місцинок на Землі, а через десятиліття було вже не до того... Та 7 жовтня на юві-
лейному вечорі франківський скверик таки було згадано. втім, про все по чину.

7 жовтня 2011 року. «Концерт № 70 від Ступки»

Ювілейні торжества проходили в переповненій залі рідного театру, вража-
юче оформленій сергієм Якутовичем. Богдан сильвестрович назвав свій вечір, 
як і слід було чекати, оригінально — «концерт № 70 від ступки». Задовго до 
цього києвом ходили чутки про незвичайний задум артиста, всі начебто були 
готові до джазових несподіванок. але коли відомий львівський стиляга та бітнік 
Богдан ступка на самому початку концерту власноручно продиригував джаз-
бендом «Богдан» під пісню «Let’s my people go», зал завмер, очікуючи на нові 
сюрпризи.
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ЧасТИНа ПЕРШа. сІМЕЙНа

Богдан сильвестрович розпочав дійство такими словами:
— Пані і панове, леді енд джентльмени, я вдячний вам за те, що прийшли на «Концерт 

№ 70». Чому така назва? Тому що творче життя я починав із джазу. Коли вчився в студії 
Театру імені Заньковецької, ходив на джаз. І був тоді у Львові оркестр кандидата медичних 
наук Ігоря Хоми та його брата Ореста Хоми. Вони не просто грали, вони фактично ство-
рювали український джаз. І зараз ми будемо джазити. 

І зазвучала... оперна арія. 
— Це арія Вермона з опери Джузеппе Верді «Травіата», яку дуже любив мій батько. 

Я тільки зараз зрозумів, чому йому вона так подобалася. Там співається про сина, який пі-
шов з дому, а батьки чекали на нього, чекали. І батько мені завжди співав: «О сину мій, вер-
нись до нас у рідний край». 

І раптом після цього ліричного відступу зала наповнилася джазом та ревом... 
мотоциклу — на сцену виїхав онук Дмитро і зіграв роль... діда Боді в його юнацькі 
роки, повівши оповідь від першої особи:

— Що то був за час! Як ми жили! Я метався між театральною студією та астроно-
мічною обсерваторією Львівського державного університету, де мусив споглядати за 
зорями, джаз-бандою «Медикус» та рок-н-ролом. Вночі я мав фотографувати зорі. Якби 
ви знали, скільки разів я благав у Бога наслати на небо хмари. Так хотілося кинути все 
і пройтись з дівчиною по вулиці. Тоді я задивлявся на дівчат, захоплювався сексом та рок-
н-ролом. 

— Сексу в Радянському Союзі не було! — вступив у діалог ювіляр.
— Саме тому кращі дівчата міста верещали, коли бачили, як я викаблучував рок-н-рол. 

Здавалося, що сам Елвіс Преслі втілювався в мене в ті хвилини. Я був щасливим, бо жив у 
дивовижному місті Львів — таємному порту, куди стікалася вся контрабанда світу, за-
боронені музика, звичаї, зачіски, одяг, і я хапав повітря вільного подиху, вільної мрії. Я був 
вільним наче дух. І це було таким дурнуватим щастям! А потім моє ім’я разом з ім’ям Ігоря 
Хоми з’явилося в «Окнах РОСТа». Пригадав?

— Пригадав, — відповів Бодя. — Мене за рок-н-рол мало не вигнали з театраль-
ної студії. Ми з Наталкою Лотоцькою, прекрасною акторкою, якої, на жаль, вже немає 
з нами, в Будинку актора танцювали рок-н-рол. І один актор вискочив на сцену і закричав: 
«Прекратітє ето безобразіє!» На це й відреагувало львівське «Вікно сатири». А я дійсно 
був стилягою. На голові — кок, сам одягнутий у власноруч звужені дідусеві штани. Внизу 
у мене якось виходило, а там, де матня, ніяк не міг пошити. Ми збирались у центрі міста 
на вулиці Академічній лише тоді, коли темніло. Ходили гуськом. І наші жарти були дуже 
цікаві. Ми, чоловік тридцять, могли просто зупинитись і, дивлячись, скажімо, на п’ятий 
поверх, тикати туди пальцями, наче на щось важливе, і публіка теж зупинялась і диви-
лась на п’ятий поверх. 

А ще у Львові була бригада «содєйствія» міліції, яка ловила нас, різала штани, давала 
копняка в одне місце та під дих і викидала на вулицю. Але все це пройшло, і зараз кожен ро-
бить те, що хоче: слухає будь-яку музику, танцює будь-які танці, любить, кохається... 
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— Завдали ви тоді джазу!
— О-о, завдали! Ми всі збиралися в польській школі. «Отам, — сказали нам, — нехай 

джазують, скільки хочуть». 
— Але не тільки ви...
І на великому екрані заспівав... сергій Гармаш відому пісню про кішку з філь-

му валерія Тодоровського «стиляги»:

Человек и кошка плачут у окошка,
серый дождик каплет прямо на стекло.
к человеку с кошкой едет неотложка,
Человеку бедному мозг больной свело.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет.
Человек и кошка дни с трудом считают,
вместо неба синего — серый потолок.
Человек и кошка по ночам летают,
Только сон не вещий крыльев не дает.

а між куплетами Гармаш сказав такі слова: «Мой дорогой, мой любимый, вели-
кий, удивительно талантливый, огромный человек. Дорогой папа, я дарю тебе эту 
песню. с днем рождения, папа».

виглядало це так: у відео з фільму «стиляги» (пам’ятаєте, герой Гармаша співав 
цю пісню на кухні комунальної квартири?) настільки професійно було вмонто-
вано слова актора (він навіть був у тій же майці), що кліп сприймався як спеці-
ально зняте музичне вітання до ювілею. У зверненні «сина» Гармаша до «батька» 
ступки було стільки непідробної щирості, ніжності й любові, що  непосвячений 
обов’язково повірив би — йдеться про справжні родинні  сто сунки.

Богдан сильвестрович пояснив:
— Я Гармаша всиновив на фільмі «Свої». Це був 2003 рік. Знімали в лісах Псковщини. Зна-

єте, стали ми одного разу вдвох, і він раптом каже мені — «батько», а я йому — «синочок». 
І ми так — голова до голови в унісон читали Шевченка «І мертвим, і живим...». Петербуржці 
на мене дивились нормально, бо я приїхав з Києва, а на Гармаша, який живе у Москві і читає 
Шевченка, — з подивом. Ми прочитали всю поему з початку до кінця.

Далі зазвучала пісня на слова Богдана стельмаха та музику Богдана-Юрія 
Янівського «Не забудь...»:

Не забудь, яка стрімка
Людської пам’яті ріка...
Не забудь, яка гірка
Любов між нами —

Stupka-text.indd   613 15.10.2012   16:59:07



614

Богдан Ступка. Біографія

в самоті блука,
в далині зника
Поміж берегами. 
Не забудь моїх очей
в тужливій темряві ночей.
Не мовчи, о, не мовчи —
Моє ім’я ти
вічно шепочи,
вічно шепочи,
Щоб не забувати.

Під цю дивовижно ніжну та щемливу мелодію на сцену випорхнула балерина, 
в образі якої усі «впізнали» юну Ларису — єдине й на все життя кохання Богда-
на сильвестровича. вона разом з таким же юним Богданом у виконанні Дмитра 
ступки красиво кружляла у вальсі. 

— І ось у моєму житті з’явилася Вона, — продовжив оповідь від першої особи Дми-
тро ступка. — Вона була наче світ ночей... Я хворів, а Ти долала всі кордони, аби прине-
сти мені щось смачненького. Я перетворювався на клоуна, аби розважити Тебе, а Ти наго-
роджувала мене кришталевим сміхом. Я запізнювався, а Ти чекала на мене на трамвайних 
зупинках. Я приходив на Твої вистави, а Ти була моєю Кармен. І ми сперечались, і бігали у кіно. 
Ми створили у кімнаті гуртожитку зовсім інакший, прекрасний світ: репродукції, обвал по-
чуттів, книги, акторство, платівки, крила, зітхання, яблука, гумор, чай і сухе вино. І все 
це — Твої фуете і моя солдатська служба, Твоя ніжність і мої жарти, зустрічі й розставан-
ня, і музика січня — були нашою першоосновою. 

Далі розповідь продовжив ювіляр:
— Так я познайомився зі своєю дружиною Ларисою. Вона балерина. І ми одружились. 

А познайомились ми з нею, коли я служив в ансамблі пенсії і п’янки ПрикарпатськАГА воєннА-
ГА окрУГА. І від цієї балетної ходи, яку ви зараз бачили, у нас народився син. 

З піснею в стилі джаз на сцену в шаленому танку вилетів остап ступка:

Я радію цьому святові,
Заспіваю пісню татові. ах.
Заспіваю пісню татові,
Бо радію цьому святові — страх. 
Заспіваю пісню лагідно,
Бо з тобою, батько, ягідно — так.
Буду жить твоїми фарбами,
Бачить світ твоїми мандрами — смак.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Знов життя шаманить мріями,
Там, де Бодя, є надія — клянусь.
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остап Богданович запросив на сцену... власну дочку й онуку Богдана сильве-
стровича Устинку, яка подарувала найкращому в світі діду пісню англійською та 
українською мовами. Її виступ ступка прокоментував дуже відомим гаслом років 
його молодості: «сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь».

ЧасТИНа ДРУГа. оФІЦІЙНа

Без офіціозу, як відомо, не обходиться жоден ювілей чи день народження. Тим 
більше, такого високого рівня. але на відміну від інших, офіціоз на ювілеї ступ-
ки був не лише нетривалим за часом (за що виступаючим особлива подяка), але 
й напрочуд цікавим. конферансьє — остап ступка — запросив на сцену голову 
київської міської адміністрації олександра Попова та Міністра культури України 
Михайла кулиняка.

— Розумію, що будь-які офіційні слова, що є не в стилі джазу, будуть не з тієї 
опери, — розпочав свій виступ міністр, — але все-таки з дозволу ювіляра зачитаю 
офіційні привітання. Можна? 

— Плізд, — запросив ювіляр. 
«вельмишановний Богдане сильвестровичу. від імені кабінету Міністрів 

України щиросердно вітаю вас з днем народження. ваше ім’я видатного майстра 
національного театрального мистецтва добре відоме в Україні та за її межами. 
Працюючи багато років на мистецькій ниві, ви показали себе справжнім патрі-
отом рідної вітчизни, який наполегливо дбає про її культуру та духовність. ваша 
самовіддана праця і професіоналізм є чудовим взірцем служіння високому мис-
тецтву, своєму народові та рідній землі. Нехай ваша творчість і надалі збагачує 
національну культуру, примножує мистецьку славу рідної України в усьому світі. 
Дозвольте від усієї душі побажати вам, Богдане сильвестровичу, міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, довгих років життя та нових творчих звершень на благо 
України. З повагою, прем’єр-міністр України Микола азаров».

Затим було зачитано привітання від Голови верховної Ради України володи-
мира Литвина.

«вельмишановний Богдане сильвестровичу, прийміть мої найщиріші вітан-
ня з нагоди знакової віхи на вашому життєвому шляху — 70-річчя від дня наро-
дження. У вашій особі громадськість України та за її межами вшановує визнаного 
майстра національного театру та кінематографу, яскраву зірку на вітчизняному 
та світовому мистецькому небосхилі. Це гідна і заслужена оцінка вашого само-
бутнього хисту, професіоналізму, вірності непростому і нелегкому покликанню. 
ви знайшли свій, особливий шлях до мільйонів глядачів, відкривши перед ними 
скарби унікального таланту, тепло і гуманізм щедрої душі у вашій щоденній пра-
ці, відданому служінні вищим цілям та призначенню мистецтва, збереженню та 
примноженню його здобутків, вияву справжнього, активного й діяльного патріо-
тизму. ви — взірець для молоді та всієї творчої спільноти України. Хай нинішній 
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ювілей додасть вам сил, віри у свою вітчизну і свій народ. від усього серця зичу вам 
і вашій родині щастя, здоров’я, злагоди та добра». 

Потім слово взяв олександр Попов: 
«Дорогий Богдане сильвестровичу, я щиро приєднуюсь до всіх тих побажань, 

які були вам висловлені на честь вашого ювілею і хотів би зробити вам пода-
рунок. (У цей час на сцену вивезли легендарний візок з “Тев’є-Тевеля”, на якому 
стояла скульптура Богдана ступки у ролі Тараса Бульби. — В. М.) Поділюсь своїми 
враженнями. коли я побачив фільм “Тарас Бульба”, подумав, що великий пись-
менник Микола Гоголь 170 років тому написав свій твір саме заради того, щоб ве-
ликий актор Богдан ступка зіграв цю роль. І я хотів би вам подарувати цю скуль-
птуру відомого нашого скульптора володимира Чепелика». 

Далі остап ступка озвучив ще один вітальний лист: «Шановний Богдане 
сильвестровичу, від імені колективу Посольства України у великій Британії та від 
мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди вашого ювілею. У цей святковий 
день хотіли б віддати особливу шану людині, якій притаманні професійна прин-
циповість, рішучість, патріотизм, самовідданість обраній справі, високі моральні 
якості. Нехай ваш життєвий шлях супроводжують бадьорість духу і невтомність, 
гарний настрій і творча наснага, а ваші достойні здобутки та досягнення при-
множуються в ім’я нашої Батьківщини. сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, 
людської вдачі, родинного щастя та благополуччя, невичерпної енергії та творчої 
наснаги, успіхів у втіленні ваших намірів та мрій. З глибокою повагою, Посол 
України у великій Британії володимир Хандогій».

ЧасТИНа ТРЕТЯ. ТЕаТРаЛЬНа

Ця частина «концерту № 70 від ступки», присвячена вчителю Богдана ступ-
ки, видатному режисеру сергію Данченку, вийшла особливо теплою, щемливою. 

На екрані — велике фото сергія володимировича. Голос остапа ступки ко-
ментував: 

«колись на землю опустилася зірка. Упавши вниз, розсипалась на мільярди 
іскор. Із них народилося все живе: рослини, тварини, люди. З однієї іскри наро-
дився художник, з другої — драматург, з третьої — актор, а з четвертої — режи-
сер. Ці люди зібралися разом і збудували храм, який назвали Театром. Художник 
намалював декорації, драматург написав п’єсу, актор відтворив її на сцені. все, 
зроблене їхнім натхненням, було блискучим, неначе іскри, з яких вони наро-
дилися. вони розгоралися в серцях людей іще яскравіше і зрештою злилися в 
єдине світило, яке й осяяло собою сцену. І хто не бачив цього світила, той не 
жив по-справжньому, бо щось у світі треба любити безвідмовно. І ця любов для 
них і для нас — Театр». 

У цю романтично-поетичну мову пiд мелодію «сиреневый туман» включився 
і сам ювіляр: 
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— Театр Івана Франка. Це — Сергій Володимирович Данченко. Мій режисер, мій педагог, 
мій учитель. Він мав таке терпіння до акторів! Ми могли ходити ночами з ним і говорити 
про Лесю Українку, про Івана Франка, Антона Чехова, Вільяма Шекспіра. А у мене тоді було 
маленьке дитя. І я кажу йому: «Сергій Володимирович, підніми мені зарплату на десять кар-
бованців». А він відповідає: «Бодя, вийди на сцену і зіграй краще всіх. І все в тебе буде». Завжди 
так говорив. І були у нього дві улюблені пісні: «Сиреневый туман» і ще — пісня УПА «А там 
старий батько...». Коли він співав «Сиреневый туман», для нього найважливішим був оцей 
рядок: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает». Його сіро-сині очі дивилися кудись 
вдалину, і він співав дуже тихо, але з душею: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает». 
Це було його кредо як художнього керівника. Багато хто не розумів цього. Але в цей текст 
він вкладав величезний смисл. 

а після цих слів Богдан сильвестрович разом з партнерами по сцені Театру 
ім. І. Франка зіграв (на кшталт бліц-показу) кілька сцен з вистав, у тому числі Дан-
ченкових, в яких його творчий геній сягнув недосяжних вершин — «Дядя ваня», 
«Тев’є-Тевель», «король Лір», «Цар Едіп», «Легенда про Фауста», «Лев і Левиця». 
а крапкою був шалений танок з вистави сергія Данченка «Тев’є-Тевель», геніально 
поставлений народним артистом України Борисом каменьковичем.

ЧасТИНа ЧЕТвЕРТа. кІНЕМаТоГРаФІЧНо-вІТаЛЬНа

Ще однією сторінкою творчої біографії Майстра було кіно. Ця частина «кон-
церту» розпочалася цікавою дефініцією: «кіно — це життя, з якого вивели плями 
нудьги...» в екранному калейдоскопі були показані кадри з найзнаковіших філь-
мів за участю Богдана ступки: «Білий птах з чорною ознакою», «Червоні дзвони», 
«Микола вавiлов», «кремлівські таємниці шiстнадцятого століття», «сірі вовки», 
«схід-Захід», «вогнем і мечем», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Заєць над прір-
вою», «Тарас Бульба»...

крім того, багато відомих акторів та режисерів передали Богдану ступці свої 
щирі відеопривітання. вони демонструвалися протягом усього концерту, але на-
водимо їх вкупі. 

Галина волчек (перекладено з російської — В. М.): 
«Будь ласка, будьте здорові та залишайтеся таким до кінця ваших днів. ви ви-

промінюєте фантастичну енергію добра, якогось розуму істинного, справжнього 
й такої харизми людської, що виходиш після будь-якої вашої вистави в надзви-
чайному творчому збудженні. Щастя вам, здоров’я та всього найкращого».

олександр калягін: 
«кажуть, що наша справа — грішна, але ти знаєш, мені здається, що наша спра-

ва все ж таки свята. Ти — лицедій, і це свята справа, якою ти займаєшся. Ти да-
руєш радість, ти даруєш людям щастя. Нехай вони плачуть разом із тобою, нехай 
вони сміються разом із тобою. Мені хочеться якнайчастіше бачити тебе на сцені, на 
екрані, щоб ти радував нас усіх, і мене в тому числі, зрозуміло, довгі-довгі роки, і дай, 
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Боже, тобі здоров’я. Дай, Боже, тобі сил. Я тебе обіймаю й бажаю тобі найдобрішого 
та найпрекраснішого. І велике вітання твоїй багаточисленній родині. Цілую». 

Геннадій Хазанов: 
«Є притча, як маленький хлопчик прийшов до магазину та побачив, що за 

прилавком стоїть Господь Бог. Хлопчик запитав, що можна купити в цьому мага-
зині. Господь Бог сказав, що все, чого він тільки зажадає. Хлопчик подумав і став 
перераховувати: я хочу здоров’я, благополуччя, щастя... Перераховував дуже довго. 
Господь Бог запитав: “Це все?” Хлопчик відповів: “Так”. коли продавець ненадовго 
відійшов, малюк не повірив, що він зараз усе це зможе купити. а Господь Бог ви-
ніс маленьку коробочку. Хлопчик подивився на неї й запитав: “Це все?” Господь 
Бог сказав: “Так. У нашому магазині продається лише насіння”. Хлопчик Богдан, 
можливо, й не просив Господа Бога продати йому коробочку, але, згідно з цією 
притчею, йому вдалося виростити надзвичайний урожай з того насіння, яке по-
дарував йому Господь. Дивовижна людина! Я хочу побажати, собі в першу чергу, 
ще багато-багато разів з ним зустрічатися у будь-яких обставинах, у будь-якому 
інтер’єрі. Богдан сильвестрович ступка — унікальний, сердечний, дуже добро-
зичливий. одним словом — хороша людина». 

Таким було відеопривітання Геннадія Хазанова, але в книзі «Богдан ступка», що 
вийшла до 70-річчя Майстра, є й інші його добрі слова, які доречно саме тут навести: 

«Я дуже щаслива людина, тому що мені доля подарувала можливість не просто 
бачити цього артиста, а бути з ним особисто знайомим. На мою думку, ступка — 
абсолютно унікальне явище. кажуть, що немає пророків у своїй вітчизні, але коли 
дивлюся на ступку, розумію, що це не так. Феномен цього артиста в тому, що його 
не може перемогти ні сценічний простір, ні камера. Ми знаємо величезну кіль-
кість надзвичайних акторів, які дивували нас своїми кінороботами, але тільки-но 
вони виходили на театральну сцену, в них щось відразу губилося. І навпаки. а ось у 
ступки — ні: він що в кіно, що на театральній сцені — однаково геніальний. Мені 
здається, що немає такого режисера, який би зміг впоратися з його природою та 
його обдаруванням. він такий правдивий в абсолютно різних ролях та завжди та-
кий переконливий. він і зворушливий, і смішний, і глибокий, і пронизливий...

Є ще одна особливість у цій людині — відсутність зверхності та чванства, що 
рідко сусідить з обдаруванням такого рівня. ступка — яскравий приклад того, що 
геній та злодійство дійсно несумісні...

Часто запитують, що було б, якби ступка переїхав до Москви. Де живе цей 
геніальний артист — не має жодного значення. ступка — син України, але в силу 
його обдарування для нього не існує меж. він такий же соковитий, як сама Укра-
їна, він такий же красивий, як сама Україна, імпульсивний, як сама Україна, ніж-
ний та щедрий, як сама Україна». 

Давид смілянський: 
«Дорогий Богдане сильвестровичу. Є окрема держава під назвою Театр. вона 

не знає кордонів, вона не знає прикордонників. вона знає тільки одне — талант. 
І ви — гордість цієї держави. Ми — піддані цієї держави. Гадаю, що жити вам сто 

Stupka-text.indd   618 15.10.2012   16:59:08



619

Частина 3. на Чолі франківців

років. Дорогий Богдане сильвестровичу, здоров’я вам, щастя, творчих успіхів. За-
вжди ваш, Давид смілянський».

валерій Золотухін: 
«Як казав Заратустра, треба йти, коли ти здаєшся найсмачнішим. Богдан, га-

даю, що ми ще не достигли до тієї кондиції, коли ми здаємося найсмачнішими. 
Давай ще поживемо. Хорони тебе Господь. вітання твоєму Театру, вітання твоєму 
народові, твоїй батьківщині, Україні моїй улюбленій. Хорони тебе Господь».

Михайло Швидкой: 
«вельмишановний Богдане сильвестровичу. Я від усього серця вітаю тебе 

з 70-річчям та жалкую, що цього дня не можу сидіти поруч iз тобою в кріслах Те-
атру імені Франка, якому ти віддав уже не один рік свого життя. Ти — великий 
український артист, людина, яка довела, що існує єдина українська нація. Тому що 
ти розпочинав у Львові, а зрілість свою та мудрість набрав у києві, поєднавши дві 
гілки української культури. видатний артист. видатна людина, без якої і україн-
ський театр, і український кінематограф не набув би такого могутнього звучання. 
Я щасливий, що можу назвати тебе своїм сучасником, я щасливий, що бачив твої 
великі роботи, які перевернули уявлення і про п’єси Чехова, і про тексти ско-
вороди, і про твори крушельницького, і про те, як треба грати Тев’є-молочника. 
Яке щастя, що ми можемо назвати тебе великим російським актором. І я думаю, 
що в цьому поєднанні українського та російського є також твоя велика культурна 
місія. Будь щасливим, будь здоровим. Ти сьогодні перебуваєш у тому віці зрілості, 
коли можеш робити все, що забажаєш, витворювати все, що захочеш. Мені хо-
четься побажати тобі зберегти кураж, який завжди вражав твоїх колег та глядачів. 
Щастя тобі. Будь здоровий». 

костянтин Райкін: 
«Розумні люди говорять, що до п’ятдесяти років на обличчі людини прома-

льовується душа. ваша душа — прекрасна. ви надзвичайно привабливий артист. 
станіславський говорив, що привабливість — це головна найвища риса артиста. 
Я вам бажаю всього найпрекраснішого, на що ви заслуговуєте. ви один з найулю-
бленіших. ви мій найулюбленіший. Будьте здорові, щасливі. І я хотів би з вами 
зустрічатися ще багато-багато разів. І вас не засмучувати собою, якщо ви при-
йдете подивитися на мою роботу, або я приїду до вас у гості на гастролі до вашого 
розкішного, прекрасного Театру». 

ЧасТИНа П’ЯТа. МУЗИЧНо-ПоЕТИЧНо-вІТаЛЬНа 

серед музичних подарунків був виступ олега скрипки, який заспівав львівський 
джаз «сиплеться за вітром листя...», а затим «а у Параски синяя запаска». Цікавим 
і дотепним у цей час був відеоряд: на великому екрані показували уривки з фільму 
«Білий птах з чорною ознакою», де Іван Миколайчук з Богданом ступкою грають на 
народних музичних інструментах, та знаменитий танок ступки з кадочниковою. 
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своє музичне вітання подарувала відома вокальна формація зі Львова «Піккар-
дійська терція». 

«Дорогий Богдане сильвестровичу, прийміть найщиріші вітання від рідного 
Львова, від Галичини і нас, покірних ваших дітей. Хочемо подарувати вам пісню 
володимира Івасюка “Твої роки...”»

коли співаки йшли зі сцени, ступка тихо, наче аж сумно, мовив: «Так гарно 
співають». 

колись вольтер писав, що всі почесті цього світу не коштують одного хо-
рошого друга. одним з таких давніх друзів ювіляра є Роберт Робертович сту-
руа — народний артист сРсР, народний артист Грузії, лауреат Державної премії 
сРсР і Державної премії Росії, багатьох інших театральних премій, у тому числі 
міжнародних. а ще стуруа, як і ступка, тонко відчуває й цінує гумор. ось і тоді 
він урочисто виніс, як дорогоцінність, і подарував ювіляру пляшку якоїсь осо-
бливої чачі:

«Дорогий Богдане сильвестровичу, таких пляшок усього три: одна — у пре-
зидента, друга — у міністра культури, а третю дарую вам. Я вам зіграю уривок 
з “Регтайму” Гії канчелі. Можна?»

І зіграв на білому роялі, встановленому на сцені спеціально для його виступу. 
а ступка оголосив: «Геніальний режисер Роберт Робертович стуруа!» 

Добре пам’ятаю, з якою поштивістю й любов’ю спілкувався ступка зі стуруа, 
коли у 2003 році запрошений ним великий режисер ставив на франківській сцені 
«Царя Едіпа». Богдан сильвестрович, який завше відчуває себе учнем, говорив тоді:

— Мені було так приємно пройти період учнівства у спілкуванні з майстром режисури 
Робертом Стуруа. Здивував і вразив він, починаючи від задуму, сформульованого з геніаль-
ною точністю, і закінчуючи унікальним репетиційним процесом. У ньому актори непоміт-
но для себе входять в уявний, ними ж створений світ героїв Софокла. Роберт Робертович 
на кожній репетиції проживає ситуації всіх персонажів. 

У кожному з них є частка його характеру, душі, його прагнень та вподобань, розуміння 
сьогоднішнього дня, сенсу буття.

Як звуки зіграного оркестру сприймається робота театральних соратників Стуруа: 
художника Міріана Швелідзе, балетмейстера Гогі Алексідзе, композитора Гії Канчелі. Поди-
ву гідна висока творча етика цих людей — їх відразу сприймаєш як своїх друзів, своє друге 
творче «я».

спостерігав за ступкою і стуруа й того вечора, 7 жовтня, коли вони, вже після 
дійства в театрі, вдвох обмінялися тостами на бенкеті. Не чув, що говорив Богда-
ну сильвестровичу його грузинський друг, але знаю, що є у Роберта Робертовича 
улюблений тост:

«Іноді в житті виникають хвилини, коли тобі здається, що немає виходу, все 
скінчено. ви помічали, як увечері птахи починають галасливо літати з дерева на 
дерево? Їм ввижається, що прийде ніч і вже ніколи не настане завтра. вони не 
знають, що ранок обов’язково надійде, навіть якщо здається, що все вже скінчено. 
І сонце зійде, що б не трапилося».
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ступка напевне знав, що завтра сонце зійде. На згаданому бенкеті повільно 
ходив поміж столами, присідаючи то тут, то там. Здається, найдовше затримався 
біля Миколи Жулинського й Івана Драча — розповідав один за одним анекдоти, 
а ті щиро сміялися.

Передаю один із них у записі Миколи Жулинського:
— Сидить гуцул над озером і лапає рибу. Тут випливає повільно жаба, робить одне 

коло, друге... І так улесливо:
— Вуйцю, вуйцю! А можна я біля вас сяду і подивлюся, як ви лапаєте рибу?
Вуйко:
— Пішла на...!
Жаба відпливла. Через деякий час знову колами-колами так ліниво все ближче і ближче:
— Вуйцю! Га, вуйцю! Як ви гарно лапаєте рибу. Ми, жаби, не можемо натішитися, коли 

бачимо, як ви рибу лапаєте. Можна, вуйцю, я сяду біля вас і дивитимуся, як ви лапаєте 
рибу?

— Та мать твою... Сідай уже.
Сіла жаба, руки склала на грудях, замилувалася собою, яка вона горда, що сидить поруч 

із вуйком і дивиться, як він файно лапає рибу.
І тут випливає друга жаба. Робить коло, друге і до вуйка:
— Вуйцю, вуйцю! Можна я біля вас сяду і буду дивитися, як ви лапаєте рибу?
Жаба, що вже сиділа біля вуйка, не витримала і:
— Пішла на...!
І повернулася до рибалки:
— Правда, вуйцю?!
Та повернемося на франківську сцену. Наступне привітання ювіляра знову було 

музичним. Чудесний «віночок» етно-джазу виконав відомий у всьому світі скрипаль-
віртуоз василь Попадюк. а потім він підійшов до ступки, дав йому смичок і, трима-
ючи у своїх руках скрипку, зіграв з ним... «Чардаш». «Це грав я!» — з гордістю сказав 
Богдан сильвестрович. Та в цьому ніхто з присутніх і не сумнівався.

Привітав ювіляра і видатний український художник сергій Якутович. ви-
йшовши на сцену з чималим шкіряним фоліантом у руках та жовтогарячими 
айстрами, він впав перед артистом на коліна. «Ну-ну-ну!» — сказав ступка, під-
німаючи його. 

«Богдане сильвестровичу, — схвильовано говорив Якутович. — Ця книжка — 
результат нашої з вами роботи. Для мене ви — найкращий, тому що абсолютно 
реалізовані. І ви знаєте це. І все ж таки вам треба розвиватись далі, а нам бути 
поруч з вами. Бо коли з вами працюєш, стаєш кращим. Дякую». 

У подарованій Якутовичем книзі вміщено всі графічні твори, якими було 
оформлено «концерт № 70», і вони, безперечно, ввійдуть в історію українського 
образотворчого мистецтва. 

Далі на сцену вийшов режисер, драматург і продюсер Ігор афанасьєв. Його 
виступ складався з двох частин: поетичної, російською мовою, і музичної, україн-
ською. 
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сегодня рифму «Богом данный»
Не раз произнесут Богдану
Его коллеги и друзья,
Его студенты и артисты,
И президенты, и министры,
Ее преподнесу и я.
Есть в этой рифме смысл особый,
Достоинство высокой пробы, 
Магический, волшебный знак
Того, кто так, единым махом,
взлетел над миром белым птахом
И не догнать его никак.

Потім зазвучала пісня «Черемшина» у виконані Ігоря афанасьєва та Жанни 
Боднарук, перероблена «під ювілейне свято»:

Зозулі голос чути в лісі.
ку-ку.
Ластівки гніздечко звили в стрісі.
а Богдан веде Ларису гаєм,
Пісню про кохання їй співає. 
всюди буйно квітне черемшина.
Закохалась в нього балерина.
стала Богом дана 
Для ступки Богдана
Та й на все життя.

Привітав Богдана сильвестровича і гість з Чернівців, поет, театральний про-
дюсер семен Цадельківський.

— Доброго вечора, Богдане сильвестровичу.
— Сенєчка, будь здоров. 
— Доброго вечора, зале. сьогодні свято не тільки Богдана сильвестровича, 

але й усієї України. І також нашої Буковини, Чернівщини. вже давно Богдан 
сильвестрович у нас прописаний золотими літерами. І, звичайно, ми його дуже 
любимо. але прекрасно розуміємо, що його так само люблять і Нью-Йорк, і Мо-
сква, і Тель-авів, і сідней, і Тбілісі, і всі-всі країни й міста. Ми даруємо вам кар-
тину чернівецького художника андрія Маланюка на сюжет фільму «Білий птах 
з чорною ознакою». Я хочу побажати, щоб Богдан сильвестрович ще не один 
раз станцював нам свій запальний танок. І будемо сподіватись, що він це зро-
бить і десять, і двадцять років потому. Дозволю побажати вам прожити до ста 
двадцяти років.

— Буду старатися. 
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— У мене є ще одне приємне доручення від друга Богдана сильвестровича — 
Євгена олександровича Євтушенка. він надіслав лист із віршем і просив, щоб 
його зачитали.

«Богдану и Ларисе.
Дорогие Богдан и Лариса — сегодня выстраданный вами вместе, ваш 

заслуженный праздник. Поздравляю и остапа — достойного участника этого дня, 
и киевлян, для которых искусство неотделимо от народной совести. Примите этот 
мой искренний дар вашей любви, победившей все сложности и удары жизни, и буду 
счастлив, если посвященное вам мое стихотворение будет прочтено в этот день. 

ваш Евгений Евтушенко.

Начинающий ступка 
в чупрынной лихой голове 

чуть не с детства, 
наверное, 

выносил 
тайный замысел, 

а не вымысел, — 
стать украинским 

Лоуренсом оливье. 
Тот 

в искусстве велик, 
кто велик и в любви.

он, устав от завидок, 
от ранней израненности, 

бросил первые аплодисменты свои, 
как цветы, 

к белоснежным балеткам избранницы.
Но любовь унижают и бедность, 

и быт.
Балерине бывало несладко 

в нелегкие те пятилетки — 
и от очередей, 

чтоб хоть что-то для мужа добыть, 
и пришлось ей и штопать рубашки ему, 

да и собственные балетки.
с пастернаковской Ларой, 

Лариса, 
тебя я хотел бы сравнить 

по страданьям твоим, 
непохожим совсем на порханье, 

а однажды любовь натянулась, как нить, 
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и почти порвалась, 
но сынишка вернул ей дыханье.

Так вот вы победили,
Друг другом любимые вновь,

оба — 
Дети похожей на поле сражения сцены.

Что такое искусство?
Да та же любовь, 

и оно, как любовь, 
не прощает измены.

Евгений Евтушенко

5 октября 2011 года. Талса. оклахома».
З музичним подарунком приїхав зі Львова дитячий ансамбль «Цьомочки»: 

«Ми — львів’янки й дуже раді, що талант пана ступки зародився у Львові. Тож 
прийміть від галичанок подарунки солодкі — цьомки, цьомки, поцілунки». Так 
розпочали дівчатка своє вітання.

За ними на сцену вийшли давні друзі Богдана ступки — заньківчани андрій 
Мацяк, Юрій Брилинський, Богдан козак, Борис Мірус і Богдан стельмах. 

слово взяв генеральний директор Національного академічного драматичного 
театру ім. М. Заньковецької андрій Мацяк: 

— Шановний пане Богдане, я би хотів від імені всіх львів’ян, що знаходяться 
у цьому залі, подякувати вам за цю нотку ностальгії та любові до своєї Батьків-
щини. Я хочу від нас усіх, від усього Львова, від Театру імені Марії Заньковецької, 
від Федора стригуна, який, на превеликий жаль, сьогодні знаходиться в лікарні, 
побажати вам усього найкращого і сказати вам, що на вас завжди чекають у сво-
їй хаті — в Театрі Заньковецької. коли приїдете, відразу почуєте «Піккардійську 
терцію» і відчуєте аромат чудової кави. 

Шановне панство, я би хотів від заньківчан подарувати шматочок Львова — 
найкращі книги про Львів за останні п’ять років, прекрасні чудові видання. сьо-
годні багато говорили про різні ролі в кіно, в театрі, а я хотів би сказати про одну 
роль — це роль міністра культури, яку пан Богдан виконав...

— Це були мої сімнадцять миттєвостей весни. Сімнадцять місяців я грав цю роль. 
— Тоді заньківчанам було надзвичайно важко. Пан Богдан зробив те, що він 

міг би і не робити, але зробив з повною відповідальністю і з величезною любов’ю 
до свого рідного колективу — Театру імені Заньковецької. він зробив найважли-
віший крок як міністр культури — надав нашому театру статус національного. 
Я надзвичайно вдячний і пану Богуцькому, який знаходиться у цьому залі, і пану 
володимиру Литвину, які пізніше приєднались до цієї справи. Тож щиро дякую 
вам за це, пане Богдане. 

До свого друга звернувся народний артист України, лауреат Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка Богдан козак: 
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— Шановне панство, шановний Богдане, маю доручення від твоєї рідної аль-
ма-матер — Театру імені Заньковецької — передати цю вітальну адресу. Нашому 
театру наступного року виповнюється 95. Прийміть від нас офіційне запрошення 
з’явитися на наш ювілей. 

— Юрій Богданович, бери мікрофон, — сказав Богдан ступка.
Мікрофон узяв друг юності ювіляра, заслужений артист України Юрій Бри-

линський:
— Ти пам’ятаєш, яку пісню ми безкінечно співали в автобусі на виїзних ви-

ставах? «катерино, відчини-но, катерино, стань-но».
— «Дай мі їсти, дай мі пити, як то буде файно». 
— Богдан стельмах склав, а ми виконаємо тобі коломийки. 
І далі довго співали хлопці коломийки на мелодію «катерино, відчини-но».
Привітав Богдана сильвестровича і найстарший актор Театру ім. М. Занько-

вецької, вчитель ювіляра, народний артист України Борис Мірус:
— Я привітаю тебе від акторів похилого віку. Дорогий Богдане, я розумію, що 

ти з ротмістра дійшов до генерала, а я залишився все-таки майором...
— Це неправда. 
— Дозволь привітати тебе просто. Я щиро дякую тобі і Господу Богу, що дав 

мені можливість вислухати такі справжні оцінки твоєї праці.
— Я вчився у Вас. 
— о Боже! Я ручаюсь, що всі твої успіхи — це не манна небесна. вони дава-

лись тобі кров’ю і потом. І тому дай, Боже, тобі здоров’я. І ще прошу тебе, щоб 
багато років ти нас запрошував і щоб я приїжджав. 

Заньківчан на сцені заступили актриси Театру ім. І. Франка з музичним пода-
рунком — джазовою піснею та масовим запальним танком, після чого з вітанням 
вийшов генеральний директор Театру Михайло васильович Захаревич. 

— вельмишановний Богдане сильвестровичу, я все стою за лаштунками і ду-
маю, що ми вже святкуємо ваш ювілей півтора місяця.

— Мало. Мало. 
— Я вже стільки за цей час гарних слів сказав. в одній зі своїх ролей ви кажете, 

що слова нічого не важать, важать лише справи. І я подумав: свято у нас триває не 
півтора місяці, а двадцять років — рівно стільки, скільки триває співпраця з вами. 
І я щиро дякую за це. Прошу у Бога, щоб він дав нам можливість підготуватись до 
100-річчя Театру через десять років. Потім намітити...

— ...125-річчя.
— Я до того й веду. І щоб наші колеги не були в цьому розчаровані. сьогодні всі 

пишаються тим, що ви художній керівник, що керуєте Театром, що ви досягли того, 
про що інші театри лише мріють. Я прошу у Бога для вас багато здоров’я і щасливих 
років. У цій скриньці, яку я тримаю в руках, зібрані наші потаємні думки саме з цього 
приводу. Хай Бог вас любить і шанує, дарує всілякі гаразди. Шануємо вас і любимо! 

Я дуже давно не працював конферансом, але мене попросили сказати, що на 
сцену запрошується народна, дуже поважна самодіяльність Театру імені Франка.
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Завершився ювілейний «концерт № 70 від ступки» розкішним, неперевер-
шеним капусником акторів Театру ім. І. Франка на ступчині теми та відкриттям... 
символічного пам’ятника Богдану сильвестровичу, який «встановлять замість 
фонтану в сквері біля театру». За тим жартівливим проектом — це буде бюст 
ступки в образі Тев’є-Тевеля, задрапірований прапором Євросоюзу.

а мені хотілося б завершити цей сюжет серйозно. На мій погляд, ступка в обра-
зі Тев’є-Тевеля, чи Миколи Задорожного, чи короля Ліра, задрапірований у вдячність 
мільйонів його прихильників, уже давно мав би одухотворювати той театральний 
скверик. Може, хтось скаже, що за життя «не положено»? Дурниці! Чому ми такі за-
здрісні й невдячні, зашорені й закомплексовані, ледачі й неповороткі?! Нагадаю, до 
речі, що погруддя Бориса Патона (дай йому, Боже, здоров’я і многая літа!) вже кілька 
десятиліть стоїть у центрі києва. І це справедливо! 

Ще за життя великого режисера сергія Данченка я пропонував посадити його 
поруч із великим артистом Богданом ступкою в скверику біля фонтану. а коли 
сергія володимировича не стало, писав у книзі «Майстер» (2005):

«Нагадаю, що після смерті Георгія олександровича великий драматичний 
театр у Ленінграді, який перед тим носив ім’я о. М. Горького, був названий іме-
нем Товстоногова. Мова зовсім не про те, щоб перейменувати театр у києві. вДТ 
у санкт-Петербурзі — всього лише один із кращих російських театрів, а театр, 
в якому працював Данченко — єдиний. Національний. І носити йому славне ім’я 
Івана Франка. Проте Малу сцену, якої сергій володимирович так і не дочекався, 
варто було б назвати його іменем. Данченко вважав Малу сцену важливою складо-
вою Національного театру». 

слава Богу, завдяки Богдану ступці восени 2012 року це сталося: більш як 
двадцятирічне будівництво було завершено, й на будинку біля Театру ім. І. Фран-
ка з’явилася «камерна сцена імені сергія Данченка». офіційно її було відкрито 
19 березня 2012 року. 

втім, продовжу цитату з книги «Майстер»:
«Дуже хотілося б, щоб у скверику біля театру якнайшвидше постав пам’ятник 

сергію Данченку. Щоб у києві та Львові були названі вулиці його іменем. І ще ба-
гатьох посмертних знаків пошани достойний сергій володимирович Данченко». 

Тут нічого не змінилося. 
Жаль, який жаль! 
кричу! Може, хтось почує?
Пройшов якийсь час, і я звернувся до ступки з питаннями, пов’язаними 

з ювілеєм.
— Цього року ви відзначили своє 70-річчя. Це важливий Рубікон у житті?
— Мій батько говорив, що треба дотягнути до сімдесяти років, а там живи, скільки 

хочеш...
— Як пройшли, на ваш погляд, ювілейні заходи: безпосередньо в день наро-

дження двадцять сьомого серпня і більш офіційні сьомого жовтня?
— Люди кажуть, що добре.
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— Які подарунки були найдорожчими?
— Всі, що від чистого серця. Насамперед, «Концерт № 70» не стався б без джаз-бенду 

«Богдан», яким я «диригував». Зворушили і втішили артисти моєї рідної трупи і заньківча-
ни, які гуртом приїхали зі Львова. Геніальний Роберт Стуруа! Відеопривітання з Москви... 
Живі очі щирих друзів — то найдорожче. Дуже приємно було отримати альбом генеалогіч-
ного древа фотографій від двоюрідного брата Ореста Ступки, графічні твори на Ступчині 
теми від Сергія Якутовича, біографічну книгу від Вас, альбом фотографій, виданий у Львові, 
дарчий вірш від Євгена Євтушенка...

Осінні бесіди по телефону

Десятого жовтня ступка вилетів до Мюнхена, а вже ввечері 12-го у телефон-
ній розмові він сказав, що хотів би, якщо вдасться, «27 жовтня полетіти до Риму, 
а потім повернутися до києва і 2 листопада приїхати до Москви». Ясно було, що 
навіть при найсприятливішому розвитку подій так швидко летіти будь-куди не 
вдасться. але це свідчило про повне небажання ступки скільки-небудь порушу-
вати плани і задуми.

У Мюнхені понад тиждень якихось певних вістей не було — чекали на про-
фесора, який у той час оперував у сШа. Говорив з Богданом сильвестровичем 
щодня, тримався він прекрасно, настрій мав оптимістичний. Поруч була Лариса.

У розмові 15 жовтня Богдан сильвестрович щедро похвалив книгу «Богдан 
ступка», що вийшла в Москві до його 70-річчя: «Написана прекрасно, читаю з ве-
ликим задоволенням, аналіз спектаклів і фільмів хороший, глибокий, легко чита-
ється, факти потрясаючі. Є такі цікаві деталі, на які раніше не звертав уваги або 
забув уже. але в одному місці написано, що я в 1974 році переїхав у Львів і пішов 
у перший клас. Та мені ж тоді вже тридцять три роки було...»

Я відразу вибачився, виправдовуючись тим, що у великій книзі всяке може 
трапитися. втім, Богдан сильвестрович не сприйняв явну помилку всерйоз, а по-
ставився до неї поблажливо, посміюючись. але я зателефонував соавтору ассоль 
овсянниковій у Москву, і вона відразу нагадала мені, що на стадії верстки ми, ви-
являється, помітили цю описку і навіть ще раз перепитали тоді у ступки рік пере-
їзду до Львова — 1948-й. оперативно знайшли ту сторінку верстки, де нами була 
внесена правка, напевне, її не врахували в друкарні. все це було виявлено й вста-
новлено буквально за кілька хвилин, і ступка в Мюнхені був приємно вражений, 
але справедливо відзначив: «Поїзд уже пішов».

Пишу про це тому, що в ті дні у Мюнхені він перечитував книгу і кілька разів 
схвально відгукувався про неї. скажімо: «Лариса пішла за продуктами, а я лежу 
й насолоджуюся книгою». І навіть прочитав заголовки сюжетів, які були у нього 
перед очима: «Чи буде ступка Гамлетом?» і «Якщо не “Гамлет”, то “король Лір”».

Двадцятого жовтня нарешті відбувся консиліум лікарів. Було вирішено, що 
Богдан сильвестрович упродовж двох місяців прийматиме в києві ліки, які при-
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везе звідти з собою, а затим знову поїде до Мюнхена, можливо, для чергової опе-
рації. «Треба лікуватися», — твердо підсумував ступка. Його щирий оптимізм 
радував і надихав. Домовилися про спільну роботу на найближчі два місяці над 
новою книгою-біографією. 

Розповів Богдану сильвестровичу, що у львівській газеті «Ленінська молодь» 
за вересень 1960 року знайшли рецензію на виставу «Фауст і смерть», в якій «мо-
лодий здібний студієць Б. ступка» дебютував на сцені Театру ім. М. Заньковецької 
в ролі робота Механтропа. ступка слухав, іронічно похмикуючи, затим несподі-
вано сказав: «Послухайте цитату від Механтропа: “скоріше верблюд знайде мету, 
ніж ви, жіноцтво, логіку просту!”» Несповідимі шляхи ступчиної логіки...

Двадцять четвертого жовтня, в понеділок, Богдан сильвестрович повернувся 
додому. Телефонна розмова перед його відбуттям з Мюнхена: «Щасливої доро-
ги!» — «Дякую, дякую! Я вже сідаю в машину й їду в аеропорт...» Після прибуття 
до києва: «З поверненням додому!» — «Дякую! Лягаю в Феофанію». — «Як себе 
почуваєш?» — «Ну як тобі сказати... На обезболюючих. важко ходити...»

серйозне лікування в Феофанії почалося 27 жовтня: «сьогодні перший раз 
зробили крапельницю... Дві години... Робитимуть два дні поспіль, потім пере-
рва... І так — два місяці...» У слухавці чувся голос Лариси. вона була поруч... Яка це 
біда — знаходитися в лікарні! Яке це щастя — мати таку дружину!

З Феофанією зв’язок у мене був постійний. Богдан сильвестрович відповідав 
спокійним голосом і тримався прекрасно. Наші телефонні розмови були щоденни-
ми й торкалися різних питань і подій. відчувалося, що ступка перебуває в курсі всіх 
цікавих справ. скажімо, 29 жовтня запитав про його враження від церемонії від-
криття після шестирічної реставрації та реконструкції Большого театру в Москві, 
що відбулося напередодні. він відповів одним, але влучним словом: «Помпезно». 
справді, Большой відкривали з великою помпою, тобто врочистість явно була роз-
рахована на зовнішній ефект. Різало вухо й настійне акцентування в російських за-
собах інформації театральних пишнот і позолот, які повернуто з імперських часів, 
ніби саме це було запорукою великої слави Большого. Разом з тим його назвали «го-
ловним національним брендом», і це запозичене слово не співпадало з традиціями 
високої російської культури. Мало здивувало ступку те, що врешті-решт саме в день 
відкриття театру нова завіса впала на робітника сцени і його відвезли до лікарні.

Пам’ятаю, що того дня передав Богдану сильвестровичу вітання від відомого 
московського театрознавця й театрального критика Бориса Поюровського, кот-
рого Богдан сильвестрович поважає й цінує.

Поюровський розповідав:
«вперше я побачив Богдана ступку приблизно років 40 тому під час гастролей 

Львівського українського театру імені Марії Заньковецької в Москві. Пізніше мені 
випала щаслива нагода зустрітися з ним на спектаклях Театру імені Івана Франка 
й, звісно, в кіно.

Більшість ролей, які він виконував, були пов’язані з іменами великих попе-
редників, що аж ніяк не спрощують задачу актора. Наприклад, Дон Жуана в “ка-
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мінному господарі” Лесі Українки довгі роки грав Михайло Романов; войницько-
го в “Дяді вані” антона Чехова — Борис Добронравов; Тев’є та Ліра — соломон 
Міхоелс та Мар’ян крушельницький; Миколу Задорожного — амвросій Бучма; 
артуро Уї — Євген Лебєдєв... Тільки роль автора, Івана котляревського, в “Енеїді” 
до ступки ніхто не грав.

але ця обставина, як на мене, не бентежила Богдана сильвестровича. Нікого не 
наслідуючи, він кожного разу сміливо рушав у дорогу та знаходив власне рішення. 
На мою думку, ступка давно входить до десятки найвидатніших акторів сучасності. 

Такі актори, як ступка, дійсно є національним надбанням. Я ціную не лише 
образи, створені ним, але й сам спосіб його існування в житті та мистецтві, що 
утримує артиста від спокуси присісти за режисерський столик (чим я гірший за 
інших?), і вдячну пам’ять не тільки по відношенню до батьків, але й до всіх, кого 
Богдан вважає близькими за духом людьми — від Наталії Лотоцької до сергія Дан-
ченка, якому він багато чим зобов’язаний, до Тараса Шевченка, вільяма Шекспіра, 
Івана Франка, антона Чехова, Миколи Гоголя, Шолом-алейхема, амвросія Бучми, 
Леся курбаса, з якими він пов’язаний спільним розумінням того, що є добро і що 
є зло, а тому, безумовно, є їх нащадком по прямій».

Тридцятого жовтня, в неділю, вперше різниця в часі між Україною та Росією 
збільшилася до двох годин, бо в Росії, згідно з Указом Президента, не стали пере-
водити годинники на зимовий час, а в Україні це звично зробили.

Зателефонував уранці ступці:
— Хочу нагадати, що переставили на зимовий час годинники і тепер різниця 

між Україною і Росією збільшилася ...
— Вставай, Україно, бо москаль вже дві години не спить!
Наступного дня — 31 жовтня — ступка повернувся до цієї теми: «Що це ви 

наші поїзди не пропускаєте?» Йшлося про те, що потяги з києва до Москви через 
нову різницю в часі того дня затрималися в дорозі. а він уже знав!

Богдан сильвестрович сказав, що 4 листопада Дмитро Медвєдєв мав вруча-
ти йому російську нагороду. відповідний Указ «о награждении орденом Почета 
ступки Б. с.» було підписано ще 25 серпня:

«За большой вклад в развитие связей между Российской Федерацией и Украи-
ной в области культуры наградить орденом Почета ступку Богдана сильвестро-
вича — художественного руководителя Национального академического драмати-
ческого театра имени Ивана Франко, Украина.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев.
Москва, кремль. 25 августа 2011 года».
а тоді я здивувався, бо щойно бачив по телевізору, як Медвєдєв уже вручав 

нагороди Демидовій, аросєвій, Мацуєву, Плісецькій. «Ні, саме четвертого, мені 
сьогодні зателефонували з Посольства Росії в Україні». — «Чому нагороду мають 
вручати не разом з усіма?» — запитав я. — «Не знаю, може, іносранців окремо 
нагороджують...» Почувши таке незвичайне слово, відразу попросив дозволу вико-
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ристати його в книзі, що й роблю. «Хай передають орден у київ», — спокійно ска-
зав Богдан сильвестрович. а я запропонував, щоб пізніше хтось вручив нагороду 
в культурному центрі України в Москві, наприклад, Михайло Швидкой. «Можна 
і так», — погодився ступка. 

коли прощались, Богдан сильвестрович сказав: «Пока, пока... Дай, Боже! Дай, 
Боже!»

Наступна розмова — 2 листопада. Розповів, як учора в Москві підбили підсум-
ки І Московського фестивалю-конкурсу ліричних тенорів ім. І. с. козловського 
(27 жовтня — 1 листопада). У Будинку вчених 1 листопада пройшов гала-концерт 
переможців, яких вітали Бела Руденко, василь Лановий, валерій кікта. серед дипло-
мантів конкурсу було два полтавчанина — ангел Георгієв та Руслан Христиченко. 

відразу згадали, як на самому початку 1993 року на Малій сцені старого 
 МХаТу йшли «Записки божевільного» у постановці василя сєчина за участю Бог-
дана й остапа ступок. І козловський, якому йшов тоді 93-й рік (!), прийшов на 
виставу! Ровесник віку, великий тенор, мудрий Маестро сказав перед початком 
вистави напрочуд добрі, високі слова про талант Богдана ступки, не приховуючи 
своєї залюбленості в нього. він говорив про те, що справжнє мистецтво непід-
владне відстаням. За словами козловського, свого часу Гоголь спеціально приїхав 
до Харкова на прем’єру «Ревізора» за участю карпа соленика. Не міг і він, козлов-
ський, не прийти на спектакль ступки...

Заговорили про знаменитого українського актора соленика, життя якого 
(1811–1851) майже співпало в часі з Гоголевим. кажуть, що він блискуче грав роль 
Чупруна у «Москалі-чарівнику» Івана котляревського. Принаймні, Тарас Шев-
ченко надавав соленику перевагу перед самим Щепкіним: «он показался мне 
естественнее и изящнее неподражаемого Щепкина». відомий радянський теа-
трознавець абрам Дерман пояснив це геніальною чутливістю поета: «Шевченко 
був в самій ґенезі своєї поетичної творчості бездоганно народним поетом, жоден 
атом його душі не був засмічений і отруєний хибно класичною традицією... і він 
з особливою чутливістю і сприйнятливістю повинен був реагувати навіть на най-
менше відхилення від простоти й природності».

До речі, в новітньому «Літописі життя та творчості М. в. Гоголя» (2010) соле-
ник згадується лише один раз — 21 лютого 1836 року. в той день у листі з Петер-
бурга до свого товариша по Ніжинській гімназії Миколи Бєлозерського письмен-
ник запитав про соленика, якого бачив на сцені в Лубнах Гоголів друг олександр 
Данилевський: «Решительно комический талант! Если же вам не удастся видеть 
его, то, может быть, вы получите какое-нибудь известие о месте пребывания его 
и  куда адресовать ему». Можливо, Гоголь хотів залучити соленика до участі в 
«Ревізорі», прем’єра якого відбулася в Петербурзі в квітні 1836 року. Цікаво, що 
Гоголь мав інформацію про соленика: «Есть в одной кочующей труппе Штейна 
под дирекцией Млотковского один актер по имени соленик». справді, соленик 
працював актором у трупі Івана Штейна з 1832 року, а з 1835-го з трупою Людвіга 
Млотковського гастролював містами України. Двічі відмовився від пропозиції пе-
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рейти на російську імператорську сцену й залишився в Україні, виступаючи пере-
важно в одесі та Харкові, де він і помер у 1851 році. 

...На тій виставі «Записки божевільного» у МХаТі був присутній і відомий 
московський критик Борис Поюровський. Я знайшов його відзив, опублікований 
у «вечерней Москве» вже 5 січня 1993 року, й прочитав ступці:

«И вот теперь благодаря Максиму Рыльскому устами Богдана ступки Попри-
щин заговорил по-украински... 

сейчас под впечатлением от встречи с Поприщиным Богдана ступки я вспо-
минаю его же Миколу Задорожного, войницкого, Тевье. казалось бы, Гоголь, 
Франко, Чехов, Шолом-алейхем — такие разные авторы. Да и образы и ситуации 
не имеют ничего общего. Но, с другой стороны, разве не объединяет их все та же 
тема маленького человека, обойденного судьбой?..

конечно, Поприщин нездоров — ни Гоголь, ни ступка, ни сечин не берут это 
под сомнение. Но они убеждены, что и все его окружающие далеки от нормы. И не 
только те, что томятся в соседних камерах, воображая себя наполеонами. отсюда 
и тоска, и боль вселенская, призванные пробудить в нас чувства человеческие».

ступка вперше почув ці слова театрознавця майже через двадцять років...
...Третього листопада 2011 року закінчився перший курс лікування, і ступка 

сказав, що назавтра збирається додому. «відпустять?» — запитав я. «а що мені 
тут робити?!» — рішуче відповів Богдан сильвестрович. Ще запитав я главу сім’ї, 
чи не буде він проти, якщо передам Ларисі — до її дня народження 4 листопа-
да — пару кілограмів шоколадних цукерок безпосередньо з магазину фабрики 
«красный октябрь». «Я — за!» — відповів завше закоханий у дружину чоловік. 
а передати просто — того дня в Москві був остап ступка, з яким, до речі, домо-
вився про його розповіді для цієї книги. Бо таки неповною була б ступчина біо-
графія без одкровень улюбленого сина.

Наступного дня, 4 листопада, привітавши Ларису, запитав у ступки, які слова 
сказав їй: «Люблю. І всьо...», — наче напівжартома відповів, але було в тому стільки 
пронизливої глибини й серйозності, що в мене мурахи по спині побігли. 

Богдан сильвестрович сказав, що почувається краще й хотів би 19 листопада 
приїхати з Ларисою в Москву, де йому мають вручити премію «кумир». І додав 
жартома: «кумир — це, мабуть, від слова “кум”. Так що чекай на кума». 

Історія нашого «кумівства» така. У 1986 році, коли у мене народився молод-
ший син, я попросив Богдана ступку та андрія сердюка бути його хрещеними 
батьками, щоправда, в радянському обряді. З того часу й стали кумами...

У розмові наступного дня ступка повернувся вже до наукового трактування 
слова «кумир» і процитував із Тлумачного словника сучасної української мови: 
«статуя, якій язичники поклоняються, як божеству, ідол». а потім ще й сипонув 
синонімами: божок, бовван, істукан, предмет схиляння... «Хочу зачитати це на вру-
ченні», — весело заявив він. І таки зачитав!

Тепер — про премію «кумир». Це одна з найпрестижніших у Росії премій у га-
лузі театру, кіно й телебачення. Заснована у 1997 році, присуджується не лише 
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за підтримки професійного, але й суспільного голосування, тобто завойовується 
любов’ю публіки. З 2009 року це голосування стало проходити в Інтернеті, набув-
ши масштаби загальнонаціональні. «кумир» присуджується артистам один раз на 
два роки за найбільш яскраві роботи в театрі, кіно і на телебаченні. Цікавою озна-
кою премії є те, що кожний лауреат стає власником справжнього витвору юве-
лірного мистецтва та грошової премії. серед лауреатів минулих років — Євген 
Миронов, валентин Гафт, Чулпан Хаматова, олег Меншиков, олег Янковський, 
аліса Фрейндліх, Михайло Ульянов, Еліна Бистрицька, алла Демидова, Юлія Бо-
рисова, сергій Гармаш, олексій Баталов, Михайло Глузький, в’ячеслав Тихонов, 
Інна Чурикова, Нонна Мордюкова та інші. 

У 2011 році великий українець Богдан ступка став лауреатом російської загаль-
нонаціональної премії в найпочеснішій номінації «За високе служіння мистецтву». 
Того ж року за кращі жіночі та чоловічі ролі в театрі й кіно премію «кумир» отри-
мали Михайло Єфремов, сергій Маковецький, Ірина Розанова, альона Бабенко.

...У телефонній розмові 6 листопада мимохідь запитав у Богдана сильвестро-
вича, що він читає. ступка з явним задоволенням відповів: 

— Олега Чорногуза. «Аристократ з Вапнярки». Чудесна річ, потрясаюча! Читається 
легко, наче пливеш по тексту... Сідалковський десь нагадує Остапа Бендера, але насправ-
ді — цілком самостійний твір. Іронія — найтонша, таке щиро українське глузування, що 
підноситься до висот дошкульності й стає убивчою сатирою. Якщо зробити п’єсу, то буде 
просто куля... Хорошу дуже п’єсу можна зробити...

Це було так несподівано і, водночас, так очікувано від ступки. він читав ро-
ман, який нищівно пародіював радянський період застою, тобто часи правління 
Леоніда Брежнєва, написаний у «розквіті» того застою, — в 1979 році. але худож-
ній керівник франківців не збирався вкотре висміювати на театральній сцені то-
дішній лад, він уздрів, що сатирична куля, випущена понад три десятиліття тому, 
цілить і в сучасних нероб і пристосуванців, у лжепатріотів, лжереформаторів, лже-
науковців, лженародних депутатів, лжепіклувальників про народну долю...

Хто ж не пам’ятає фантасмагоричний, «всесвітньо відомий» Фіндіпош-Філіал 
науково-дослідного інституту з вивчення попиту на шапки, який в очах розумних 
людей сприймався дійсною моделлю цілого бюрократичного суспільства?

«З часом стали модними науково-дослідні інститути та їх філіали — більш, ніж 
шапки, але менш, ніж реорганізації, — “Учкопопош” став “Фіндіпошем”. “Фінді-
пош” зробив ще один прогресивний крок уперед: тут уже не шили і не вчилися 
шити шапок, а тільки вивчали попит на них. “Фіндіпошівці”, відгукнувшись на 
заклик “оволодій суміжною професією!”, знову почали займатися селекцією, взяв-
ши зобов’язання створити новий вид досі нечуваної тварини. Так народилася ідея 
схрестити ондатру з їжаком».

Так от, аристократи «Фіндіпошу» пережили свою установу й, як справедливо 
відзначив редактор сучасного видання Гриць Гайовий, «дуже добре вписалися в су-
часну дійсність і почуваються в ній не менш комфортно, ніж у своєму “Фіндіпо-
ші”, хоч він і має вже іншу офісну назву». сідалківщина жила й живе! 
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На моє питання, хто міг би написати п’єсу за твором Чорногуза, ступка відпо-
вів: «Ну, я ще не знаю, але ідея така є». Я нагадав, що Чорногуз сам є автором кіль-
кох п’єс, і Богдан сильвестрович відразу зреагував: «Треба буде дізнатися, може, 
він уже зробив п’єсу, або замовити йому».

Домовилися, що переговорю з олегом Чорногузом. Я зробив це за кілька хви-
лин. олег Федорович сказав, що вважатиме за щастя, якщо ступка візьметься 
за сценічне втілення його твору. коли після обіду 7 листопада повідомив про це 
ступці, той уже був на роботі, в своєму кабінеті! сказав: «сидимо, складаємо ре-
пертуарний план для Малої сцени».

З того часу він щодня працював у своєму кабінеті. ввечері 11 листопада за-
телефонував ступці. взявши слухавку, запитав мене: «Ти Чорногуза читаєш? 
Правда, цікаво?» Чути було, що Богдан сильвестрович щось активно й зі смаком 
жує. «обідаю», — пояснив він. «Мабуть, з апетитом?» — «З апетитом. Да! котлета 
по-київськи. З буфету». виявилося, що з ним були ще й Данило Федоряченко та 
Наталка Пономаренко: «вони п’ють, а я їм!» Голос у ступки був бадьорий, напо-
ристий, повнокровний.

сказав йому, що сформулював ще понад 200 питань, на які йому доведеться 
відповідати. Тепер усього склалося 1004 питання до нього... «1004 — не годиться. 
Треба, щоб була 1001 відповідь. Як казок у Шахерезади». Наступного дня (в су-
боту) мій дзвінок знову застав ступку на робочому місці. «сиджу собі в кабіне-
ті. скільки барахла зібралося на столі! Порядок наводжу». Я ще раз поцікавився, 
чи збирається Богдан сильвестрович приїжджати до Москви на вручення пре-
мії «кумир». він упевнено підтвердив: «Приїдемо з Ларисою вранці 19 листопада, 
а 20-го ввечері — додому». 

Кумир мільйонів

Як і обіцяв, Богдан сильвестрович приїхав до Москви з Ларисою і остапом 
19 листопада, в суботу. впродовж дня він відпочивав, а ввечері вишукано й стиль-
но вдягнений, з якимось незвичайним метеликом на білосніжному комірці, по-
дарованим Ларисою, відправився за «кумиром». Та перш ніж увійти з ним в уро-
чисту залу, коротко згадаємо більш як тридцятирічну історію ступчиних нагород, 
почесних звань, премій і призів. 

Почалася вона у 1980 році, коли Богдан сильвестрович став народним артис-
том сРсР. коли наприкінці 90-х я попросив артиста перелічити для книги про 
нього всі свої звання й премії, він відповів так:

— Це нудна робота та спробую:
народний артист СРСР і України;
лауреат Державної премії СРСР і Державної премії України імені Тараса Шевченка;
лауреат спеціальної премії імені К. С. Станіславського «За вищі творчі досягнення на 

сценах театрів Співдружності незалежних держав»;
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лауреат премії імені Амвросія Бучми «За значний внесок у розвиток театрального мис-
тецтва України та створення ролей високого художнього рівня, що стали подією в теа-
тральному мистецтві країни»;

лауреат Першої загальнонаціональної премiї «Людина року–97» у номінації «Актор те-
атру та кiно року»;

лауреат Першої загальнонаціональної премiї «Людина року–99» у номінації «Актор 
року»;

академік Академії мистецтв України.
Напевне, не все, але досить...
справді, це було не все. Додаю інформацію:
у 1991 році ступка був удостоєний літературно-художньої премії спілки те-

атральних діячів України імені І. П. котляревського за роль автора в  спектаклі 
« Енеїда»;

у 1993 році він отримав приз за видатний вклад у слов’янський кінематограф 
на Міжнародному кінофестивалі «Золотий витязь»;

у 1995 році одержав призи київського міжнародного кінофестивалю «стожа-
ри» за кращі чоловічі ролі другого плану в фільмах «Фучжоу» та «Геллі й Нок»;

у 1996 році удостоєний Міжнародної премії імені сіді Таль за успіхи в галузі 
розвитку національної культури і зміцнення дружби між народами.

Що й говорити, зоряний шлях...
але по-справжньому тріумфальним стало для ступки перше десятиліття но-

вого ХХІ сторіччя. На превеликий жаль, Україна до цього не була причетна. Нема 
пророка у своїй вітчизні. Не Україна прославила його, а він її. 

У 2001 році шістдесятирічний Майстер був нагороджений найвищою теа-
тральною премією Москви «кришталева Турандот» за роль афанасія Івановича 
в спектаклі валерія Фокіна «старосвітська любов» за мотивами Миколи Гоголя. 
Між іншим, ця премія вперше була вручена зарубіжному артисту! У тому ж році 
Богдан сильвестрович був членом журі ХХІІІ Московського міжнародного кіно-
фестивалю, а до ювілею ступку було удостоєно російського ордена Дружби «За 
значний вклад у розвиток театрального мистецтва та зміцнення російсько-укра-
їнських культурних зв’язків».

Надзвичайний початок нового століття та нового десятиліття творчого життя. 
але далі — більше!

одним з найурожайніших на нагороди був 2004 рік, коли за кращу чоловічу 
роль другого плану (генерала сєрова) у фільмі Павла Чухрая «водій для віри» Бог-
дан ступка отримав премію Національної академії кінематографічних мистецтв 
і наук Росії «Золотий орел», Національну кінематографічну премію Росії, країн 
сНД і Балтії «Ніка», приз «срібний Георгій» Міжнародного кінофестивалю в Мо-
скві та приз Міжнародного кінофестивалю «Лістапад» у Мінську. До речі, в історії 
«Ніки» Богдан сильвестрович став першим актором, номінованим за два фільми 
(«водій для віри» та «свої»)! У тому ж 2004-му за фільм Дмитра Месхієва «свої» 
він отримав Національну премію кінокритики та кінопреси Росії «Золотий овен» 
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та приз на Міжнародному кінофестивалі в Марокко. Того ж року артист номі-
нувався на європейську кінопремію «Фелікс» (сказати б, аналог американського 
«оскара»)... в результаті тоді Майстер став членом Європейської кіноакадемії кі-
номистецтв, яка вперше за всю свою історію назвала українця серед претендентів 
на звання «кращий актор Європи» — Богдана ступку.

У 2005 році на фестивалі продюсерського кіно Росії та України «кіно–Ялта» 
актору вручили приз «За вклад у кіноіндустрію». У 2006 році ступка був удостоє-
ний дуже престижної російської незалежної премії «Тріумф», що присуджується 
за найвищі досягнення в галузі мистецтв і науки. Цю нагороду йому вручив ан-
дрій вознесенський. У тому ж 2006-му отримав «Ніку» фільм кіри Муратової «Два 
в одному», де актор зіграв головну чоловічу роль.

2008 рік приніс ступці перемогу на Третьому римському міжнародному кіно-
фестивалі — срібного «Марка аврелія» за кращу акторську роботу в фільмі кши-
штофа Зануссі «серце на долоні».

У 2009 році на всеросійському Шукшинському фестивалі на алтаї ступка 
був удостоєний диплома «За вірність традиціям Шукшина» та призу Гільдії акто-
рів кіно Росії «За відданість акторському братерству» на кінофестивалі «сузір’я» 
у Твері.

У 2010 році колекція нагород артиста поповнилася ще однією статуеткою «Зо-
лотого орла» за головну чоловічу роль у фільмі володимира Бортка «Тарас Бульба».

в Україні нечасто зустрінеш яскраву, щиру радість з нагоди ступчиного трі-
умфу. Мабуть, уже нічого не вдієш — ментальність у нас така, схильна, скоріше, 
до заздрощів, ніж до співрадості. втім, у андрія Яремчука зустрів гарні слова: «Ми 
раді за нашого співвітчизника. Побільше б таких нагород, причому не лише з Ро-
сії, можливо, тоді бізнесмени, багаті шоу-зірки сподвигнулися б і на аналогічні 
премії у себе вдома». справді, в Росії є чимало авторитетних відзнак недержавного 
спрямування, зокрема за участю бізнесу та творчих, культурних громад і організа-
цій. Це свідчить, насамперед, про активну мистецько-творчу атмосферу, про заці-
кавленість як з боку інтелігенції, так і з боку бізнесу в розвиткові своєї літератури, 
мистецтва, культури, про визначеність ієрархії мистецьких критеріїв й обопільне 
почуття престижності від участі в подібних акціях. словом, європейський, світо-
вий підхід пронизаний ідеєю самоусвідомлення ролі російської культури в сус-
пільстві, авторитету Росії у світі. Тому хоча ці премії недержавного спрямування, 
вони — державницькі у вищезазначеному контексті. 

Недержавною, але надзвичайно престижною в Росії є й премія «кумир», якої 
ступка був удостоєний у 2011 році. Та ще й у номінації «За високе служіння мис-
тецтву»! в яскраво ілюстрованому спеціальному виданні, приуроченому до цере-
монії вручення, зазначалося, що «нам, сучасникам Богдана ступки, звичайно, по-
таланило». Московський театрознавець Роман Должанський роз’яснив чому саме: 

«ступку легко уявити собі протагоністом античної трагедії, що стоїть перед 
багатотисячним амфітеатром і приводить глядачів до справжнього катарсису. він 
міг би бути злидарем, мандруючим комедіантом, іронічним придворним блазнем 
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або загадковим персонажем середньовічних містерій. Безсумнівно, Богдан ступка 
став би улюбленцем простолюдинів, що товпляться в шекспірівському “Глобусі”. 
але і в королівському мольєрівському театрі не здався б цей актор чужим. На ньо-
го рвалася б публіка демократичних паризьких театрів у позаминулому столітті. 
Та невже важко уявити його серед корифеїв Московського художнього театру? 
Талант Богдана ступки згодився б будь-якому століттю — саме так, як йому під-
владний будь-який жанр та будь-яке століття. він народився у Західній Україні, 
піді Львовом, в одному з найплодоносніших місць Європи, де багато разів плута-
лися напрями історії та поєднувались долі різних народів. 

Можливо, тому з нього так легко й природньо виходять кряжистий мужик 
та витончений аристократ, безутішний страдалець і безтурботний жартівник, 
радянський генерал і містечковий філософ, чеховський інтелігент і біснуватий 
злодій. Здається, Богдан ступка — один із тих, хто сьогодні втілює невигубну по-
требу людини до гри, перетворення та самопізнання, щось, що не підвладне ні 
технічному прогресу, ні фінансовій кризі, ні революційним потрясінням суспіль-
ства. колись відомий театрознавець і критик вадим Гаєвський назвав гру Богдана 
ступки “портретною”. І справа не тільки в тому, що його обличчя — одне з най-
виразніших людських облич, яке не можна забути, і що одні лише крупні плани 
ступки вже здатні “зробити” фільм. До речі, художній керівник Національного 
театру України імені Івана Франка й на театральних підмостках грає “портрет-
но”, дивовижно вміючи фокусувати глядацьку оптику на своєму обличчі. На сцені 
й у кіно Богдан ступка створив унікальну портретну галерею, в якій сусідять ака-
демік-мракобіс Трохим Лисенко з фільму “Микола вавiлов” і гротесковий генсек 
Брежнєв із “Зайця над безоднею”, Тарас Бульба з розмашистого костюмного блок-
бастеру та сучасний казанова з мізантропічного світу кіри Муратової, терпеливий 
співбесідник Бога Тев’є-молочник і хитрий сільський староста в “своїх” Дмитра 
Месхієва. слава прийшла до актора вже в зрілому віці, але не треба звинувачувати 
небеса в нерозторопності. в героях Богдана ступки може клекотати злість або 
розливатися ніжність, по відношенню до своїх персонажів він може бути проку-
рором чи адвокатом. але те головне, чим тривожить та привертає глядачів ступка, 
приходить до людини лише з роками — бажання примирити земне з небесним та 
мудре знання про неможливість такої гармонії». 

Прекрасний абрис творчого портрету Богдана ступки! Хочу тільки привер-
нути пильну увагу читача до слів про те, що «слава прийшла до актора вже в зрі-
лому віці». Я щойно перелічив звання й премії Майстра, наголосивши особливо 
останнє тріумфальне десятиліття, пов’язане в основному з високим визнанням 
у Росії і престижними московськими нагородами. Проте ми вже знаємо й те, що 
насправді народна (!) слава до ступки прийшла найперше все-таки в Україні. все 
почалося з «Білого птаха з чорною ознакою», коли актору було тридцять років, 
з його театральних ролей у Львові та києві, з Державної премії сРсР у тридцять 
дев’ять років. коли ім’я ступки гриміло в Україні в ролях Миколи Задорожного 
і Тев’є-Тевеля, за які він отримав Національну премію України імені Тараса Шев-
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ченка, йому не було й п’ятдесяти. Звичайно, поняття «зрілого віку» відносне, в пев-
ному контексті це може бути навіть тридцять, сорок чи п’ятдесят років. але було б 
невірно прив’язувати всенародну славу ступки лише до московських кіно- й теа-
тральних премій, якими його було відзначено в основному після шістдесяти. 

З іншого боку, смішними й наївними є заяви деяких українських мистецтво-
знавців, що ступка не вивищився б у імперській Москві. Наприклад, один із них 
розповідав про те, як відмовляв артиста від переходу до провідного московського 
театру, куди його запрошували в середині 1980-х років: «Пам’ятаю довгу розмову 
на цю тему з Богданом. Доказів у мене було досить, але чи не найвагоміший виник 
зовсім випадково. Біля метро “Хрещатик” проходили повз гурт школярів, що, схо-
же, приїхали на екскурсію. І раптом почули стишений, схвильований голос учи-
теля: “Хлопці, дивіться, дивіться — ось іде ступка”. І тоді вже по паузі, я: “Богдане, 
у Москві цього не буде”». 

Бовкнути таке можна було тільки не подумавши, але обнародувати десять ро-
ків потому — у 1996-му... саме того року в Москві Богдану ступці вручили Між-
народну премію імені к. с. станіславського за значний вклад у розвиток театраль-
ного мистецтва, а далі міжнародні московські відзнаки посипалися на Майстра, як 
«із рогу достатку» (не буду вкотре перелічувати). На московських вулицях артиста 
впізнавали вже з початку 1990-х років (після фільму «сірі вовки» Ігоря Гостєва), не 
кажу вже про пізніші часи, коли епізод із діточками біля метро «Хрещатик» здава-
тиметься лише квіточкою. сам усе це бачив на власні очі!

Церемонія нагородження Богдана ступки премією «кумир» проходила в Де-
монстраційній залі ГУМу, що на красній площі. відкрив урочистості голова орг-
комітету олексій Баталов, який, зокрема, сказав: «Чотирнадцять років тому навіть 
неможливо було уявити, що коли-небудь цю премію будуть вручати на красній 
площі. Це найправильніша, найправдивіша, надзвичайно проста та чесна премія, 
оскільки її дають живі люди тим, хто їм дорогий, тим, хто їх кумир. Мабуть, дуже 
символічно, що в цьому році ми нагороджуємо переможців 19 листопада, оскіль-
ки саме сьогодні її ідейному натхненнику та засновнику Емілю Брагинському ви-
повнилося б дев’яносто років. оголошую церемонію відкритою». 

У запрошеннях було попередження: «Форма одягу — парадна». Таки й справді 
гості й лауреати були виряджені, вичепурені, проте все пройшло без дешевої пом-
пи й надмірних пишнот, у затишній і теплій атмосфері. вручали премії: Єгор кон-
чаловський — Михайлу Єфремову, володимир войнович — Ірині Розановій, во-
лодимир краснопольський — альоні Бабенко, володимир Хотиненко — сергію 
Маковецькому, а метрам Богдану ступці та олегу Табакову — Еліна Бистрицька 
та олексій Баталов. 

Здавалося, що в самому повітрі було розлито справді щире шанування пере-
можців. Без перебільшення, насамперед, це стосувалося ступки. скажімо, ла-
уреати, як годиться, говорили слова подяки режисерам, партнерам, вчителям, 
родині. Так от, майже кожен згадав Богдана сильвестровича, який разом з дру-
жиною Ларисою та сином остапом сидів у першому ряду. Зокрема, Ірина Роза-
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нова, переможниця в номінації «краща жіноча роль у кіно», з якою Богдан ступка 
знімався у фільмі «осяяння», зізналася: «Можу сказати тільки те, що це просто 
видатний день. Я сьогодні побачила любимого Богдана сильвестровича ступку, 
сергія Маковецького, Михайла Єфремова, олега Павловича Табакова. Яка не-
слабка компанія поруч зі мною. Яка це честь! Я щаслива. Це правда. Дякую вам». 
а поза церемонією Ірина Юріївна призналась, що, коли дізнається, що у фільмі 
буде зніматися Богдан сильвестрович, їй уже не важливим стає навіть сценарій — 
вона обов’язково дає згоду на зйомки! Між іншим, за лаштунками Богдан ступка 
підписав і подарував артистці книгу про себе. У подячному слові згадала Богдана 
сильвестровича і його кіношна дочка — альона Бабенко: «Не дивлячись на те, що 
один із моїх улюблених віршів “Не сотвори себе кумира...”, про них, про кумирів, 
сьогодні не можна не думати, коли в першому ряду я бачу мого найсправжнішого 
кумира — “тата” Богдана сильвестровича...» важливість і вагомість того, що на-
городу отримує саме Богдан ступка, наголосив і олег Табаков: «Премія “кумир” 
вище від усяких політичних ігор, і журі ніщо не завадило нагородити громадяни-
на незалежної України». 

Перед врученням премії Богдану сильвестровичу на сцені з’явились його... 
п’ятеро дочок з «Тев’є-Тевеля» (артистки Ганна ардова, Євдокія Германова, Ната-
лія Щукіна, катя старшова і Дарійка Пушкіна), які розіграли дотепну сцену в дусі 
шолом-алейхемського гумору. 

виходив актор на сцену під аплодисменти. коли зупинився перед мікрофо-
ном, в залі піднявся... сергій Маковецький! а затим і всі присутні! Таке трапилося 
в той вечір один раз. 

Підійшовши до ступки, дивовижна жінка й велика актриса Еліна Бистриць-
ка тепло, по-домашньому сказала: «Це я». Богдан сильвестрович так само тихо 
й по-доброму відповів: «а я тебе впізнав». І несподівано заспівав їй: «Через ліс, пе-
реліс...» а потім вони домовилися, коли Бистрицька приїде до києва, виконати 
дуетом якусь пісню...

вручаючи премію, Бистрицька, зокрема, сказала: 
«Я щаслива не тільки тому, що вручаю нагороду, але й тому, що просто бачу 

Богдана сильвестровича. Ми знайомі стільки років! Це так радісно й так прекрас-
но! він віддає глядачам усю свою душу, весь свій талант! Дай, Бог, тобі здоров’я, 
здоров’я, здоров’я. а все інше в тебе є».

коли разом із коштовним знаком «кумир» ступці передали й грошову премію, 
він мовив: «вовремя». а затим звернувся до залу російською мовою:

— Шолом. Узнав о событии, открыл словарь и прочитал, что кумир — это статуя, бо-
жок, божище, бовван (не думайте, что болван), истукан, идол, идолище. Но тут не забыть 
бы вторую заповедь Моисея: «Не сотвори себе кумира». Мне очень приятно получить 
эту премию еще и потому, что ею отмечены и две мои «дочери» по кино. Известно, что 
некоторые театральные педагоги пишут целые книги, как стать артистом. А я кратко 
расскажу, как стать Кумиром. Сначала нужно получить Всероссийскую театральную пре-
мию имени Константина Станиславского. Затем — московскую «Принцессу Турандот». 
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В кино важно получить «Нику», потом «Золотого орла» одного и второго, то есть обяза-
тельно стать именно двуглавым орлом. Следующая ступень — «Триумф». И только по-
сле всего этого можно рассчитывать на премию «Кумир». Я сегодня очень счастлив таким 
уважением ко мне. Но это не моя заслуга — это заслуга Семьи, нашего Театра имени Ивана 
Франко, Львовского театра имени Марии Заньковецкой. И компания у нас сегодня, как гово-
рят поляки, небольшая, но очень порядочная и интеллигентная. Спасибо.

Наприкінці ступку привітав запальним українським гопаком ансамбль на-
родного танцю Мойсеєва.

Після урочистої церемонії — традиційне фотографування лауреатів (фото 
в книзі). Затим всіх запросили до «Їдальні № 57», що з радянських часів працює 
в ГУМі. Богдан сильвестрович із Ларисою, остапом сіли за окремий столик, але 
невдовзі до них приєднався олег Табаков з дружиною Мариною Зудіною. впро-
довж усього вечора я сидів з всеволодом окпишем навпроти них і мав можли-
вість зблизька спостерігати за двома кумирами, двома великими життєлюбами. 
вони — неперевершені в застільній бесіді — невимушеній, веселій, з анекдотами, 
всілякими історіями з артистичного й не тільки минулого.

Табаков відразу заявив, що він українець на чверть — його бабуся була «хохлуш-
кою». ступка в ту ж мить поправив — українкою! в дитинстві Табаков жив з бабу-
сею в комунальній квартирі й запам’ятав, як ночами вона вставала й підходила до 
вікна на звуки мотора чорної «марусі», яка раз за разом забирала мешканців їх бу-
динку. Малий олег нічого не розумів, але кожного разу бабуся молилася, і в тій мо-
литві були й прізвища сусідів, і повне їх виправдання перед Богом... олег Павлович 
захоплююче розповідав цю та інші історії, а Богдан сильвестрович уважно, з явним 
інтересом слухав. о, він уміє слухати! Табаков цим даром володіє, здається, менше. 

Та коли ступка смачно проспівав йому сюжет опери Юлія Мейтуса «Ріхард 
Зорге», що за радянських часів йшла у Львові, олег Павлович був повністю під-
корений. І ось уже вдвох вони всерйоз обговорювали спорудження на красній 
площі висотних пам’ятників кумирам — ступці й Табакову. Затим удвох співа-
ли українську народну пісню про Дорошенка й сагайдачного, які, до речі, разом 
штурмували Москву на Покрову в 1618 році. Дивлячись на цю дивовижну, по-
трясаючу пару і слухаючи їх унікальне виконання, згадав, як описував знамениту 
пісню в «Житті арсеньєва» Іван Бунін.

«Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы, текла ровно, долго, грустью 
разлуки, потом крепла и звучала твердо — волей, далью, отвагой, воинским ладом:

а попід горою,
Попід високою
козаки йдуть!

Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, 
как ведет его славный Дорошенко, едет впереди всех. а за ним, говорила она, за 
ним сагайдачный, —
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Що проміняв жінку
На тютюн та люльку,
Необачний...

она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед за тем била 
в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкою
Не водиться!
а тютюн та люлька
козаку в дорозі
Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя».
от і я слухав, солодко заздрячи самому собі, бо випала рідкісно-щаслива нагода 

почути те, що ніхто, ніколи не чув у виконанні саме цього славетного дуету, та, 
мабуть, таке й не повториться.

Час від часу до нашого столу підходили шановані гості, щоб привітати куми-
рів: володимир войнович, Зінаїда кирієнко, Ірина Розанова, альона Бабенко, сер-
гій Маковецький... Я подякував йому за те, що він першим встав, аби вшанувати 
ступку, а сергій васильович відповів... українською: «а як же інакше!» Маковець-
кий висловив Богдану сильвестровичу багато добрих і щирих слів. Запам’яталося: 
«Я вас люблю... ви необхідні нам, Україні... Хай Боженька дасть вам здоров’я...»

ступці було комфортно, тепло, щасливо, і ми виходили з «Їдальні № 57» остан-
німи — вже близько опівночі. Побачивши Богдана сильвестровича, охоронець на 
виході захоплено видихнув: «о! Тарас Бульба!»

Наступного дня — 20 листопада — актор висловив свої враження від церемо-
нії вручення «кумира». До речі, сказав, що йому не сподобалася акустика, бо в залі 
ніхто професійно не відслідковував звучання мікрофонів або й просто вчасно не 
подавав їх. але художня частина була прекрасною, особливо прийшовся до душі 
епізод із дочками Тев’є-молочника... «Приємно було... Тим більше, що вручили гро-
шову премію. Ще трохи добавлю і можу їхати на операцію до Німеччини... Гарно 
все пройшло й після офіційної частини. Цікаве спілкування з олегом Табаковим, 
він розповідав свою біографію, а потім раптом зупинявся й говорив: “а для чего 
я это все говорю?” Жартували, говорили й про серйозні речі...» 

Затим на моє прохання ступка довго розповідав на диктофон про свої дитячі 
та юнацькі роки, навчання в театральній студії, творчу роботу в Театрі імені Марії 
Заньковецької. все це необхідно було для біографічної книги, яку читач тримає 
в руках, адже, повторюсь, на той час саме львівський період було найменше ви-
світлено в публікаціях про Майстра. 

Приходив режисер вадим Дубровицький. Розповів Богдану сильвестровичу 
про згадану вже виставу Римаса Тумінаса «Пристань» в Театрі ім. Євгена вахтан-
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гова. а потім знову вмовляв актора ввестися у виставу «вишневий сад». ступка 
відповів: «На січень запланована операція. Так що до січня нічого не вийде». 

Після обіду всеволод окпиш запросив усю ступчину родину до ресторану, 
й шкільні друзі знову-таки згадували незабутній Львів. 

Богдан сильвестрович, Лариса семенівна й остап Богданович від’їжджали до-
дому пізно ввечері потягом № 1. ступка пропустив дружину й сина вперед, а мене 
попросив затриматися на початку перону — вирішив покурити. в цей час до нас 
наблизилася з валізою... ада Роговцева! скільки радості було! Тим більше, що їха-
ли вони в одному вагоні. 

Осінні бесіди по телефону (продовження)

Через пару годин після повернення до києва Богдан сильвестрович уже був у 
Феофанії, а 22 листопада розпочався новий курс лікування. коли поцікавився його 
самопочуттям, ступка відповів: «Прийняв на груди крапельницю, грамів двісті. 
все нормально». У ту ж мить запитав, чи... започатковано будівництво пам’ятників 
народним кумирам — Табакову та ступці на красній площі, навпроти ГУМу, де 
їм були вручені премії.

Далі я попросив дозволу на кілька хвилин розмови по книзі. Найперше по-
ставив два питання, які випадково пропустив під час наших московських бесід. 
Перше: «ступка — це епоха?» Богдан сильвестрович відповів миттєво: «Боже со-
храни!» Друге питання: «а Данченко?» Задумавшись на півсекунди, сказав упев-
нено: «Епоха!» І додав: «Данченко змінив історію українського театру, розпочав її 
новий етап». Я повернувся до нашої розмови 19 листопада про фільм «Дім» і за-
уважив, що ступчина роль у ньому, крім усього, вимагає знання історії, в тому 
числі політичної. одним словом, це роль для артиста-ерудита, яким він і є. Богдан 
сильвестрович, як завжди у таких випадках, скаламбурив: «Так, єрундит! Зараз ось 
прийняв душ, взяв собі маленьку книжечку та й читаю...»

Йшлося про «Тайные записки а. с. Пушкина 1836–1837», які я дав йому в Мо-
скві, бо ж хотілося дізнатися, хто, на думку ступки, автор — справді Пушкін чи 
якийсь містифікатор. У той день Богдан сильвестрович, який ще не дочитав кни-
гу, сказав коротко: «Пушкін написав би краще». кілька днів потому у нас відбулася 
розмова, яку хочу передати:

— ви сумніваєтесь в авторстві Пушкіна?
— Я в усьому сумніваюся. Враження таке, що ці записки є спробою принизити генія до 

свого, пересічного рівня. Це, скоріше, порнографія. А в порнографії, що показують, тим і ду-
мають. Записки, по-моєму, суперечать справжньому Пушкіну, який свого часу абсолютно 
чітко заявив: «Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает 
потрясение правил, на коих основано счастие общественное или человеческое досто-
инство». (Цю та інші думки Пушкіна, процитовані Ступкою на пам’ять, звірив з оригіна-
лом.  — В.  М.) Здається мені, що про ці «Таємні записки...» можна сказати словами поета, 
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вжиті ним стосовно деяких поетичних творів: «Стихотворения, коих цель горячить воо-
бражение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный 
нектар в воспалительный состав...»

Інша річ, що Пушкін умів цінувати гумор і йому давав найширший простір: «Но шутка, 
вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться 
безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное по-
нятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие». 

Запитав, як ступка взагалі ставиться до видатних письменників і поетів, які 
таки відверто писали про інтимні стосунки.

— Як можна ставитися до Пушкіна чи Шевченка?! Захоплюючись ними! Візьміть п’ятий 
том Тараса Шевченка з його «записами» народної творчості: «Балакучий балакучу вивів 
звечора на кручу...»

Можна й треба сумніватися в справжності «Таємних записок О. С. Пушкіна 1836–1837», 
але не варто сумніватися, що він таки був геніальним мужчиною. 

користуючись нагодою, поцікавився, чи змінилося, на погляд ступки, сприй-
няття сексу в українському суспільстві ХХІ століття. він відповів уже жартома: 
«У радянські часи здавалося, що сексу не було, а нині здається, що немає нічого, 
крім сексу». Знаючи, що Богдан сильвестрович може розказати анекдот на будь-
яку тему, попросив якийсь у цьому контексті.

— Кажуть, що на Міжнародній конференції з планування сім’ї пакистанський делегат 
висловив науково перевірену рекомендацію: «Кращий протизаплідний засіб — склянка хо-
лодної води. Не до і не після, а замість». 

Я не вгамовувався й запитав, хто з письменників, на його думку, особливо кра-
сиво, поетично писав про еротичні стосунки між чоловіком і жінкою. ступка наче 
готувався до цього питання: «Іван Бунін. “Разность горячих и прохладных мест ее 
тела потрясала больше всего”».

Двадцять шостого листопада в Москві відбулися панахиди за жертвами голо-
доморів у церкві «всех скорбящих Радость» ікони Божої Матері на великій ор-
динці та церкві Феодора студита біля Нікітських воріт, організовані Посольством 
України в Росії та культурним центром України в Москві. коли зателефонував 
ступці, той сказав, що також збирався на панахиду до церкви, але йому важко 
ходити й стояти... Я поскаржився, що крім працівників Посольства і культурного 
центру на панахиді практично нікого з московських українців не було. «Зате вони 
багато говорять про свою любов до України та кричать, що живуть її болями», — 
відреагував ступка. в саму точку! скільки мені довелося бачити крикунів і нероб, 
які в Москві «працюють українцями». Знає про них і Богдан сильвестрович.

Тема голоду 1932–1933 років нерідко виникала в наших розмовах протягом 
чверті століття. Розпочалися вони у другій половині 80-х років, коли вперше по-
бачили світ художні твори, написані багато років тому і присвячені подіям радян-
ської історії. Несподівано стало ясно: заділ письменників — творчий і моральний, 
нагромаджений в застійні часи, значно більший, ніж у вчених-істориків. Їх орієн-
тація на так звану офіційну думку, що дуже часто персоніфікувалася в одній особі, 
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привела історичну науку до догматизму й закляклості, умовчання й напівправди. 
У випадку з голодоморами в Україні все це виявилося особливо зримо й яскраво.

У результаті під впливом культу особи й застійних явищ у істориків на рів-
ні підсвідомості сформувалася своєрідна дослідницька боязнь. Звичайно, ця хво-
роба не обійшла й письменників, але суспільствознавців, в силу їх дуже великої 
професійної залежності від офіційно оголошеної точки зору, вразила серйозніше 
й глибше. одним словом, література випередила історичну науку подібно піхоті, 
яка відважно подолала перешкоди, не чекаючи підходу «головних сил».

Готуючи наукові статті з цієї теми, я мав особливу гостру потребу спілкуватися 
з людьми, які не лише вболівали за неї, але й... прочитали всі нові публікації. Таких 
було дуже мало. Мені пощастило — спілкувався з відомим вченим Іваном курасом 
і Богданом ступкою. З актором можна було обговорити щойно видані твори ва-
силя ажаєва, олександра Бека, Данила Граніна, василя Гроссмана, Юрія Домбров-
ського, володимира Дудiнцева, Бориса Можаєва, анатолія Приставкіна, анатолія 
Рибакова, олександра солженіцина, Михайла Шатрова та інших авторів. Значен-
ня цих художніх творів про історичні події важко було переоцінити. вони загостри-
ли нашу увагу до «білих плям» вітчизняної історії, в тому числі й до голодоморів, 
принесли мільйонам читачів гірку правду про ті складні й важкі роки, що тривалий 
час ніби тонули в густому тумані. З особливою силою ми відчули письменницьку 
й громадянську мужність олеся Гончара, Бориса олійника, Івана Драча, Ліни кос-
тенко, володимира Дрозда, Григора Тютюнника, василя симоненка, василя стуса...

Згадаємо також, як багато важили повернення «Реквиема» анни ахматової, 
«собачьего сердца» Михайла Булгакова, «Повести непогашенной луны» Бориса 
Пільняка, п’єс Миколи куліша... Не буде перебільшенням сказати, що за «Чевен-
гуром», «котлованом», «Ювенильным морем» андрія Платонова ми вивчали ту 
історію, яка насправді була, а не ту, яку нам нав’язували. Зверну увагу читача на 
те, що Богдана ступку серед письменників, твори яких були звільнені з спецсхо-
вищ у другій половині 80-х років, найбільше вразили андрій Платонов та Ми-
кола Хвильовий.

Мені запам’яталося, як режисер Борщевський запропонував ступці зіграти 
роль Лаврентія Берії у фільмі за твором василя аксьонова «Московская сага». 
(Зйомки серіалу розпочалися в Москві навесні 2002 року. Главу сім’ї Градових грав 
Юрій соломін, Микиту Градова — олександр Балуєв, василя сталіна — сергій 
Безруков. У фільмі знімалися Інна Чурикова, Чулпан Хаматова, Христина орба-
кайте.) З якихось причин ступка відмовився, але з розмов з ним я переконався, 
що він добре пам’ятає атмосферу кінця 40-х – початку 50-х років, у якій розгор-
нувся своєрідний талант Берії; Лаврентій Павлович, очевидно, мав тоді серйоз-
ні стратегічні плани щодо своєї персони. виходило, що ступка трактує постать 
члена Політбюро Цк вкП(б), заступника Голови Ради Міністрів сРсР, наркома 
внутрішніх справ сРсР маршала Берії масштабніше й глибше, ніж аксьонов 
у «Московской саге». все-таки письменник не зміг відірватися від уже хрестома-
тійного стереотипу, згідно з яким у Лаврентія Павловича мало не найголовнішим 
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заняттям у житті був неквапний об’їзд садового кільця в чорному броньованому 
лімузині у пошуках чергової жертви своїх сексуальних забаганок.

Мені здалося, що ступку більше цікавить художнє осмислення державницької 
іпостасі Берії. саме він відповідав за розвиток атомної енергетики в Радянсько-
му союзі, саме він, як член Політбюро, був куратором МДБ і Мвс. однієї бар-
ви — чорної — замало, щоб змалювати цей моторошний образ. однозначного 
таврування — «брудний шакал» — замало, щоб осягнути зловісно-привабливий 
феномен Берії. 

Розмови з артистом навколо «Московской саги» аксьонова — трилогії, що 
охоплює життя нашого суспільства з початку 20-х до початку 50-х років минулого 
століття, ще раз підтвердили, що ступка не тільки добре знає радянську історію, 
але і її відображення в художній літературі.

окремо ми говорили про те, що в радянській історичній науці десятою дорогою 
обходили страшне слово «голод». У той же час у кращих художніх творах речі на-
зивалися своїми іменами. Наприклад, у біографічному романі володимира сосюри 
«Третя рота», виданому лише наприкінці 80-х років минулого століття, читали:

«Голод тільки торкнувся нас із Марією своїм чорним крилом, але багатьох він 
не тільки торкнувся, але і штовхнув у незліченні могили на моїй милій Україні...

коли ми йшли з околиці в одне село (вже починала зеленіти весна), ми побачи-
ли маленьку дівчинку, що опухлими руками зривала з зеленого куща якісь ягідки, 
ще зелені... од цих бідних опухлих ручок серце моє мов зупинилося і весь світ за-
хитався в мені і навколо...

Боже мій! Я бачив краплю страждань мого народу, та й ті краплі попадали, як 
вогняні, на моє серце і пропікали його наскрізь».

Про лютий голод в Україні писали Михайло стельмах, Іван стадник. На са-
мому початку 80-х років, ще за Брежнєва, у Москві та Ленінграді також вийшли 
в світ два твори, в яких про голод було сказано на повний голос. віктор астаф’єв 
у повісті «Последний поклон» написав нещадні в своїй оголеності рядки: «в трид-
цать третьем году наше село придавило голодом». У романі «Драчуны» Михайла 
алексєєва було зафіксовано: «И набиравший силу голод заставлял обезумевших 
людей искать спасения в любом месте, где только оно могло пригрезиться».

ступка все це читав і все знав! У його оточенні тема голоду в Україні була бо-
лючою й завжди залишалася в полі зору. в цьому контексті зі ступкою і, мабуть, 
лише з ним, можна було тоді згадати слова василя симоненка, написані, здавало-
ся, з іншого приводу:

Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
коли б усі одурені прозріли,
коли б усі убиті ожили,
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То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Богдан сильвестрович завжди знав про роботу культурного центру України 
в Москві й схвалював, коли на серйозні зустрічі ми запрошували не лише українських 
вчених, які досліджували проблеми голодомору в Україні, скажімо, станіслава куль-
чицького та василя Марочка, але й російських науковців, скажімо, Іллю Зеленіна. 

Двадцять сьомого листопада, в неділю, почав розмову зі ступкою з питання: 
«Як ви себе почуваєте?» — «Почуваю, як каже Голда», — відповів Богдан сильве-
стрович. саме так — «як каже», а не «як казала». Голда ніколи не залишає Тев’є...

Був упевнений, що ступка відпочиває в кончі-Заспі, але він працював у театрі. 
На моє здивування зауважив, що зранку була репетиція «Попелюшки», яку став-
лять до новорічних свят і шкільних канікул. особливо радісно було почути, що 
в театрі готують спектаклі за Чеховим («Жона є жона») і Франком («Перехресні 
стежки»). Між іншим, Богдан сильвестрович сказав, що приміщення театру зда-
вали в оренду для виступу анастасії волочкової: «Це кошмар». — «Чому?» — «Тому, 
що вона не вміє танцювати». Чув я й інші, протилежні, тобто захоплені відзиви 
про волочкову, але хіба можна не довіряти ступці, який виріс в оперному театрі 
та ще й має за дружину балерину...

Нагадав, що того дня — 27-го — минуло рівно три місяці з часу його 70-річчя. 
«Так і життя пролітає», — зітхнув з явним... оптимізмом Майстер. 

Обнадійливий грудень 2011 року

Той місяць таки був обнадійливим! Досить сказати, що впродовж 6–8 грудня 
взагалі не міг додзвонитися до ступки, він був настільки зайнятий на роботі, що 
навіть вимикав телефон. Здається, вперше за півроку я не говорив з ним щодня. 
коли ввечері 8-го все-таки вдалося вийти на зв’язок, Богдан сильвестрович пояс-
нив: «У нас атестація проходить...» Я нагадав, що ми домовилися про розповідь на 
диктофон щодо життя його батьків — Марії Григорівни й сильвестра Дмитрови-
ча — в куликові ще до їх знайомства й одруження. ступка відповів: «Я з понеділка 
лягаю в Феофанію. Там у мене буде більше часу... Тоді й розкажу...» Жодних сумні-
вів в одужанні мого великого друга не залишалося.

Наступного дня Богдан сильвестрович розповів, що 6 грудня Посол Російської 
Федерації в Україні Михайло Зурабов вручив йому нарешті російський орден. На 
врученні в Театрі ім. І. Франка був олег Табаков. саме того дня мхатівці показу-
вали на франківській сцені «Чайку», що вже давно є візитівкою театру. вистава 
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ступці не сподобалася: «Я в житті на сцені всяке бачив, а такого ще не бачив... На-
віщо робити з Чехова посміховисько?!» Художній керівник поспішав у той вечір 
на перегляд вистави франківців «Бульвар злочинів» Еріка-Еммануеля Шмітта, бо, 
на його думку, вона була затягнута. «Що так і справді довго йде?» — «ох і довго, 
довго, треба скорочувати. Піду подивлюся, що можна зробити...»

Богдан сильвестрович однаково вимогливий і до своїх, і до чужих. але мене 
вразив тоді крик його душі, зболеної довготривалим каліченням чеховської дра-
матургії, тим більше на великих сценах. Два десятки років тому прекрасний теа-
тральний критик вадим Гаєвський турбувався навіть з того, що в спектаклях Че-
хова «відбувається інтонаційний збій у бік якоїсь іншої, нечеховської драматургії». 
Нині нерідко трапляється, що вистави за творами Чехова взагалі не мають відно-
шення до чеховської драматургії.

Тринадцятого і чотирнадцятого грудня Богдану сильвестровичу провели об-
стеження у Феофанії, було констатовано деяку стабілізацію в розвитку хвороби. 
Тринадцятого грудня сказав дослівно: «сьогодні проходив обстеження. Лікарі 
мовчать. але ніби там не прогресує й не регресує». Настрій був неважний. Чо-
тирнадцятого грудня після мого дзвінка: «Я на обстеженні, володя». — «Тримає-
тесь?» — «Ну а що робити?» П’ятнадцятого грудня почався новий курс лікування. 
Після обіду зателефонував йому й запитав, чи може він записати на диктофон роз-
повідь про молодих маму й батька. «Ні, зараз не зможу, бо займаюсь цією холєрою, 
давай зробимо це в суботу чи неділю». — «Якою холєрою?» — «Та лікують же зно-
ву...» справді, Богдан сильвестрович приїхав додому на суботу й неділю. ввечері 
прочитав деякі фрагменти з його тексту, записаного на диктофон ще 9 вересня. 
Богдан сильвестрович слухав уважно й резюмував, що розшифровка адекватна: 
«супер!» Мені так тепло на душі стало.

Двадцять другого грудня приїхав до києва на засідання комітету з Національ-
ної премії імені Тараса Шевченка і побачив ступку бадьорим, усміхненим і жит-
тєрадісним. На засіданні Богдана сильвестровича не було, бо в театрі приймали 
новий спектакль «Попелюшка». опісля прийшов до театру разом із Богданом ко-
заком і олегом вергелісом. Художній керівник ще був у залі з артистами — краси-
вий, статечний. 

Розповідав:
— У цьому році ми підготували прем’єру мюзиклу «Попелюшка». Оригінальну музику на 

сюжет відомого кіносценарію Євгена Шварца написано подружжям композиторів Вікторі-
єю Васалатій і Юрієм Кондратюком. Прем’єру будуть грати тільки молоді актори. Я так 
і  сказав: «Нехай вийдуть молоді франківці. Треба надати їм шанс. Зимові канікули довгі, 
й усім вистачить часу пограти на сцені». Ще для малечі покажемо вистави минулого сезо-
ну, які дуже тепло сприймаються глядачами: першого січня — «Новорічну Одіссею», а шос-
того січня — «Бременських музикантів».

Зайшли до ступчиного кабінету, говорили зокрема про те, що на Шевченків-
ську премію не представлено жодної театральної вистави і фільму. ступка вбачав 
у тому відсутність системного підходу до виявлення й аналізу прем’єрних вистав 
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у масштабі всієї України. він не сумнівався, що нові шедеври на театрі з’явилися, 
але залишилися не відзначеними у всеукраїнському театральному просторі. З цим 
не можна було не погодитися. Характерно, що того року на премію імені Тараса 
Шевченка були представлені кілька достойних поетичних і прозових книг: роман 
Мирослава Дочинця «вічник. сповідь на перевалі духу», книга поезій Любові Проць 
«Група крові», трилогія Геннадія Щіпковського (Щипківського) «Товтри» («круго-
верть», «Директорія», «Млин»), представлені Національною спілкою письменників 
України; книги поезій Юрія Буряка «коло навколо» та валерія Гужви «вежа» і «Пор-
целяновий янгол», представлені всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса 
Шевченка; книга поезій Петра Мідянки «Луйтра в небо», представлена асоціацією 
українських письменників; історична трилогія для дітей володимира Рутківського 
«Джури» («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний чо-
вен»), представлена Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. 

коли залишилися вдвох, я передав Богдану сильвестровичу листа від Бориса 
Поюровського, якого Майстер глибоко поважає й до думки котрого прислухову-
ється. З дозволу ступки й Поюровського друкую цей лист повністю:

«Дорогой Богдан, рад возможности передать привет и наилучшие пожелания 
в связи со многими событиями последнего времени, начиная с 27 августа, вклю-
чая 25 и 31 декабря, 1 и 7 января! 

И еще поздравляю с выходом в свет замечательной книги, которую сделали 
в. Е. Мельниченко и а. а. овсянникова! 

Знаю, что в киеве достойно отметили ваш юбилей и присвоили почетное звание 
Героя Украины. Правда, я лично скептически отношусь к любым наградам. Ибо по-
мню, как Жан-Поль сартр в 1967 году, отказываясь от получения Нобелевской пре-
мии, сказал: “По-моему, Жан-Поль сартр звучит куда более определенно, чем Жан-
Поль сартр — лауреат Нобелевской премии”. великое счастье носить собственное 
имя как существительное, без всяких прилагательных, как, например, Шекспир, 
Пушкин, Чарли Чаплин, амвросий Бучма, Лесь курбас, соломон Михоэлс. Такое 
имя нельзя получить от людей, его может удостоить только Господь Бог!

Пусть же он хранит своего избранника — нашего Дорогого Богдана ступ-
ку — сегодня и во веки веков!

Поклон Ларисе и остапу!
Жму руку!
ваш Борис Поюровский. 19.12.2011. Москва».
Прочитавши листа, ступка повів мене показувати камерну сцену, яку збирав-

ся відкривати в січні–лютому 2012-го. він ще думав тоді, яким саме спектаклем. 
— Нам треба зробити підлогу в залі похилою, аби публіці було комфортно дивитися 

вистави. Зараз головне завдання — репертуар, який повинен складатися мінімум з шести 
нових постановок. Бо на Камерній сцені необхідно грати мінімум шість нових вистав. Якщо 
все буде добре, можливо, у лютому проведемо новосілля. Чекали на цю подію довгі двадцять 
три роки! Є у нас різні плани: «Не говоріть, панове, про любов», в основі якої поезії Марії Ма-
тіос, Лариси Петрової, Олени Теліги; «Натусь» Володимира Винниченка; «Я — спадкоємець» 
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Едуардо де Філіппо. Можливо, «замахнемся» на чеховську «Чайку». Хочу, щоб на Камерній сце-
ні звучали новели Василя Стефаника. 

Богдан сильвестрович нагадав, що 1971 року, тобто до сторіччя письмен-
ника, сергій Данченко поставив у Львівському театрі ім. Марії Заньковецької 
виставу «Моє слово» за стефаником. Інсценізація будувалася на основі новел 
«У корчмі», «Чудний пан», «старовинна мелодія», «кленове листя», «Богомолка», 
«Злодій». сам ступка у тій виставі участі не брав, а ведучими були прекрасні ак-
тори святослав Максимчук, віталій Розстальний, Богдан козак, Федір стригун. 
оповідальність, ілюстративність сценічної дії Данченко не приховував, а наголо-
шував, і критики це помітили. скажімо, світлана веселка писала у газеті «вільна 
Україна» (26 жовтня 1971 року), що в цьому «спектаклі с. Данченка слово знову 
зайняло провідне положення, засяяло, відгранене любов’ю до нього і талантом 
виконавців».

У залі камерної сцени ми домовилися, що раз на квартал франківці будуть 
показувати свої вистави в Національному культурному центрі України в Москві. 
У зв’язку з тим, що наша сцена для великих спектаклів не пристосована, відкрит-
тя камерної франківської сцени в києві стало справжнім театральним святом 
і в українській Москві.

ввечері 25 грудня розпитав ступку про дитинство його мами й нагадав йому, 
що моя також народилася у 1912 році, в грудні. «Твоя мама була молодшою від 
моєї». — «На цілих чотири місяці... вона померла на 77-му році життя...» — «а моя 
прожила 95 років...» — «Дай Бог і вам прожити стільки ж...» — «о-о-о!» — «а чому 
не успадкувати такий приклад?» — «Якби Господь почув твої слова...»

Наступного дня прочитав Богдану сильвестровичу запис нашої розмови 
22 грудня про василя стефаника, зокрема про новелу «в корчмі» (про неї писав 
у першій главі першої частини цієї книги). Зауважив, що стефаник володів уні-
кальним гумором, який висвітлював огрубілу, затуркану, але живу й щиру душу га-
лицького мужика. Здається, на це звертають менше уваги, ніж на те, що його герої, 
говорячи словами самого письменника, «вбиті по коліна в землю». ступка відпо-
вів, що гумор дається Господом не лише для того, аби весело й щасливо жити, але 
й щоб виживати в сумній і лихій дійсності, здійматися з колін. а затим почав чи-
тати мені дуже смішну новелу «Побожна», в якій чоловік і жінка — семен і семе-
ниха — привільно, як дихають, лаються (побожна семениха записалась «в якесь 
архиримське братство»):

— Семен і Семениха прийшли з церкви та й обідали — мачали студену кулешу в смета-
ну. Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка почтиво їла. Раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік 
кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цьмакав і пускав слиною, як піском, в очі.

— Не можеш ту башту трохи приперти, не мож хліба з’їсти... 
Семен їв і не припирав башти. Трохи його жінка вколола отим словом, але він возив далі 

сметану з миски.
— Чмакає, як штири свині. Боже, боже, таку маєш гямбу нехарапутну, як у старої ко-

нини.
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Семен іще мовчав. Трохи був і винен, а по-друге, хотів добре попоїсти. Врешті встав і 
перехрестився. Вийшов надвір, дав свиням пити і вернувся, аби лягати.

— Аді, насадивси та й лігає, як колода, ану-ко, ци він вікаже де носа? Гниє отак кождого 
свєта та й неділі.

— Чьо ти собі гудза зо мнов шукаєш? Як я тобі зав’єжу гудз, то ти його не розв’єжиш, я 
тобі дам гудза!

— Я би тебе щонеділі живого кусала.
— Коби-то свиня мала роги...
— Стоїть у церкві як баран недорізаний. Інші газди як газди; а він такий зателепаний, 

як колєра. Мені аж лице лупаєси за такого ґазду...
ступка смішно передав, як семениха сміливішала, навіть заявила:
— Та й до браства буду ходити, та й що ми зробиш!
— О, вже ти в тім брастві не будеш, хіба би мене не було! Я ті книжки пошпурєю, а тебе 

прив’єжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму від черців...
— Ой буду, буду — та й вже!
— А відчеписи від мене, бо як озму яке лихо та й перевалю!
— Мамко, мамко, то-с ні дала за кальвіна, тото-с ми світ зав’єзала! Аді, в неділю бере-

си бити!
— Аді, аді, мой, а то ж я розчинав сварку? Та міркуйте собі, що це за побожна? Ей, небого, 

коли ти так, то я тобі трохи прикоротаю, я тобі писочок трохи припру. Таже через цу по-
божну треба би хату покидати! Спи біда, але буду бити!

Семениха втікала надвір, але чоловік імив у сінях і бив. Мусив бити.
Закінчивши читати, ступка сам посміявся і повторив семенові в’їдливі слова 

про побожних галичанок, які «книжки читають, образи купують»: «одна мала ди-
тину дівков, друга одовов, третя найшла собі без чоловіка — самі порєдні ґаздині 
зійшлиси. Та якби вас тоті черці знали, то ви за чилєдинка, та вони би вас буком з 
церкви!» Далі раптом сказав:

— Стефаник зізнавався, що любить мужиків. Знаєш за що? За їх тисячолітню тяжку 
історію, за культуру, що витворила з них людей, котрі не бояться смерті. За те, що вони 
вижили, вони є, хоча пройшли над ними бурі світові, здатні повалити народи і культури. 
Геніально сказано! Справді, як говорив Стефаник, є що любити і до кого прихилитися.

Того дня — 26 грудня — ступка завершив третій курс лікування.
Гарну передноворічну новину приніс день 27 грудня, коли засоби масової ін-

формації повідомили, що Богдану ступці передано в довічне користування буди-
ночок у кончі-Заспі. Привітав артиста, сказав, що цей крок робить честь керівни-
цтву держави. Подумалося, що мої десятирічної давнини нагадування в пресі про 
дарунок сенкевичу маєтку від Польщі таки не були безпідставними. Хоча наш 
український жест у бік артиста світової ваги виглядає вимучено-запізнілим, а тому 
не таким шляхетно-щирим.

Двадцять дев’ятого грудня разом із Богданом ступкою відзначили день наро-
дження андрія сердюка в ресторані «Липський». З нами були Георгій Пивоваров 
і Леонід Школьник, які багато допомагали Богдану сильвестровичу впродовж 

Stupka-text.indd   649 15.10.2012   16:59:10



650

Богдан Ступка. Біографія

нелегкого для нього року! ступці в ресторані сподобалося. Пили його улюблене 
червоне чилійське вино, і страву він замовив, яку любить — баранячі реберця. 
З холодних закусок посмакував домашньою ковбасою і малосольними огірочка-
ми. З явним задоволенням випив каву. Багато палив, за що отримав зауваження 
від Президента академії медичних наук андрія сердюка. Зачарував увесь обслуго-
вуючий персонал — від швейцара і гардеробника до офіціантів. За своєю звичкою 
усім роздавав «на чай». З анекдотів, які розказував, запам’ятався один:

— Президенти Медвєдєв і Янукович йдуть поруч по червоній доріжці вздовж виструн-
ченого почесного караулу, а президент Лукашенко, спостерігаючи за ними по телевізору, 
говорить засмучено: «Ніяк не можу зрозуміти, хто з них великорос, а хто малорос!»

Після ресторану кілька годин провів із артистом у театрі наодинці. Знову 
й знову розпитував його про маму й батька, про життя у Львові...

У той вечір я попросив Богдана сильвестровича прочитати його любиму но-
ворічну баладу «крила» Івана Драча в якій Новий рік, розносячи людям подарун-
ки, несподівано виділив дядькові кирилу... крила. втім, послухаємо:

Через ліс-переліс,
через море навкіс
Новий рік для людей подарунки ніс:
Кому — шапку смушеву,
кому — люльку дешеву,
Кому — модерні кастети,
кому — фотонні ракети,
Кому — солі до бараболі,
кому — три снопи вітру в полі,
Кому — пушок на рило,
а дядькові Кирилові — крила.

Був день як день, і раптом — непорядок,
Куфайку з-під лопаток — як ножем прошило.
Пробивши вату, заряхтіли радо,
На сонці закипіли сині крила.

Голодні небом, випростались туго,
Ковтали з неба синє мерехтіння,
А в дядька в серці — туга,
А в дядька в серці — тіні.

(Кому — долю багряну,
кому — сонце з туману,
Кому — перса дівочі,
кому — смерть серед ночі,
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Щоб тебе доля побила,
а Кирилові, прости Господи, —
крила.)

Жінка голосила: «Люди як люди.
їм доля маслом губи змастила.
Кому — валянки,
кому — мед од простуди,
Кому — жом у господу,
а цьому гаспиду,
прости Господи, — крила?!»

Так Кирило до тями брів,
І, щоб мати якусь свободу,
Сокиру бруском задобрив,
І крила обтяв об колоду.
Та коли захлинались сичі,
Насміхалися зорі з Кирила
І, пробивши сорочку вночі,
Знов кипіли пружинисті крила.

Та Кирило з сокирою жив,
На крилах навіть розжився —
Крилами хату вшив,
Крилами обгородився.
А ті крила розкрали поети,
Щоб їх муза була не безкрила,
На ті крила молились естети,
І снилося небо порубаним крилам.

(Кому — нові ворота,
кому — ширшого рота,
Кому — сонце в кишеню,
кому — дулю дешеву,
Щоб тебе доля побила,
а Кирилові — не пощастить же
отак чоловікові! — крила.)

Не чули, як ступка читає Драчеві «крила»? Жаль! відчуваєш, як у тебе вирос-
тають обнадійливі крила, й хочеться жити і творити...
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Глава 4

2012 рік: тростина та крила

І знову «Крила»...

Першого січня 2012 року Богдан сильвестрович зателефонував аж після обіду, 
сказав, що Новий рік він зустрічав з усією сім’єю вдома. Це було звично й приємно 
чути. На питання, що йому подарували, відповів: «Шкарпетки зимові чорні й білі, 
запонки...» — «Що з внуками робили?» — «Дурачились».

ступка завжди святкує Новий рік удома:
— Зараз себе почуваю як дон Карлеоне, коли збирається вся родина. Наймолодший 

онук Богданчик бігає по дому (в нього завжди багато справ), онучка Устя наспівує, старший 
Дмитро щось цікаве (вже дорослий хлопець) розповідає, а я сиджу, дивлюсь на дружину, не-
вістку й сина — посміхаюся і мовчу. Мені так приємно бути разом з найріднішими людьми. 
Маленькі діти, що хочуть, те й витворяють, нехай навіть і по голові ходять, а я, як глава 
клану Ступок, тільки посміхаюся... Мені подобається, коли в домі стоїть жива ялинка чи 
сосна, щоб хвоєю пахло...

Того дня говорили ще кілька разів, бо в мене накопичилися питання по тексту 
цієї книги, над якою працював усю новорічну ніч.

Увечері я випадково ввімкнув телеканал сІТІ, коли показували фільм Єжи 
Гофмана «вогнем і мечем». Так само було десять років тому, коли в травні 2001-го, 
діставши випадкову нагоду передивитися другу серію цього фільму на російсько-
му РТР, спеціально зосередився на сценах із Богданом Хмельницьким. Уже тоді 
з подивом відзначив, що гетьман з’являється всього п’ять разів і діє на екрані за-
галом не більше п’яти хвилин. Я знову вирішив це перевірити, бо після першого 
перегляду залишилося стійке враження, що постать Богдана Хмельницького про-
низує весь фільм. Так воно насправді й було, бо ж які то незабутні хвилини, коли 
на екрані з’являвся ступка!

ось його герой у ставці разом зі своїми сподвижниками. Як легко й упевнено 
грає він булавою! вона — в надійних, сильних руках. Толерантно, але жорстко 
веде гетьман переговори зі шляхтичами. Пихаті й зарозумілі, вони лише відтіня-
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ють спокійну силу державної постаті Хмельницького. власне, а чи грає тут ступ-
ка? Якщо абстрагуватися від конкретного епізоду, то сам артист — і в житті, і на 
сцені — якось дивно концентрує в собі риси духовного провідника. він — гетьман 
українського кіно.

Наступна сцена — Хмельницький у бою. Мить — і він кидає одним порухом 
уперед свою кавалерію. ступка — живий згусток волі, що світиться в його очах 
і тоді, коли Хмельницький приходить за допомогою до татар. Потім вони зрадять 
його. Навіть коли гетьман просить, він залишається уособленням козацької гід-
ності. сильний і лютий воїн, мудрий і терплячий полководець.

Ще півхвилини — і зустріч з Богуном, який рветься до бою. «стояти!» — тричі 
владно кричить гетьман. I починаєш розуміти, що насправді значить повелівати 
військом. У Гофмана непокірний Богун зі жменькою козаків не послухалися свого 
гетьмана, але взагалі той окрик, мабуть, зупинив би будь-кого...

Дякуючи ступці ми зустрілися саме з тим Хмельницьким, якому віриш, що він 
зумів об’єднати розрізнені верстви українства навколо ідеї національного визво-
лення й створення незалежної соборної української держави. Його Хмельниць-
кий став уособленням кращих рис української ментальності, й таким віднині він 
буде знаний в усьому сучасному світі.

Наступного дня — 2 січня — телеканал сІТІ показував чергову серію «вогнем 
і мечем», а російський Planeta RTR демонстрував фільм «Три напівграції». вко-
тре не міг відірватися, поки на екрані був ступка. Можу свідчити, як його давній 
і близький знайомий, що в цьому фільмі Богдан сильвестрович особливо схожий 
на самого себе, в житті він саме такий — красивий, статечний, зворушливий, до-
брий, люблячий, незрадливий, емоційний, відповідальний... За все це його героїв 
у кіно й на театрі, а головне, його самого люблять люди, боготворять жінки.

У «Трьох напівграціях» ступчиному герою вадиму — 60 років. але глядачі ба-
чать живі очі актора, в яких буквально світиться тепла й добра, віддана й моло-
да (!) душа. Богдан сильвестрович вважає, що вік залежить від стану душі й сам 
є живим підтвердженням цього. Тому серце протестує, коли вадим говорить за-
коханій у нього 35-річній жінці: «Я для вас застарий». вадим дійсно виглядає-та-
ки на заявлений у фільмі чималий вік, він не молодиться, не жевжикує. Та раптом 
героїня говорить саме те, що відчувають і бачать глядачі, в чому вже переконали-
ся, в що встигли повірити: «ви старий?! он як у вас очі блищать...» Між іншим, 
біля ступки буквально розквітла на екрані жіноча привабливість актриси альони 
Хмельницької.

З 3 січня Богдан сильвестрович не виходив з дому — хворів. Мабуть, застудив-
ся. П’ятого навіть зробили крапельницю. ввечері того дня телеканал «Рада» пока-
зував серіал станіслава клименка про Тараса Шевченка, в якому Богдан сильве-
стрович був ведучим. Увімкнув телевізор саме тоді, коли ведучий розказував про 
викуп молодого Тараса з неволі... Затим оповідав — і як переконливо! — що Шев-
ченко був «інтелігентом у найтоншому розумінні цього поняття». Читав-ствер-
джував, як поетичну максиму:
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Не завидуй же нікому,
Дивись кругом себе:
Нема раю на всій землі,
Та нема й на небі.

Як випаде можливість, послухайте голос артиста в цьому фільмі. отримаєте 
справжню насолоду від його дивного, душевного, проникливого, цілющого голосу. 
Не віриться, що за кілька років до того ступка сказав в якомусь інтерв’ю, що «не 
вміє читати Шевченка»...

особливо вражаюче ступка проживає вірш із поетової «Малої книжечки» 
(1850), який, за його словами, зробив величезний переворот у його власному став-
ленні до Шевченкової поезії.

Чи то недоля та неволя,
Чи то літа́ тi, летячи,
Розбили душу? Чи ніколи
Й не жив я з нею, живучи
З людьми в паскуді, опаскудив
І душу чистую?.. а люде!
(Звичайне, люде, сміючись)
Зовуть її і молодою,
І непорочною, святою,
І ще якоюсь... вороги!!
І люті! люті! ви ж украли,
в багно погане заховали
алмаз мій чистий, дорогий,
Мою колись святую душу!
Та й смієтесь. Нехристияне!
Чи не меж вами ж я, погані,
Так опоганивсь, що й не знать,
Чи й був я чистим коли-небудь,
Бо ви мене з святого неба
взяли меж себе — і писать
Погані вірші научили.
ви тяжкий камень положили
Посеред шляху... і розбили
о його... Бога боячись!
Моє малеє, та убоге,
Та серце праведне колись!
Тепер іду я без дороги,
Без шляху битого... а ви!
Дивуєтесь, що спотикаюсь,
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Що вас і долю проклинаю,
І плачу тяжко, і, як ви...
Душі убогої цураюсь,
своєї грішної душі!

У згаданому телесеріалі Богдан сильвестрович озвучив і назавжди залишив 
Україні неперевершену художню біографію національного генія. Нагадаю ще раз, 
що сценарій фільму писали Іван Дзюба, Павло Мовчан і Борис олійник! варто 
було б подумати над включенням цієї потрясаючої телерозповіді про кобзаря до 
шкільної програми!

У 90-х роках минулого століття Богдан ступка зробив неоціненний вклад у 
духовність незалежної України, звернувшись до нації від імені Тараса Шевченка. 
скажімо, в серії «Заповіт» (1997) фільму клименка він проникливо розповідає про 
поезії, написані кобзарем від 14 до 25 грудня 1845 року, тобто від поеми «І мерт-
вим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...» до «Заповіту»:

Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте...

«Животворяща ідея кобзаря, — висновує ступка, — стала ідеєю українського 
народу». в його вустах ці слова звучать так сучасно!

Тож як важливо й необхідно, щоб високе слово в Україні частіше озвучував 
саме ступка! Бо він, на мій погляд, читає класиків як рівний їм, і в цьому він, ма-
буть, неперевершений.

Хто дивився виставу андрія Малишка «Здавалося б, одне лиш слово...», по-
ставлену 1984 року олексієм кужельним, досі пам’ятає створений ступкою об-
раз геніального кобзаря. До речі, кужельний згадує, що ставив цей спектакль під 
керівництвом Данченка, в якого проходив режисерську практику. Цікаво роз-
повідає про репетиційну ситуацію, що склалася, коли ступка намагався спро-
бувати грим у ролі Шевченка: «ступка таємно домовляється про портретний 
грим Тараса Григоровича. кличе мене побачити результат першим. враження 
фокусне — схожість є, а Шевченка нема. сцена, світло, відстань мали б замас-
кувати подробиці, але під прожектором Данченкового погляду зникає потреба 
в  коментарях. атмосфера прихильна, ніяких образ, хоча є відчуття якоїсь по-
рожнечі. Прогон продовжується без гриму й перуки. І раптом у продуманому 
Данилом Лідером вольтерівському кріслі опиняється кобзар. Порожнеча реін-
карнує Шевченка у ступку». 

сам Богдан сильвестрович розповідав мені на початку 2012 року: «Дуже цікава 
біографічно-поетична вистава... Порожня сцена, крісло... Поет наодинці зі своїми 
думами та світом... Ми намагалися показати, що чим більше утисків і страждань 
він переживав, тим геніальнішою й грізнішою була його поезія, тим значнішим 
і любимішим Шевченко ставав серед народу».
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Тепер знову спогади кужельного: «У пролозі у нас читали вірші сучасних по-
етів — Бориса олійника, Ліни костенко, Дмитра Павличка. а у фіналі, коли зазву-
чало “Реве та стогне Дніпр широкий”, емоційний посил був настільки сильним, що 
глядачі, не змовляючись, всі до одного встали. Хтось із колег сказав: “Ну все, тепер 
нас точно посадять” (адже до так званої перебудови було дуже далеко). сергія во-
лодимировича після прем’єри викликали до Цк “на бесіду”. Та все ж спектакль він 
відстояв, але наступного дня у нього пропав голос після такого нервового стресу...»

втім, очевидно, в цьому випадку треба говорити про те, наскільки чутливо та 
вчасно Данченко й кужельний звернулися до Шевченкового слова на франків-
ській сцені, залучивши до цього саме ступку...

Дуже цікаво показав ступка Шевченка у виставі «сни за кобзарем» (автор 
п’єси і режисер валентин козьменко-Делінде), що йшла на франківській сцені 
у другій половині 90-х років. То була серйозна спроба нового театрального прочи-
тання Тараса Шевченка в умовах історичного становлення державності України, 
зміцнення національної свідомості українців. сам артист заявляв, що тоді «знай-
шов свого Шевченка». 

Зустрівши в журналі «Українознавство» (2006, № 1) хоч і сухувату публікацію 
науковця Юлії Литвин про сценічну долю драматичних портретів Тараса Шевчен-
ка, все-таки познайомив артиста з інформативними рядками про згадану виставу:

«виразною, самобутньою видалася робота режисера в. козьменка-Делін-
де “сни за кобзарем” (1995). сюжетно п’єса складалася з творів Шевченка, що 
своєрідно були змонтовані в цілісний твір. Персонажі, котрі зійшли зі сторінок 
“кобзаря”, — три ворони, три душі, лірники — відображали на сцені внутрішню 
суть Т. Г. Шевченка. образ Шевченка на сцені відтворив Б. ступка. вистава стала 
своєрідним проривом в образотворенні Шевченка, й поет постав перед глядачем 
чутливим, глибоким, бунтарським у своїй самотності. П’єса “сни за кобзарем” 
отримала найвищу оцінку аматорів української сцени й у 1995 році була відзна-
чена в усіх номінаціях (акторська гра, декорації та режисерська робота) престиж-
ною премією “Пектораль”». 

Тоді ступка згадав, як курбас учив читати Шевченка (потім я знайшов дослів-
ний переказ): «Говоріть широко, як безмежне поле... слово спочатку співає у вас, 
а потім злітає з уст і лине понад тим розлогим полем у далечінь».

У виставі «сни за кобзарем» було зібрано докупи вистраждані Шевченком 
рядки про те, як розпинали Україну за московських царів:

Тяжко, тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України.

Гадаю, ніхто краще від ступки не прочитав би той єдиний у світі поетичний 
підручник з української історії, кожна сторінка якого волала від гострого болю 
кобзаря.
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Дуже жаль, що так мало поезій Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших 
українських поетів «од Бога» записано на плівку у виконанні Богдана ступки. Між 
іншим, і «слово о полку Ігоревім» не начитане ним для історії.

Пам’ятаю, як Богдан сильвестрович розповідав мені про підготовку велико-
го концерту під назвою «концерт для ступки з оркестром», в якому він читати-
ме кращі поетичні твори. Було це в Москві, і я відразу почав домовлятися, щоб 
прем’єра відбулася на сцені культурного центру України. ступка не відмовлявся: 
«а що — це цікаво. Можна подумати...»

Микола Жулинський згадує також:
«На прохання Богдана ступки кілька років тому приволік до театру величенький 

оберемок поетичних текстів українських поетів від давнини до сучасності. Богдан 
сильвестрович покликав свого колегу — режисера валентина козьменко-Делінде 
і почав розгортати нову програму популяризації української літератури. Та це сухе, 
затаскане слово “популяризація” ну ніяк не тулиться до Богдана ступки, бо він за-
мислив записати своєрідну антологію української поезії — начитати поетичні тек-
сти для радіо, але головне, виступити з читанням поезій в багатьох містах України...»

Поки що це здійснити не вдалося...
Шостого січня Богдан сильвестрович виїжджав до поліклініки на вулицю 

верхню, де йому зробили необхідні аналізи. ввечері він зателефонував: «Завтра 
приходь. Подивись виставу “одруження” Миколи Гоголя. в перекладі остапа ви-
шні. Будуть у нас свої колядки...»

сьомого січня зранку по телефону: «Христос народився!» — «славімо його!» — 
«Рік минув. Зійшла Звізда. Знов приходить коляда. Хай малий Ісус щодня вас усіх 
охороня! Хай любов’ю і здоров’ям огортає на добро вам!»

Увечері — вистава «одруження» у постановці й сценографії валентина козь-
менко-Делінде за участю Дмитра ступки. Присутня на виставі Лариса ступка го-
ворила мені, що Дмитрик дуже схожий на діда часів «Білого птаха з чорною озна-
кою»... сам Богдан сильвестрович перед спектаклем і після нього внука не хвалив, 
але, відчувши й почувши моє щире захоплення, тепло посміхнувся. І в його об-
личчі побачив я щасливого Дмитрика. Згадалися давні ступчині слова, коли внуку 
було менше десяти років: «Ми такі подібні з ним...» 

Наприкінці вистави зал піднявся в єдиному пориві, артисти кілька разів ви-
ходили на поклон, а затим... заспівали різдвяні колядки. Глядачі були в захопленні!

коли опісля ми зайшли в кабінет художнього керівника, по телебаченню по-
казували «Тараса Бульбу»...

У день мого від’їзду до Москви — 9 січня — ступка запросив мене до рестора-
ну «Фелліні». Замовив чилійське червоне вино, карпачо з телятини, рибу дорадо, 
затим — яблучний штрудель з морозивом і зелений чай. Усерйоз образився, коли 
я спробував оплатити наш обід. коли виходили, ступка звично й щедро роздавав 
чайові — офіціантові, гардеробнику, швейцарові. втім, і без цього у «Фелліні» весь 
персонал його боготворить. Не думаю, що всі вони заядлі театрали, просто їм при-
пав до душі цей не лише знаменитий, але й доброзичливий, усміхнений чоловік. 
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Ми провели в бесіді дві прекрасні години. Найбільше мене порадувало те, що 
Богдан сильвестрович збирався в Москву наприкінці січня — його шкільному дру-
гові всеволоду окпишу виповнювалося 70 років. Я пам’ятаю, що в січні 2002 року 
ступка приїжджав і на 60-річний ювілей окпиша. Богдан сильвестрович попро-
сив, щоб я зробив їх парний портрет. «Той, що в книзі “Богдан ступка”?» — «Здаєть-
ся... Подивись, там ассоль (співавтор згаданої книги ассоль овсянникова. — В. М.) 
робила знімки на арбаті у вересні... Хочу подарувати всеволоду на пам’ять...» 

Богдан сильвестрович передав мені унікальну фотографію більш як півстоліт-
ньої давності (її вперше вміщено в цій книзі): старшокласники Богдан і всеволод 
у виставі драмгуртка Львівської школи № 28 за п’єсою «в добрий час» віктора Ро-
зова. ступка вже не пам’ятає її змісту, сказав лише, що він грав юнака, який при-
їхав із сибіру, а окпиш — міського хлопця. Зате пригадав ім’я керівника шкіль-
ного драматичного гуртка — Ганна Михайлівна, яка викладала російську літера-
туру, правда, в інших класах. На задньому плані фото привертає увагу картина зі 
спаською вежею кремля та Мавзолеєм в. І. Леніна. Запитав у ступки, чи вона була 
спеціальним елементом «декорації» до вистави. він відповів: «Ні, вона завжди там 
висіла». Та й дійсно — то все було радянською офіційною декорацією.

Якщо вдуматися, ця хвилююча фотографія є найпершим візуальним свідчен-
ням акторської біографії Богдана ступки! На ній майбутньому Майстру — 17 ро-
ків! а всеволод окпиш до цього часу жартує, що «з корифеєм українського театру 
грав на одній сцені, в одній виставі».

коли вийшли з ресторану, Богдан сильвестрович заявив, що проведе мене на вокзал. 
Моїх заперечень не став слухати, бо він був із тростиною й тримався добре та вільно... 

Настав час сказати про те, що наприкінці 2011 року, коли я попросив Богдана 
сильвестровича прочитати «крила» Івана Драча, він познайомив мене з відеозапи-
сом його прочитання поезії «крила»... Ліни костенко, зробленим навесні, вже після 
складної операції: 

а й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.

в цьому, напевно, правда пташина...
а як же людина? а що ж людина?

Живе на землі. сама не літає.
а крила має. а крила має!

вони, ті крила, не з пуху-пір’я,
а з правди, чесноти і довір’я.
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У кого — з вірності у коханні.
У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи.
У кого — з щедрості на турботи.

У кого — з пісні, або з надії,
або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає...
а крила має. а крила має!

Залишилося незабутнє враження: крупні плани ступки з очима, в яких, зда-
ється, можна прочитати кожний рядок дивовижної поетеси навіть без озвучен-
ня. Та велике слово у вустах великого артиста на наших очах завжди народжує 
чудо — ми бачимо, відчуваємо, як ступчина душа, говорячи Шевченковими слова-
ми, «огненно заговорила», як «слово пламенем взялось» і розтоплює людське серце:

Ну що б, здавалося, слова...
слова та голос — більш нічого.
а серце б’ється — ожива 
Як їх почує!..

саме коли слухав «крила» Ліни костенко й Івана Драча у виконанні ступки, 
який ходив тоді з вкрай необхідною та все-таки красивою, вишуканою трости-
ною, народилася назва цієї глави — «Тростина та крила».

а й правда, крилатим ґрунту не треба. 
Землі немає, то буде небо...

Це — про Богдана ступку.

Людина нібито не літає...
а крила має. а крила має!

Це — про Богдана ступку!

І знову біда...

Після мого повернення до Москви спілкувався з Богданом сильвестровичем 
три дні поспіль, принаймні, двічі на день, але 13 січня в першій половині (за мос-
ковським часом) додзвонитися до нього не міг. Мій телефонний дзвінок після обіду 
застав його в дорозі — Богдана сильвестровича везли на «Швидкій» з дому до Фео-
фанії, точніше, вже привезли. він устиг тоді лише сказати: «Здається, у мене інфаркт 
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був... Зараз я вже виходжу... кладуть в реанімацію... Потім поговоримо...» саме так — 
«виходжу» й «поговоримо». спокійно, ніби нічого й не сталося... вже годину потому 
андрій сердюк зателефонував і підтвердив — обширний інфаркт, а ще через пару 
годин андрій повідомив, що актор знаходиться на операційному столі — йому роб-
лять стентування. о 18.15 (за московським часом) операція закінчилася успішно. 
виявилося, що інфаркт ступка переніс за 5–7 днів до того, тобто 6–8 січня.

Богдан сильвестрович не хотів викликати «Швидку», коли йому стало зле, але 
на цьому настояла Лариса. І я згадав, як багато років тому ступка відповів на моє 
запитання, чи часто він звертається до лікарів: «відкладаю візит, скільки можу». 
Так було й цього разу. слава Богу, що поруч, як і завжди, була дружина Лариса. 

вперше поговорити з Богданом сильвестровичем вдалося ввечері 15 січня. 
Його голос був приглушений, але спокійний: «Інфаркт міокарда». — «Знаю. все 
вже йде на поправку». — «Йде на поправку, але причепилося й ніяк не відчепить-
ся...» — «Я працюю над книгою, як домовилися... Мені сказали, щоб довго не роз-
мовляв з вами. На добраніч». — «На добраніч. Дай, Боже! Дай, Боже!»

Наступного дня вранці, судячи з голосу, Богдану сильвестровичу було значно 
краще. справді, він сказав, що вже сідає в ліжку... І ще: «Якби не потрапив сюди 
вчасно, був би фінал...» Передав ступці вітання від окпиша, а він знову попросив 
мене все-таки зробити велику фотографію з однокласником і передати йому на 
день народження, бо приїхати, на жаль, не зможе.

коли розмовляв зі всеволодом Богдановичем, той розповів, що вже у верес-
ні в Москві ступка поскаржився йому на серце. окпиш, який кілька років тому 
переніс шунтування, порадив звернутися до лікарів і, можливо, зробити «просту 
річ» — стентування. але хіба Богдан сильвестрович прислухався? Та ж у нього 
вже була велика біда!

ввечері 16 січня передав ступці розмову з Борисом Поюровським. Той осо-
бливо наголосив, що дуже поважає й щиро любить ступку. «Я його теж. Передай, 
що я його цитую...» Йшлося про ту частину наведеного вище листа Поюровсько-
го до ступки, де згадувалася відмова Жана-Поля сартра від Нобелівської премії. 
ступці це дуже сподобалося... Поюровський розповів, що його дружина теж пере-
несла дванадцять років тому подібну операцію на серці й почувається після того 
добре. Богдан сильвестрович: «Ну, це ж треба, щоб якийсь період пройшов...» Зро-
зуміло, на третій день після операції йому ще було дуже тяжко.

обнадійлива звістка прийшла 18 січня від андрія сердюка. він чимало часу 
провів з Богданом сильвестровичем у реанімаційній палаті й упевнено сказав, що 
«побачив блиск в очах ступки і відчув його бажання одужати...».

У розмові зі ступкою 21 січня нагадав йому, що виповнилося 60 років Римасу 
Тумінасу. «Та ти що?! Треба привітати!» — «У вчорашньому інтерв’ю на телебачен-
ні Тумінас на питання про те, що він хотів би від життя, відповів: “Хочу, чтоб меня 
полюбили, кого я люблю...”» — «Я ж тобі казав, що Римас мудрий чоловік...»

Наступного дня співпрацював зі ступкою, можна сказати, на повну силу: кіль-
ка разів телефонував йому, ставив нові й нові запитання, читав окремі фрагменти 
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з рецензії Бориса Поюровського на гастролі Театру ім. М. Заньковецької в Москві 
влітку 1972 року. Богдан сильвестрович не лише пам’ятав усе, що стосувалося 
сюжетів сорокарічної давнини, але й був у курсі новітніх подій. Наприклад, сказав 
йому, що в московському Театрі націй Лія ахеджакова зіграла роль сучасного Дон 
кіхота... На якомусь острові, де немає щастя, її герой оголошує війну кащеєві, що 
уявляє себе безсмертним... ступка зауважив про цікавий задум, виказав упевне-
ність в актрисі та своє бажання подивитися... а затим сказав те, чого я не знав: 
ахеджакова отримала травми на виставі в «современнике» й потрапила до лікар-
ні. Так що її приїзд до києва наприкінці січня відміняється...

Голос Богдана сильвестровича оживав, як тільки він починав говорити про 
близькі йому справи, про театр, його майбутнє, камерну сцену.

У розмові 24 січня він повідомив, що відкриття камерної сцени імені сергія 
Данченка відбудеться 17 березня в день 75-річчя сергія володимировича виста-
вою «Увертюра до побачення» за новелою Івана Франка «сойчине крило». Так що 
художній керівник, знаходячись у реанімації (!), знайшов блискуче вирішення 
цього питання. Потім урочистість перенесли з суботи на понеділок 19 березня.

На завершення розмови ступка запитав: «Ти коли до києва приїдеш?» — «Де-
сятого лютого, коли буде заключне засідання комітету з Національної премії імені 
Тараса Шевченка». — «Треба перенести засідання на 20 лютого». — «Чому?» — не 
відразу зрозумів я. «а у тебе день народження, дома треба зустрічати...» Прощаю-
чись, він сказав: «Дай, Боже, здоров’я! Дай, Боже, здоров’я!»

Двадцять шостого січня ступка повідомив, що його вже перевели з реаніма-
ції в палату: «Знаєш, хто мене тут перший провідав? Федоряченко!» коли зателе-
фонував Данилу Даниловичу, той розповів, що Богдан сильвестрович жартома 
запропонував «замочити» цей візит, але Федоряченко нагадав, що Лариса їм не 
простить... Утім, ступка мені пізніше зауважив: «Та Лариси ж тоді не було...»

І знову перемога...

Двадцять сьомого січня — радісний день! Богдан ступка був удостоєний пре-
мії Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий 
орел» за «кращу чоловічу роль другого плану» в фільмі олега Погодіна «Дім». ар-
тист уже двічі отримував у Москві «Золотого орла»: у 2004 році за роль генерала 
сєрова у фільмі Павла Чухрая «водій для віри» та у 2010 році за роль Тараса Буль-
би в однойменному фільмі володимира Бортка. Тоді в інтерв’ю головному спеціа-
лісту Національного культурного центру України в Москві, співавтору книги про 
ступку ассоль овсянниковій він жартома назвав себе «двоглавим орлом», а після 
третьої нагороди в розмові з нею — «Змієм Гориничем». Тож відразу й побажали 
ступці: «Здоров’я вам, Зміє Гориничу!»

Найбільше нагород того року отримав фільм «олена» режисера андрія Звя-
гінцева — йому дісталися «орли» в номінаціях «кращий ігровий фільм», «краща 
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режисура», «краща операторська робота» і «краща жіноча роль другого плану». 
останню зіграла олена Лядова. Приз за кращий сценарій отримав олександр 
Міндадзе за фільм «У суботу», спродюсований, як і «олена», олександром Роднян-
ським. У номінаціях «краща чоловіча роль» і «краща жіноча роль» «орлом» від-
значили акторський дует фільму «Два дні» Федора Бондарчука і ксенії Рапопорт. 

кращі художники, на думку російських кіноакадеміків, працювали над фільмом 
Юрія кари «Майстер і Маргарита», знятому в 1994 році, але випущеному лише 
2011-го. За костюми нагородили Людмилу Чекулаєву, Ганну кузнєцову, ольгу По-
лянську та Ніну коротких, а за оформлення — художників-постановників Бориса 
кузовкіна та Юрія Устинова. кращою анімаційною картиною визнали головний 
касовий хіт минулих новорічних канікул — «Три багатирі і Шемаханська цариця». 
За неігровий фільм приз дістався картині Галини Євтушенко «Михайло Ульянов: 
про час і про себе». кращим міні-серіалом визнали «Достоєвського» володимира 
Хотиненка, зробленого для каналу «Росія», а валентина Тализіна і Євген Миронов, 
які зіграли в ньому, отримали призи за телеролі. серед багатосерійних фільмів кра-
щою стала «втеча» андрія Малюкова, що вийшла на Першому російському каналі. 
Почесну премію «За честь і достоїнство» отримав валентин Гафт. 

Фільм «Дім» олега Погодіна в результаті посів друге місце за числом «орлів»: 
окрім Богдана ступки, їх отримали: Едуард артем’єв (за кращу музику) і олек-
сандр амбров (кращий монтаж).

Разом із Богданом ступкою номінувалися Микола Бурляєв і Михайло Єфре-
мов. Узагалі всі номінанти «Золотого орла» заслуговують на увагу й повагу.

ввечері 30 січня Богдан сильвестрович з гiркотою в голосi зачитав мені по те-
лефону інформацію з київської газети «сегодня» (за 29 січня) про церемонію вру-
чення «Золотого орла». Якийсь алекс, очевидно, захлинаючись від екстазу газетної 
причетності до московських зірок, сповіщав, що Федiр Бондарчук, отримуючи на-
городу, зворушливо мовив: «Мама, спасибо тебе за те уроки. Это твой приз!» а по-
тім на сцену вийшла мама Євгена Миронова і повідомила: «Женя попал в пробку, 
так что я тут за него». втім, на думку підлесливого алекса, «самым ярким гостем 
церемонии стал актер Евгений стычкин, не побоявшийся мороза и заявившийся 
в... юбке — шотландском килте».

Про ступку — ні згадки. Як назвати подібних українських писак? комедіан-
ти, блазні... Та ні, це щедро для них. «Раби, подножки, грязь Москви»? Чи свині? 
Наприкінці 50-х років минулого століття, коли ступка працював в астрономіч-
ній обсерваторії при Львівському університеті, мудрий професор Ейґенсон гово-
рив: «Люди відрізняються від свиней тим, що вони іноді піднімають очі до зірок»... 
У Драча є нищівний вірш про газетнярiв із «супернюхом до зарібку»: «Чи совість 
маєте? Хоч дрібку?» 

одержуючи за ступку «Золотого орла», режисер фільму «Дім» олег Погодін 
назвав артиста «космічною людиною». Моя стаття про цю подію в газеті «День» 
наприкінці січня називалася «космічний актор». але свині очі вгору не підніма-
ють... Між іншим, прочитавши статтю, ступка зателефонував і сказав, що в нього 
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тепер і виходу немає — треба летіти в космос: «ось прийде лікар, зробимо уколь-
чик, і буду збиратися...»

Наступного дня в культурному центрі України в Москві був Микола Гнатюк, 
і, ледь ми заговорили про Богдана ступку, він емоційно відреагував: «Це — ге-
ній, геній! Нікого подібного в Україні і в Москві немає! велика загадка в тому, як 
з’являються і виростають такі геніальні люди...» 

Третього лютого Центр відвідав Леонід кучма, і ми з ассоль овсянниковою 
подарували йому книгу про Богдана ступку. Згадав, як майже півтора десятиліття 
тому на початку 1998 року в інтерв’ю зі ступкою для московської газети запитав 
у артиста, як Президент кучма сприйняв спектакль «Тев’є-Тевель»: «він підійшов 
до мене з поволокою на очах». Далі наша тодішня розмова була такою: 

— Тим не менше, власті не допомогли, щоб спектакль світового класу, який 
йде з аншлагом дев’ятий рік поспіль, був показаний за межами України.

— Ми саме про це говорили з Президентом. Він обіцяв допомогти. Просили, аби артис-
там національних театрів встановили пенсію як державним службовцям, у яких вона май-
же дорівнює заробітній платі. Це дозволить буквально зберегти життя майстрам, що 
йдуть зі сцени, дасть надію молодим артистам. 

— ви насправді вірите в здійснення цієї мрії?
— Як писала Леся Українка, contra spem spero. Без надії сподіваюсь!
— Гадаю, жоден державний службовець в Україні не працює на своєму місці 

так ефективно, талановито й плідно, як ступка на театрі й кіно. Тому здійснення 
вашого прохання в якійсь мірі є критерієм моральності самої влади.

«Тев’є-Тевель» ішов із аншлагом у києві ще тринадцять років, але держава так 
і не показала його світові. а про прирівняння пенсії артистів до пенсій державних 
службовців навіть ніхто й не згадує.

Четвертого лютого Богдан сильвестрович похвалився: «До мене внуки попри-
ходили. Ми тут хоровод водимо...» Наступного дня він почав розмову так: «З неді-
лею будьте здорові!» Довго розбиралися в життєвих долях синів його дідуся Дми-
тра — Федора, степана, Михайла, тобто братів його батька сильвестра... Шостого 
лютого Богдан сильвестрович мимохідь згадав про інтерв’ю Ренати Литвинової 
Дмитру Гордону, з якою знімався у кіри Муратової. Я поцікавився в газеті сюже-
том, що стосувався ступки. Дмитро Гордон сказав у розмові з артисткою, що схи-
ляється перед ступкою, а Рената Литвинова... втім, ось цей фрагмент:

«— Я перед Богданом сильвестровичем ступкою схиляюся та вважаю його 
геніальним артистом...

— він та Жан Габен — прекрасні істоти з такою тваринною енергією...
— ...магічною...
— ...що їм навіть нічого не треба грати.
— в одному з інтерв’ю ви так і сказали, що ступка — артист тваринної при-

родності...
— абсолютно! І, до речі, кіра Муратова так само його трактувала, тому що він 

є на екрані — й все. ступці можна нічого не робити: він випромінює якийсь...
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— ...магнетизм...
— ...він як тваринна істота існує в кадрі й усіх переграє, тому що відірватися 

від нього неможливо — вільно чи невільно на цю істоту ти дивишся».

Чотири години в лютому

Д’евятого лютого брав участь у заключному засіданні комітету з Національної 
премії імені Тараса Шевченка. Лауреатами 2012 року стали достойні митці: Петро 
Мідянка за збірку поезій «в небо» (2010), представлену асоціацією українських 
письменників; володимир Рутківський за історичну трилогію для дітей «Джури» 
(2007–2010), представлену Держкомтелерадіо України; Тетяна кара-васильєва 
за книгу «Історія української вишивки» (2008), представлену Інститутом мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної ака-
демії наук України; віктор степурко за псалмодію «Монологи віків» (2007–2010), 
представлену Національною спілкою композиторів України; анатолій криволап 
за цикл творів «Український мотив» (2007–2010), представлений Національною 
спілкою художників України.

Завершивши роботу в комітеті, поїхав до Богдана сильвестровича в Феофа-
нію. Після інфаркту ступка посивів, але не бачив я в усьому світі красивішого і до-
стойнішого сивого мужчину... Розповів йому, як йшло голосування. він з усім пого-
дився, але раптом сказав, що також міг, як член комітету, взяти участь у голосуван-
ні, варто було тільки привезти урну до нього. Мені стало соромно за нашу душевну 
кволість й організаційну безпорадність. ступка найперший мав право висловити 
свою позицію! На жаль, ніхто не подумав про таке просте й необхідне зусилля...

Розказав Богдану сильвестровичу, що напередодні побував на творчому ве-
чорі поета Юрія Буряка, який номінувався на Шевченківську премію й цілком 
міг стати її лауреатом. Павло Мовчан справедливо назвав його поетом видатним, 
самобутнім, несподіваним, «масштаб якого співмірний визначним поетам сучас-
ності». крім усього, мене приваблює в поезії Буряка глибокий ліризм, сплавлений 
з мудрим інтелектуалізмом, і вміння невідпорно ставити філософсько-політичні 
питання: «Чи довго людство ходитиме від одних до інших печер?» або про нас, 
любимих: «Усі мають нормальні держави, а ми перманентно сваримося (хозари-
мося) і проходимо вкотре ті ж самі, що і тоді, лікнепи».

Поезії Буряка читали різні виконавці, а серед творів, які читав він сам, мене 
вразив його переклад вірша Бориса Пастернака «Гамлет», про який ми не раз го-
ворили з Богданом сильвестровичем: 

Гул затих. Я вийшов на підмостки.
До одвірка тулячись, людську
Наслухаю долю в одголоску —
Що мені судилось на віку.
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Прямо в мене цілить морок ночі
Тисячею біноклів на осі.
Та, якщо лиш можеш, авва отче,
Чашу цю повз мене пронеси.

Я люблю твій задум і пристану
На тобою визначену роль.
але інша нині йде вистава,
І на цей раз вибути дозволь.

Та готовий вже порядок дійства,
І не відвернути німоти.
Я один, повсюди лицемірство.
вік прожить — не поле перейти.

Прочитав вірш артисту, й він погодився, що важко навіть уявити собі більш 
точний і творчий переклад, який водночас зберігає всю жорстку філософічність 
поетичного шедевру Бориса Пастернака. 

ступка розповів, що того дня, незадовго до мене, його відвідав у лікарні Ми-
хайло Єфремов, який виступав у києві з концертом, і показав мені подаровану ар-
тистом книгу «Гражданин поэт». Її авторами є сам Єфремов, поет Дмитро Биков 
і продюсер андрій васильєв. Як автори самовпевнено попереджують, вони «при-
мусили висловитися про найгарячіші новини класиків: Пушкіна, Лермонтова, 
Некрасова, Маяковського, Михалкова, Бродського, Шекспіра». скажімо, Богдан 
сильвестрович прочитав мені цілу сторінку дошкульного тексту про героїв нашо-
го часу від імені Фамусова та інших персонажів Грибоєдова... Михайло Єфремов 
залишив на книзі дарчий напис: «в обществе Богдана ступки совершаем мы по-
ступки! Здоровья! Ура! М. Ефремов (гражданин)». 

Укотре зачепили тему живого акторського слова, і я розповів Богдану сильве-
стровичу, як гортав книгу прекрасного радянського майстра усної розповіді Іра-
клія андронікова й натрапив на його статтю «слово написане та слово сказане». 
в ній андроніков наголошував, що усна мова відрізняється насамперед тим, що 
завжди адресована до конкретної аудиторії й є «найкращим і найкоротшим спо-
собом виразу думки в даній конкретній обстановці». ступка зауважив, що в умо-
вах всесвітнього Інтернет-павутиння більш виразно звучать слова андронікова 
про те, що в живій розмові обмін думками і взаєморозуміння між людьми досяга-
ються легше, ніж шляхом листування. в тому числі електронного...

До речі, всезнаючий Богдан сильвестрович згадав ще одного відомого артис-
та — сурена кочаряна, який прекрасно читав Гомерову «одіссею» і, проводячи 
репетиції, прив’язував руки до стільця, щоб не допускати зайвих жестів. У зв’язку 
з цим ступка знову нагадав історичні слова Гамлета, звернуті до акторів: «Не пи-
ляйте повітря руками...» 
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Того вечора ми вирішили почати цю книгу так, як вона й розпочата — звер-
ненням самого ступки до читачів, написаним власноруч. Мені це так сподобало-
ся, що попросив Богдана сильвестровича відразу взятися за ручку. Та він сказав, 
що перед такою важливою справою необхідно випити по 25 грамів коньяку. По-
яснив, що лікар у такій дозі йому дозволив. випили. Закусили ківі й хурмою... За-
тим ступка підсунув до себе чистий аркуш паперу: 

«в ідеалі кожен актор повинен знайти не тільки свого режисера, а й свого біо-
графа. Мені повезло з режисером — незабутнім сергієм Данченком. І з літопис-
цем — володимиром Мельниченком. створити таку біографію — не поле пере-
йти. 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, Богдан ступка».
Прийшла Лариса і принесла чоловікові всіляких наїдків і смачностей, а він 

одразу почав угощати мене. Говорили про прем’єру наступного дня — виставу 
«Жона є жона» за чеховськими творами, в якій грав Дмитро ступка. Потім Ла-
риса поїхала, а ми ще довго розмовляли про все на світі. коли нарешті прощався 
з Богданом сильвестровичем, виявилося, що ми провели разом аж чотири години. 
Щасливих для мене години.

У роботі

Тоді, коли зустрілися в києві, залишив Богдану сильвестровичу текст дуже 
важливої глави заключної частини цієї книги «2011 рік: муки та радощі». Хотіло-
ся, щоб він обов’язково прочитав, адже йшлося про дуже важкий рік його життя. 
Невдовзі ступка повідомив, що подолав мій текст. Домовилися про зустріч вве-
чері 19 лютого. 

Зауважень у Богдана сильвестровича було небагато, але він «виловив» і по-
правив усі неточності, наприклад: «остап був 27 серпня на мій день народження 
не в Мексиці, як написано, а в Панамі». Найголовніше, попросив зняти будь-яку, 
як він сказав, «політизацію» тексту. скажімо, згадку про його участь у засіданні 
Громадської гуманітарної ради (це ж я, виходить, знову-таки «політизую»), хоча 
подібна робота свідчить лише про суспільну затребуваність Майстра. І зауважив, 
що я не повністю процитував баладу Івана Драча «крила», яку він так любить...

Наступного дня зранку Богдан сильвестрович привітав мене з днем наро-
дження, сказав дуже теплі слова про довголітню дружбу, яка дозволяє нам, окрім 
усього, бути відвертими, поділитися потаємним у нелегкі моменти життя. Поба-
жав написати ще багато книг. І здоров’я. сказав: «Щоб ти ніколи не потрапив 
у таку халепу, як я». Мене вразила Богданова цитата з маминих мудростей: «сра-
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тися в розум, коли чоловік не має уваги». Тобто, нічого не вартий розум, якщо 
чоловік не має уваги до людей, а ті його, в свою чергу, не поважають...

Запам’яталося, як наприкінці лютого розповів Богдану сильвестровичу зовсім 
свіжий, ще гарячий анекдот, щойно народжений у колективі Національного куль-
турного центру України в Москві. Того дня — 28 лютого — у виставковому залі 
розвішувалися полотна художньої виставки «Шевченкіана», яку ми відкрили до 
198-річчя з дня народження кобзаря. На деяких із них — найбільших за розмі-
ром — Тарас Григорович був зображений відомими радянськими художниками 
серед селян у стилі соцреалізму — здавалося, що він напучує, віщує. в зал зайшли 
двоє наших водіїв — обидва москвичі, — один і каже всерйоз: «Що це ви тут Ле-
ніна розвішуєте?» Другий обурився таким невіглаством і повчально поправив: «Та 
що ти! Який же це Ленін? Це ж Тарас Бульба!»

«супер!» — довго сміявся Богдан сильвестрович. Передихнув і сказав: «Прєлєсть!» 
Третього–четвертого березня (напередодні виборів Президента РФ!) по ро-

сійському телеканалу демонстрували фільм «Біла гвардія» за романом Михай-
ла Булгакова (режисер сергій снєжкін). ступка розповів, як під час гастролей 
франківців у Петербурзі в лютому 2010 року до нього приходили сергій снєж-
кін і оператор фільму сергій Мачильський із пропозицією зіграти роль гетьмана 
Павла скоропадського. ступка відмовився, зважаючи на те, що в сценарії його 
постать була виписана однобічно, неправдиво. відчув артист і надмірну політи-
зованість, сказати б, однозначно великоросійський акцент майбутнього фільму. 
Роль скоропадського зіграв ступчин одноліток сергій Шакуров. Як і передба-
чав Богдан сильвестрович, гетьман постав убогим і ницим... а ще ступка роз-
повів, як у середині 50-х років у Львів приїздив із Москви з виставою «Дні Турбі-
них» Театр ім. станіславського. До речі, Ларіосика грав молодий Євген Леонов, 
а закулісному хлопчику Богдану випало виносити зі сцени... гетьмана скоро-
падського! 

а мені згадалася вистава «Дні Турбіних» («Біла гвардія») у МХаТі, поставлена 
сергієм Женовачем з прекрасною сценографією олександра Боровського, що не 
претендувала на занурення в незнайомі глибини громадянської війни в Україні, 
тим паче на розвішування дешевих оцінок історичних подій. Не скажу, щоб «Дні 
Турбіних» особливо сподобалися й запали в душу, та подумалося, наскільки мудрі-
шим і професійнішим був Женовач у порівнянні з абсолютно заполітизованим 
режисером «Білої гвардії». 

Насправді фільм вийшов, на мій погляд, неглибоким, декоративно-деклара-
тивним. Що може бути сумнішим, ніж пересічна екранізація Булгакова? втім, ре-
жисерська антиукраїнськість донесена затято, правда, на публіцистичному рівні. 
ступка сказав: «Це не історична правда, а суб’єктивне бачення режисера».

Майже щодня звертався до Богдана сильвестровича з робочими питаннями 
по тексту цієї книги. скажімо, десь вичитав, що нібито в 1968 році Данченко, 
який очолював тоді Львівський театр юного глядача, запропонував ступці роль 
аграновського в спектаклі олексія арбузова «Місто на світанку». Данченко справ-
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ді ставив таку виставу, але ступка в ній участі не брав. аграновського він грав у ди-
пломній виставі, яку поставив 1961 року у Львівській театральній студії режисер 
анатолій Ротенштейн. 

або в «Історії Львова» знайшов інформацію про те, що в травні 1962 року до 
Львова приїхали поети Іван Драч і Микола вінграновський та критик Іван Дзюба, 
які виступили у Львівському університеті, в Будинку вчених, Будинку архітектора, 
в майстернях художників і приватних помешканнях. Я поцікавився у ступки, де 
саме слухав він київських гостей. Богдан сильвестрович відповів: «У Будинку ак-
тора». — «а де він знаходився?» — «в Театрі імені Марії Заньковецької». Звичайно, 
йшлося не про офіційне, схвалене обкомом партії приміщення. Так з’являлися 
нові штрихи до духовної історії заньківчан і Львова.

П’ятого березня Богдан сильвестрович сказав, що його вже скоро будуть випи-
сувати. Наступного дня дотелефонуватися не зміг, але пояснив собі це тим, що він 
переїздив додому, а сьомого андрій сердюк повідомив: «ступка знову в реанімації...»

Господи, коли закінчиться його лиха година?! Хай він одужає!
Гортав книгу Еклезіястову, яку Богдан сильвестрович так шанує: «Бо часу свого 

людина не знає, мов риби, половлені в пагубну сітку, і мов птахи, захоплені в сіль-
це, — так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них!..»

Утім, уже 8 березня ступка говорив зі мною бадьорим і впевненим голосом. 
Заявив, що йому «все легше і легше», й не сумнівався щодо своєї присутності на 
відкритті камерної сцени 19 березня.

Наступного дня Борис Поюровський передав текст, який написав про ступ-
ку й Данченка на моє прохання. Фрагменти з нього в перекладі вже цитувалися 
в книзі, але наведу цей текст в оригіналі в тому вигляді, в якому зачитав 9 березня 
Богдану сильвестровичу: 

«в принципе я всячески избегаю всевозможных эпитетов. с одной стороны, 
они призваны удовлетворить непомерные амбиции людей, изо всех сил стремя-
щихся еще при жизни обеспечить себе почетное место в пантеоне вечной славы. 
а с другой — в лучшем случае вызывают иронические улыбки или в худшем — 
приводят к полной девальвации любых критериев. Подобное, к сожалению, про-
исходит не в какой-то одной, отдельно взятой области человеческой деятельнос-
ти, но в равной степени касается гуманитариев, технократов, ученых, политиков, 
военачальников — без ограничения пола и возраста.

Богдан ступка, на мой взгляд, принадлежит к тем немногим избранным, 
поцелованным Богом, кому и в голову не придет думать о подобных глупостях. 
суета сует — вовсе не его стихия. Говорю об этом с уверенностью, ибо имел воз-
можность наблюдать за ним практически с его первых шагов, когда выпускник 
театральной студии только-только появился во Львове, на сцене Театра име-
ни М.  к.  Заньковецкой. Молодого актера отличала особая индивидуальность, 
в которой органично сочетались острота формы, психологическая глубина 
и необыкновенная эмоциональность, проявлявшиеся в самых разных ролях — от 
Дон Жуана до Треплева.
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союз Богдана ступки с сергеем Данченко во многом счастливо определил 
судьбу их обоих. Поэтому никого не удивило то обстоятельство, что они одновре-
менно перешли в киевский театр имени Ивана Франко, где ступка оказался занят 
почти во всех спектаклях Данченко: Иван котляревский, Микола Задорожный, 
войницкий, Лир, Тевье. 

Мои коллеги справедливо напоминают, что алиса коонен была музой алек-
сандра Таирова, Зинаида Райх — всеволода Мейерхольда, алиса Фрейндлих — 
Игоря владимирова, вера Марецкая — Юрия Завадского. Не говоря уже об 
аналогичных примерах в кино: М. Ладынина — И. Пырьев, Л. орлова — Г. алек-
сандров, Е. кузьмина — М. Ромм, о. Жизнева — а. Роом, Т. Макарова — с. Гера-
симов. Правда, их связывали не только творческие отношения. Но разве не может 
стать музой режиссера не актриса, а актер, через которого ему легче реализовать 
свой творческий замысел? Разве не через андрея Миронова, Рамаза Чхиквадзе, 
отара Мегвинетухуцеси, Евгения Лебедева находили путь к нашим сердцам ва-
лентин Плучек, Роберт стуруа, Гига Лордкипанидзе, Георгий Товстоногов?..

Может быть, и поэтому показалось совершенно естественным, что с уходом 
из жизни сергея Данченко все заботы о дальнейшей судьбе франковской сцены 
легли на плечи Богдана ступки. Нет, он не воспользовался своим положением 
художественного руководителя театра и не начал ставить спектакли, а создал та-
кую обстановку, когда лучшие режиссеры считают за честь получить сюда при-
глашение на постановку. как это, кстати, не раз было и при Данченко, который 
не боялся конкуренции и охотно привлекал к работе молодых, способных режис-
серов и знаменитых мэтров. Таким образом, Богдан ступка и в этом отношении 
оказался наследником по прямой своего старшего товарища, наставника и друга, 
незабвенного сергея Данченко. Потому что верность — еще одно неоспоримое 
достоинство Богдана ступки.

Борис Поюровский».
ступка розповів, що йому телефонував режисер фільму «Дім» олег Погодін 

і вони говорили з ним про великоросійську й малоросійську літератури. Богдану 
сильвестровичу сподобалася думка Погодіна про те, що в українській літературі 
на відміну від російської відсутнє моралізаторство: «Цього справді в художньому 
творі не повинно бути: кожен читач сам, без проповідей і напучувань, має вибира-
ти собі вихід із художніх ситуацій, описаних письменником». Удвох із Погодіним 
вони обговорювали припущення, що Микола Гоголь спалив другий том «Мертвих 
душ», нібито відчуваючи, що в ньому почали звучати моралізаторські повчання... 
«Знаєш, який у Погодіна улюблений художній твір? “Фата моргана” коцюбин-
ського! він збирається його екранізувати...»

Богдан сильвестрович сказав, що, на його погляд, фільм «Дім», як режисерську 
роботу Погодіна, в Росії незаслужено замовчують, обходять: «взяли та й засунули 
кудись у куток...» Принаймні, на мій погляд, багаторазово нагороджений фільм 
«олена» виглядає поверховим і неглибоким у порівнянні з жорсткою правдою ре-
ального життя, талановито й нещадно відображеною в «Домі». 

Stupka-text.indd   669 15.10.2012   16:59:11



670

Богдан Ступка. Біографія

Відкриття Камерної сцени

Дев’ятнадцятого березня — в день Богдана! — Богдан ступка вперше за більш 
як два місяці прийшов у рідний театр. але ж і привід який був — відкриття камер-
ної сцени, на яке в Театрі ім. Івана Франка очікували... майже чверть століття. Бог-
дан сильвестрович був у розкішному смокінгу та витонченому метелику — статеч-
ний, зосереджений. Трохи блідий, але рум’янець почав з’являтися відразу, як тільки 
він, вийшовши з машини біля службового входу, почав сипати анекдотами...

Як і годиться, відкриття проходило урочисто й на високому рівні, бо тільки 
за участю державних мужів все ж таки вдалося втілити у життя мрію Данченка 
й ступки.

На вході гостей та глядачів зустрічав духовий оркестр. аякже! серед гостей — 
прем’єр-міністр Микола азаров, радник Президента України Ганна Герман, мі-
ністр культури Михайло кулиняк, заступник міністра культури Тимофій кохан 
та багато шанованих у державі митців, які, безумовно, не змогли оминути таку 
чудову святкову нагоду.

Розпочалося все з освячення сцени, аби працювалося «з Богом». І першим, хто 
привітав публіку, був художній керівник Театру, народний артист України, Герой 
України Богдан ступка. 

— Я дуже вибачаюсь, але не буду підніматися на сцену. Думаю, що ви мене всі бачите 
й чуєте. Сьогодні велика подія для нашого Театру, для франківців, для глядача не тільки ки-
ївського, але й українського та всесвітнього, бо переконаний, що до цього залу приходити-
муть глядачі з усього світу. 

Нарешті наш довгобуд, який тривав двадцять три роки, закінчено. Були різні сили — 
і позитивні, й негативні, які є в кожному діянні і в кожній праці. Хтось цього хотів, хтось не 
хотів, хтось мріяв мати вічне будівництво «комунізму», розраховуючи на свіжу копійку (самі 
це прекрасно розумієте). Але попри все і всіх, у нас сьогодні свято. Ця сцена — наше дитя. 
Особливо переживав за будівництво протягом останніх десяти років, коли був міністром 
культури, а потім художнім керівником театру. Я був не таким, як то кажуть, чиновниць-
ким чиновником, бо багато чого не знав, а тому мені чимало не вдалося зробити на посаді 
міністра. Проте Камерна сцена не давала спокою, переживав, шукав шляхи розв’язання про-
блеми, і ось позаминулого року прийшов до Миколи Яновича Азарова. Він мене дуже гарно 
прийняв, вислухав і відразу зрозумів: викликав міністра фінансів Федора Ярошенка: «У листо-
паді 2011 року хочу бути на Малій сцені Театру Франка».

Миколо Яновичу, я дуже вибачаюся, що ми не зробили відкриття цієї сцени в листопаді. 
До того часу будівництво було вже практично закінчено, але цю подію хотіли приурочити до 
75-річчя видатного українського режисера Сергія Володимировича Данченка, що виповнилося 
17 березня. Камерну сцену ми назвали його іменем. 

Дозвольте мені від імені присутніх у цьому залі, від імені представників української 
театральної культури та всієї інтелігенції подякувати Миколі Азарову за те, що він зро-
бив такий чудесний, прекрасний подарунок всім нам. Дозвольте Вам вклонитися, Миколо 
Яновичу. 
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Звичайно, будинок є будинок, сцена є сцена, але якщо на цій сцені не буде якихось чудес-
них, цікавих і духовних речей, то вона так і залишиться порожньою. Обіцяю, що будемо 
її духовно насичувати. У нас у планах Василь Стефаник, Федір Достоєвський, Антон Чехов, 
Леся Українка... Сьогодні ви побачите виставу «Увертюра до побачення», поставлену за-
служеним діячем мистецтв України Андрієм Приходьком за новелою Івана Франка «Сойчине 
крило». Це дуже цікавий режисер, учень видатного російського режисера Петра Фоменка. 

Репертуар на глядача чекає великий і змістовний. На цій сцені будемо робити експери-
менти. Якщо вони навіть здадуться вам занадто складними, не лякайтесь, бо експеримен-
ти є двигуном економіки, творчості й взагалі нашого життя. Дякую. 

справді, камерна сцена на 170 місць (при наявності «Театру в фойє») надасть 
можливість не тільки додатково «завантажити» творчою й цікавою роботою всіх 
акторів багаточисленної франківської трупи, але й дозволить продовжувати твор-
чі та сміливі експерименти. 

Далі ведучий урочистостей народний артист України олексій Богданович на-
дав слово прем’єр-міністру України Миколі азарову:

«Шановний Богдане сильвестровичу, шановні глядачі, актори театру. Дуже 
хвилюючий момент. коли я почув від Богдана сильвестровича історію про будів-
ництво цієї сцени, мені стало шкода втрачених Україною років. Я не звик, щоб 
такі об’єкти будувалися стільки років. Максимум — рік. Згодні зі мною? Звісно, для 
театрального життя всієї нашої країни відкриття камерної сцени найвідомішого 
в Україні театру є величезною подією. Я дуже люблю театр, і завжди, коли є мож-
ливість, буваю на виставах. І кожен раз це для мене є великою подією. 

Хочу звернути вашу увагу на те, що зроблено протягом останніх двох років на 
допомогу театральному мистецтву: відремонтовано театри в Ужгороді, Полтаві, 
сумах, Херсоні, Черкасах, розпочато капітальний ремонт кіровоградського театру 
драми. І це при тому, що ми окрім театрів займаємося створенням сучасної інфра-
структури України, будуємо школи, лікарні, дороги, мости, метро тощо. скажу, що 
турботи про наше культурне життя та створення можливостей для нього — це 
наше серйозне завдання. Такою є вимога Президента. Ми повинні створити умови 
для розвитку сучасного театрального мистецтва. сьогодні в нашій державі функці-
онують сто тридцять театрів. Знаємо, що в них багато проблем. І далеко не всі мож-
на вирішити відразу й повною мірою. але якщо взятися, то рік за роком ми ці про-
блеми, безумовно, подолаємо. Ще раз вам бажаю творчих успіхів на новій сцені, 
добра, благополуччя, здоров’я, словом, всього того, чого я хотів би побажати собі». 

Микола азаров вручив почесні грамоти кабінету міністрів України працівни-
кам театру та подячні грамоти прем’єр-міністра тим, хто допомагав завершити 
будівництво камерної сцени. 

І ще одна нагорода — голова спілки театральних діячів, народний артист 
України Лесь Танюк вручив премію імені сергія Данченка, засновану за ініціати-
ви Богдана ступки Театром ім. І. Франка та сТД України, головному режисерові 
севастопольського академічного російського драматичного театру ім. а. Луначар-
ського володимиру Магару.
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У своєму виступі Лесь Танюк сказав: «Дякую урядові та франківцям за справ-
ді велике свято, тому що камерна сцена — це сцена з великим майбутнім. Я аб-
солютно переконаний, що на ній не буде місця шансону, 95-му кварталу, а буде 
лише те, що сьогодні бентежить наші душі. Що тут справді буде лунати українська 
мова, справді буде звучати українське слово і справді буде працювати український 
режисер і український актор. Дуже важливо зрозуміти, що всі хороші театри по-
чинались зі студій, а тому наявність таких паростків є ознакою здоров’я театру. 
Думаю, що тут проходитимуть і майстер-класи, і дуже цікаві вистави закордон-
них театрів і, звичайно, тут буде виховуватися той актор, про якого мріє Богдан 
ступка, — “розумний арлекін Леся курбаса”. Дозвольте виконати дуже приємну 
місію — вручити диплом за значні творчі здобутки на терені театрального мисте-
цтва та премію імені сергія Данченка».

володимир Магар виступив з подячним словом: «Для мене це дуже важлива 
нагорода вже тому, що для мене сергій володимирович Данченко — великий ре-
жисер сучасності, а ще для мене велика честь, що я був знайомий із ним особисто 
й у нас з ним були достатньо теплі стосунки... Надзвичайне щастя, що сьогодні 
я присутній на такій унікальній події, коли відкривається сцена імені великого 
майстра. вважаю, що режисерам треба вчитися професії “режисера” на його ви-
ставах, просякнутих справжніми потом, кров’ю та слізьми. Для мене ця премія 
такого ж рівня в Україні, як премія Фелліні в Італії. Дуже дякую вам».

а потім глядачі переглянули виставу «Увертюра до побачення» за участю на-
родного артиста України остапа ступки та актриси Наталії корпан. Богдан силь-
вестрович рівно й велично сидів у першому ряді між Ганною Герман і Михайлом 
кулиняком і здавався незворушним... але ж я знаю, як переживає він, коли на сце-
ні остап Богданович.

Наступного дня ступка запросив мене в театр, і я чекав його біля службового 
входу. він підʼїхав імпозантний, обвіяний дорогими парфумами, у зовсім іншому, 
ніж учора, вбранні: елегантне, трохи нижче колін, сіре пальто з благородної тка-
нини, у світло-голубих, явно молодіжних, джинсах, модному кашне й фантастич-
ному капелюсі в тон саме цього виходу ступки в світ.

Згадав я тоді безкінечні перевдягання Бодика в куликові, коли він малим ви-
скакував із хати на вулицю, щоб мавпувати перехожих, і задумливе мамине запи-
тання: «Що з тебе буде? Любиш перевдягатися, наче дівка...» Та чи й питала вона 
насправді? Може, то була мудра риторика і Марія Григорівна здогадувалася, чи 
навіть знала, що син виросте красивим, поважним, порядним чоловіком, як вона 
й хотіла. Хіба не про те саме мріяв сильвестр Дмитрович, коли вчив Бодю красиво 
вдягатися й ґречно поводитися з капелюхом?

Щодо парфумів, то через кілька хвилин, як ми зайшли в ступчин кабінет, туди 
заглянула в справі жінка з якогось театрального цеху: «Богдане сильвестровичу, 
я за вашими парфумами почула, що ви вже в театрі...» Що за парфуми? «Егоїст» 
знаменитої французької марки «Шанель». Для зацікавленого читача даю повну 
назву: «Platinum. Égoiste. Chanel. Paris. Eau de toilette».
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Весняні розмови

Двадцять п’ятого березня — 45 років шлюбу Богдана сильвестровича з Лари-
сою семенівною. Ні він, ні я не знали, як називається ця весільна річниця. ступка 
заявив: «Мені відомі лише срібне та золоте весілля. Перше було давно, а до золо-
того ще дожити треба». Дізнався, що 45 літ — це сапфірове весілля. «Треба сапфір 
купувати, — гмикнув Богдан сильвестрович. — Чи сережки, чи кольє?»

сказав, що того дня виповнилося 70 років його давньому львівському това-
ришеві Юрію Брилинському, який позавчора виступав у нього на камерній сце-
ні з моновиставою «Давня мелодія» за новелами василя стефаника, а вчора там 
пройшла премʼєра інсценізації оповідання Федора Достоєвського «сон смішної 
людини», яку зробив франківець Петро Панчук. Зала нової сцени була заповне-
ною вщерть.

Двадцять дев’ятого березня Богдан сильвестрович був у театрі, в тому числі на 
репетиції вистави «Перехресні стежки».

Тридцять першого березня з величезною гіркотою сказав про стан свого 
здоров’я: «Я кволий і хворий, володєнька...»

Першого і другого квітня у нас в культурному центрі проходив Міжнародний 
дитячий фестиваль-конкурс, присвячений 75-річчю народного артиста сРсР 
 Йосипа кобзона. в журі протягом обох днів сидів і сам Йосип Давидович. З дозво-
лу Богдана сильвестровича подарував співаку книгу «Богдан ступка» з написом 
«великому українцю — від авторів». кобзон був удячний. «велике спасибі. Це мій 
улюблений актор». а ступка, не знаючи, як підписана книга, в розмові зі мною 
також назвав Йосипа кобзона «великим українцем».

окремо відзначу, що 1 квітня ступка сказав мені про збірник статей «сила 
м’якого знака», опублікованих у газеті «День», виданий під редакцією головного 
редактора газети Лариси Івшиної: «Дуже цікаво. Зовсім не те, чому нас учили». 
Процитую важливий фрагмент зі «слова до читачів», написаного Ларисою Івши-
ною, що зацікавив Богдана сильвестровича: 

«Як сталося так, що київ — “мать городов русских” — став столицею України? 
Дитяче, здавалося б, запитання. але в ньому озвучена суть грандіозної підміни по-
нять, масштабної історичної фальсифікації, що має кількасотрічну історію. 

Насправді київ — “мать городов руських”. саме так звучить відома фраза з “По-
вісті врем’яних літ” Нестора-літописця. от вам і сила м’якого знака! Незважаючи 
на бажання позбавити один народ його історії, а інший цією ж історією наділити, 
м’який знак уцілів і пробився через тисячоліття. Руська правда повертається...

Нам належить піднятися до рівня власної історії, що означає впровадити іс-
торичну справедливість в життя людей та повернути їм людську гідність. спадко-
ємці великої історії не мають права бути жалюгідними, занедбаними та жалібно 
шкребтися в європейські двері. Зрештою, велика історія вимагає іншої політики 
та інших політиків, інших правил гри та інших характерів, іншого рівня освіти — 
такого, який, так би мовити, пасує під розмір історичний...»
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У книзі «сила м’якого знака, або Повернення Руської правди» вміщено статті 
сергія кримського, Ярослава Дашковича, а також відомих сучасних учених: воло-
димира Панченка, Дмитра степовика, станіслава кульчицького. Жодним чином 
не хочу принизити журналістські дослідження, що переважають в книзі, навіть 
одверто вторинні, описові, але, погодьтеся, велика історія вимагає й великих іс-
ториків. Принаймні, до цікавої розмови, розпочатої газетою «День», обов’язково 
треба залучати значно ширше коло українських учених, зокрема Національної 
академії наук України.

Богдан сильвестрович привернув увагу до вірша олександра олеся (1931), 
який доречно наводить Лариса Івшина в своєму «слові до читачів»:

коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
коли Україна в нерівній борьбі
вся сходила кров’ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
коли Україна життя прокляла 
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

вірш, який звучить сьогодні вкрай актуально, вимагає від українців глибокого 
осмислення не тільки своєї історії, а й свого сьогодення. До речі, й цікавої тези 
Лариси Івшиної: 

«Усе вказує на те, що Європа сьогодні потребує нового осмислення себе і но-
вих сил. а Україна так відстала від неї, що може опинитися попереду. Більше того. 
Якби Україна правильно розпорядилася своєю “секретною зброєю” — ідентичніс-
тю, ми могли б допомогти не лише собі та Росії, а й Європі». 

ввечері 7 квітня зателефонував ступці й запитав, як справи. «сиджу розстроє-
ний», — відповів він. «Що трапилося?» — сполошився я. «київське “Динамо” про-
грало донецькому “Шахтарю”. Два–нуль...» І почав у подробицях розповідати про 
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турнірну таблицю й про те, як багато втратили кияни, бо могли відірватися та 
стати одноосібним лідером. Я нагадав Богдану сильвестровичу, що колись на пи-
тання про улюблену футбольну команду він відповів мені, що раніше це було «Ди-
намо» (київ), а тепер — «Шахтар» (Донецьк). «але ж я казав, що зберігаю давню 
віру в динамівців, — справедливо зауважив ступка. — коли грають ці дві команди, 
вболіваю за “Динамо”».

Того вечора на П’ятому каналі давав інтервʼю видатний франківець, народний 
артист України анатолій Хостікоєв. Майже наприкінці передачі телеведучий явно 
некоректно запитав, чи погодився б анатолій Георгійович у майбутньому стати 
художнім керівником Театру ім. І. Франка. Не стану переказувати всю відповідь 
Хостікоєва, але він висловив надію, що художнім керівником залишиться саме 
Богдан ступка: «Це найкраще буде і для театру, і для акторів». а ще Хостікоєв ска-
зав, що деякі «гноми» намагаються зіштовхнути його з рідною для нього людиною, 
з якою він працює поруч вже майже сорок років... 

Не знаю, як із гномами, але є франківець, який уперто наполягає, що ступ-
ка — прекрасний артист, «але це не значить, що він може бути прекрасним пе-
карем, водієм чи керівником». Мушу зауважити, що, складись у Богдана сильве-
стровича життя інакше, він, без сумніву, став би й хорошим пекарем (які диво-
вижні пекарі виростали саме в куликові!) або добрим водієм. але Бог обрав йому 
долю геніального артиста і прекрасного художнього керівника. Заперечувати це 
з політичних, особистісних або якихось інших міркувань абсолютно нісенітно. 
Звичайно, кожен має право на власну думку. Та ким би ти не був, яким би ви-
соким самому собі не здавався, стоячи перед Говерлою, безглуздо говорити, що 
бачиш горбочок...

У Генріка Ібсена є цікава рання п’єса «Боротьба за престол», в якій знаменитий 
норвежець стверджує, що можна бути розумним, мудрим, сміливим, красивим, 
але цього недостатньо, щоб стати королем. а щоб справді стати королем, треба 
бути зробленим із того дерева, з якого роблять саме королів.

З понеділка — 9 квітня — ступка був у Феофанії. Телефонуючи йому кілька 
разів на день, не завжди потрапляв у зручний для нього час, але Богдан сильве-
стрович однозначно реагував толерантно. Памʼятаю, 12 квітня відразу запитав: 
«Я вас не розбудив?» а він: «Нє, нє, я тільки засинаю...» Іншого разу делікатно ска-
зав: «Та ні, я лише трошки дрімаю...» або: «Та я так, у напівдрімоті...»

Наступного дня мені потрапило на очі давніше інтервʼю Богдана ступки, 
в якому він посилався на Бертольда Брехта, мовляв, Брехт писав, що перед тим, 
як засвоїти акторську майстерність, треба навчитися людській спостережли-
вості... Заговорили про брехтівську виставу «кар’єра артуро Уї», поставлену ва-
лентином козьменко-Делінде в 1985 році на Малій сцені, а потім відновленій 
у 1999-му в основному репертуарі. Про цю виставу не було справді ґрунтовних 
аналітичних досліджень, але сергій васильєв влучно написав про те, як артист 
«грав підлість»: «Історію сходження до вершин влади миршавого ґанґстера ак-
тор розігрує як своєрідний психоаналітичний етюд, з холоднокровністю пато-
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логоанатома. він зображує Уї настільки по-цирковому віртуозно й відчужено, 
що навіть закрадається підозра, що вивчати зло і попереджати про його химерні 
машкари акторові не дуже й цікаво. схоже, як мудра людина, ступка перестав 
дивуватися сліпоті людей, готових підкорятися новим і новим диктаторам, зача-
ровуватися агресивною силою і покладати надії на цинічних авантюристів, які 
обіцяють “навести порядок”». 

антифашистська п’єса Бертольда Брехта наштовхнула на його дивовижний 
вірш «спалення книг», написаний під впливом відкритого листа письменника 
оскара Марія Графа у зв’язку з публічним спаленням книг гітлерівцями 10 травня 
1933 року:

После приказа властей о публичном сожжении
книг вредного содержания,
когда повсеместно понукали волов, тащивших
Телеги с книгами на костер,
один гонимый автор, один из самых лучших,
Штудируя список сожженных, внезапно
Ужаснулся, обнаружив, что его книги 
Забыты. он поспешил к письменному столу,
окрыленный гневом, и написал письмо власть имущим.
«сожгите меня! — писало его крылатое перо. —
сожгите меня!
Не пропускайте меня! Не делайте этого! Разве я
Не писал в своих книгах только правду? а вы
обращаетесь со мной как со лжецом.
Я приказываю вам:
сожгите меня!»

Багато років і навіть десятиліть мене дивувало це ступчине вміння розмовля-
ти зі знанням справи. Здається, на будь-яку духовну тему. Навіть якщо вона вини-
кала несподівано, ступка завжди має, що «вийняти» зі своєї пам’яті: процитувати 
вірш або прозовий твір, розповісти про історичний контекст, в якому вони були 
створені, додати щось цікаве з біографії того чи іншого автора чи просто розпові-
сти смішну історію.

Того разу Богдан сильвестрович зауважив, що в своїй ліричній поезії Брехт, 
як ніхто, вмів яскраво, небуденно писати про найбуденніші події та щоденні речі 
й нагадав про вірш, який я потім розшукав:

Первый взгляд поутру в окно
снова найденная старая книга
вдохновенные лица
снег, смена весен и зим
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Газета
Пес
Диалектика
Душ, плаванье
старинная музыка
Удобные башмаки
Постижение
современная музыка
Писать, выращивать
Путешествовать, петь
Быть дружелюбным.

ось як можна просто та натхненно сказати про свої захоплення, щоденне 
життя й високі помисли.

На великдень 15 квітня ступка сказав: «У мене діти були й онуки. Гарно так 
посиділи...»

Я нагадав, що на великдень 23 березня 1858 року Тарас Шевченко, який гос-
тював у Михайла Щепкіна в Москві, прокинувся о дев’ятій ранку. «Христос во-
скрес!» — так починався запис у щоденнику. а далі йшли іронічні рядки:

«в семействе Михайла семеновича торжественного обряда и урочного часа 
для разговен не установлено. кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще 
хуже, кощунство! отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опи-
ваться с восходом солнца. Это просто поругание святыни!»

отже, Тарас Григорович прокинувся в Щепкіновому гостинному домі в до-
брому гуморі з гарним настроєм. Йому було приємно, що у Щепкіних немає й слі-
ду ханжества, лицемірства. справді, сім’я Михайла семеновича жила за звичним 
розкладом дня. Щепкін говорив: «По-моєму, вся релігія полягає в цих правилах: 
люби Бога, люби ближнього та нікому не роби зла! а всі інші обряди, пости — 
встановлення випадкові».

Про це розповів ступці 15 квітня 2012 року на великдень. але він зауважив, 
що розговіння в Щепкіновій сім’ї все-таки було неминуче, бо невдовзі в гості заві-
тав актор Іван самарін, і всі вони скуштували паску, крашанки, ковбасу, чаювали, 
випили шампанського. Та я й не сумнівався, що Богдан сильвестрович добре роз-
бирається в подробицях Шевченкового перебування в Москві в домі Щепкіна. 
Знає він і про самаріна — сина кріпака, на якого саме Щепкін звернув увагу ще 
в училищі. За його рекомендацією самарін отримав у Малому театрі першу роль 
і до кінця життя працював на його сцені.

Того дня був у книжковому магазині на Новому арбаті й натрапив на щойно 
видані мемуари Габріеля Гарсіа Маркеса про його молоді роки «Жити, щоб роз-
казувати про життя». книга привернула увагу вже тим, що в ній не було передмо-
ви чи післямови, які б повчали, як треба сприймати великого письменника. Зате 
був його епіграф: «Життя — не тільки те, що людина прожила, але й те, що вона 
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пам’ятає, і те, що про це розповідає». взяв книгу в подарунок Богдану сильвестро-
вичу й сказав йому про це: «о-о-о! Це цікаво! спасибі за турботу». ступка — не-
наситний у своїй цікавості до художніх і документальних новинок такого роду.

Шістнадцятого квітня — Міжнародний день голосу. Звичайно, мало кому 
відомий. Зателефонував Богдану сильвестровичу й привітав. він каже: «І тебе 
також!» — «а чи знаєте, з яким днем я вас вітаю?» — «сьогодні обливаний поне-
ділок. Знаєш, як у Ліни костенко? “Дощ полив, і день такий полив’яний...”» коли 
сказав про Міжнародний день голосу, він відреагував: «Та ти що?!» взагалі цей 
день було започатковано для привернення уваги людей до фізіологічного стану 
їхнього голосу, роз’яснення шкідливих для нього звичок, правил його гігієни. 
втім, саме це, насамперед, і стосується людей культури — вокалістів, солістів, 
лекторів, артистів.

Запитав у ступки: 
— Голос — це вкрай важливо?
— Насамперед голос! Театр — це актор і голос!
— Голос має бути заворожуючим, енергетичним?
— Голос має звучати з глибини душі, наповнюватися нею. 
Богдан сильвестрович згадав загадкову історію, що трапилася на вечорі, при-

свяченому його 60-річчю, у 2001 році. Тоді під час виступу ступки в залі несподі-
вано погасло світло. Його не було майже чверть години...

— Але я продовжував говорити з присутніми. Вони мене слухали й чули, може, навіть 
краще, ніж в освітленому залі. Вони реагували й відчували мене незримого. Я вдячний долі, 
що так сталося, бо ті кілька хвилин у повній темряві наче були послані Богом, щоб під-
твердити нашу з Данченком упевненість, що на сцені за будь-яких обставин найголовні-
ше — голос актора, а не його зовнішні техніка й пластика. Найголовніше — актор, а не 
декорації чи освітлення за їхньої абсолютної необхідності, звичайно. Гості в залі чули мій 
голос, а саме голос має розкривати душу актора й проникати в душу театрального гля-
дача чи слухача. Не випадково раніше величезний успіх мали радіопередачі «Театр перед 
мікрофоном», і дуже жаль, що тепер їх немає в ефірі. Такі передачі витончують фізичний 
слух і духовне сприйняття слухачів, а також допомагають акторам тримати себе у фор-
мі, вдосконалювати свій голос...

Запитую: «Голос є знаком кожної людини і в житті?» — «Голос — вияв люд-
ської душі. втім, як і мовчання». — «а мовчання на сцені?» — «Мовчання також 
наповнюється душею актора. воно не повинне заважати іншим...»

Двадцять третього квітня на телеканалі «Інтер» розпочався показ телесеріалу 
«одного разу в Ростові». Тільки-но закінчилася демонстрація першої серії, запитав 
у ступки про його враження:

— Тяжкий фільм, бо розповідає про страшну подію. Треба подивитися до кінця, а вже 
потім оцінювати. Але цікаво, дуже цікаво.

Богдан сильвестрович попросив телефон режисера фільму костянтина Худя-
кова: «Хочу привітати з виходом фільму. Та ще сказати, що в Україні він уже йде, 
а в Росії — ні...»
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Весняні зустрічі

Двадцять шостого квітня відвідав Богдана сильвестровича в Феофанії. коли 
прийшов, він спав — зворушливо беззахисний, як, мабуть, і всі ми уві сні. Того дня 
вперше після січневого інфаркту йому зробили хіміотерапію й Богдан сильве-
стрович проспав обід. але, ледь відкривши очі, запросив мене й лікаря володимира 
Рибку, з яким я зайшов, до столу в палаті. Той приніс артисту домашні вареники, 
й ступка з задоволенням їх покуштував. Затим володимир Миколайович пішов, 
а Богдан сильвестрович показав мені книжечку Богдана Будзана «Роздуми мене-
джера», в якій той, зокрема, розповідав, що в 90-х роках минулого століття ступка 
входив до складу Наглядової ради Міжнародного фонду «відродження». Будзан осо-
бливо наголошував беззастережну готовність ступки віддати частину себе людям. 

Так, укладаючи навчальну програму про ораторське мистецтво для виклада-
чів Міжнародної академії бізнесу в казахстані, він попросив Богдана ступку за-
писати на відео в російському перекладі один класичний виступ Джона кенне-
ді, як зразок високої ораторської майстерності. Будзан хотів продемонструвати 
слухачам структуру виступу, гармонію викладу змісту, емоційну складову та інші 
важливі компоненти промови оратора. Богдан сильвестрович відгукнувся на про-
хання, й вони зробили багато дублів, разом шліфували запис, поки не отримали 
найкращий варіант. Потім слухачі академії завдяки цьому запису не тільки на-
вчалися риториці, але й отримували справжню насолоду від слухання великого 
майстра сцени й екрану. 

Чесно кажучи, про це не знав, а тому лише дивуюся, як ступці ще й на це ви-
стачало сил.

Час від часу сигналив мобільний телефон, і Богдан сильвестрович кожний 
раз по-новому відзивався. скажімо, зателефонувала ассоль овсянникова, і він за-
співав: «о ассоль, о ассоль! Червоні вітрила! Червоні вітрила!» На дзвінок андрія 
сердюка жартома доповів: «Товаришу президенте академії медичних наук! Про-
тягом часу мого перебування в Феофанії ще ніхто не вилікувався». 

Пізніше андрій Михайлович прийшов із головним лікарем «Феофанії» Ігорем 
семенівим. артист і їх став пригощати.

Наступного разу був у ступки день потому — 28 квітня. Біля нього священно-
діяли сестрички, які обожнювали Богдана сильвестровича. одна зробила уколь-
чик, а інша привезла апарат, який мав прогріти щедро наколоту ступчину сідни-
цю. Перш ніж спустити штани, він запитав, скільки хвилин триватиме процедура. 
сестричка відповіла, що сім. Тоді ступка врочисто виголосив: «одна мить сорому 
й цілих сім хвилин задоволення!»

Затим ми майже дві години працювали за столом: Богдан сильвестрович допоміг 
мені підписати всі фотографії львівського періоду, вміщені в цій книзі, чого, звісно, 
сам я зробити не міг. скажімо, не второпав, хто є незнайома мені красива дівчина, 
фото якої передав артист. виявилося, що це Марта вербицька — перше кохання 
Богдана ступки у львівській школі № 28! Були й інші цікаві фотографії, скажімо, 
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ступка займається фізичними вправами — стрункий, мускулистий двадцятирiчний 
юнак розтягує гумовий джгут. Та все, звичайно, вмістити не вдалося... 

Зачитав Богдан сильвестровичу кілька сюжетів із глави цієї книги «Тепло буден-
них зустрічей», зокрема про його кулінарні здібності часів 80–90-х років. артист 
схвально кивав головою на підтвердження того, як правильно готувати яєчню й ска-
зав, що вона є таки єдиною, що він уміє витворити на кухні. Та насправді це не так... 

Увечері того ж дня в телепередачі з Дмитром Гордоном сергій Гармаш сказав 
про Богдана сильвестровича багато хороших слів і зауважив: «Про ступку можна 
написати книгу, але його не можна розгадати». Хто б і сперечався... 

У цій книзі наведено безліч оцінок артистичних здобутків Майстра та захо-
плених відзивів про нього, в тому числі й Гармаша, та хіба це може розгадати за-
гадку великого і невичерпного ступки? «Мужчина має бути загадковим», — уко-
тре жартома сказав мені Богдан сильвестрович, коли я торкнувся цієї теми. Додам 
від себе всерйоз: «а геніальний мужчина — тим паче!» Хоча річ не в тому, щоб 
на всі лади старанно повторювати максиму про ступчину загадковість, а в тому, 
щоб... усе-таки писати про нього правдиві книги!

Наступна зустріч — 4 травня. Зайшов у палату, коли Богдан сильвестрович спав 
після чергової лікувальної процедури. Поки чекав, переглянув книги, що лежали на 
столику. То були нещодавно подаровані видання з дарчими написами. Дві книжеч-
ки Бориса кириченка — «Неспішні роздуми» (2008) і «Примарний досвіток» (2010). 
автор за фахом інженер-гідротехнік, кандидат економічних наук, доктор філосо-
фії, професор, член спілки журналістів України. Пише про цікаві сторінки історії 
України, про «славних прадідів великих», бо вважає, що «виднішими стають витоки 
теперішніх суспільних негараздів, краще розпізнаються успадковані й ростові хво-
роби». опікується, щоб онуки своє благополуччя окроплювали знаннями і трудами, 
склав для них і опублікував «конспект для онуків» із майже восьми десятків листів 
Філіпа стенхопа Честерфілда до сина та інших цікавих уроків, історій і настанов від 
вільяма Шекспіра, Джона Локка, Френсіса Бекона та інших.

а ще на столі лежало видання Національного музею «Чорнобиль» «Чорнобиль-
ське янголя», видане за підтримки «Фонду допомоги і розвитку дітям Чорнобиля» 
і складене з малюнків вихованців дитячих художніх шкіл м. києва та української 
школи «Рідна школа» м. віппані, Нью-Джерсі (сШа).

ступка прокинувся бадьорим і життєрадісним. Як завжди, відразу запросив 
до столу, ніби ми зустрілися не в лікарні, а у нього вдома. сестричка допомогла 
красиво нарізати баличок варений і копчений, ковбасу «Московську» й улюблену 
бринзу, редис і помідори двох сортів — рожеві й жовті... Дисциплінований Богдан 
сильвестрович попросив Наталку дізнатися у лікаря, чи можна йому випити су-
хого червоного чилійського вина. Та повернулася й сказала, що лікар дозволила... 
одну ложку. Налив ступці в стакан трошки більше, а він розбавив чилійське вино 
грузинською водою «Боржомі».

Я звернув увагу Богдана сильвестровича на те, яке красиве прізвище у се-
стрички — Гожа... він у відповідь заспівав:
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Та не жаль ми того воза,
аби дівка була гожа,
а то руда та погана
візок мені поламала...

Між іншим, симпатична Наталка Гожа — студентка другого курсу медичного 
інституту — зворушливо турбувалася про Богдана сильвестровича, розігріла обі-
дній суп, який той проспав, принесла вечірні пігулки, приготувала чай, прибрала 
стіл. ступка називав імена й інших сестричок, які турбувалися про нього — По-
ліна, світлана, оля, Наталка...

Показав артисту поетичні збірки його землячки агати Турчинської 40–70-х 
років, які мені люб’язно надала директор Національної парламентської бібліоте-
ки Тамара вилегжаніна. вона взагалі чимало допомагала мені з літературою, бо 
частенько Інтернет був безсилим. Я привіз аж сім поетичних книг Турчинської. 
Богдан сильвестрович здивувався, переглянув їх і навіть щось прочитав із поеми 
«На батьківській землі», присвяченій саме куликову: 

синіла даль. У радості і в смутку
Я линула в думках на місце те,
Що виринуть, предстати мало хутко,
Де слово ми — прекрасне і просте —
Де «мамо» ми, це слово золоте,
Промовили уперше в рідній хаті.
конвалія весною так цвіте,
світання так ясніє на лататті,
Так журавлі проносяться крилаті.

Мені хотілося в книзі-біографії використати вірші Турчинської з поетичних збі-
рок «На батьківській землі» та «Думний Потік» — так називається річечка, що про-
тікає через куликів. Богдан сильвестрович охоче підтримав цю ідею. Я так і зробив...

Поки ми розмовляли, ступці зателефонувала Лариса кадирова, яка побувала 
на генеральній репетиції спектаклю «Перехресні стежки». Захоплено говорила про 
гру Петра Панчука. Богдан сильвестрович підтвердив, що Панчук дуже хороший 
артист, похвалив його в спектаклі «сон смішної людини» на камерній сцені. Нага-
дав і про те, що він сам грав роль стальчука у фільмі олега Бійми «Пастка» (1993) за 
«Перехресними стежками». Запросив мене на прем’єру вистави 6 травня.

Затим ступка говорив із Марією Матіос. Жартували. скажімо, ступка заявив, 
що ми в палаті з дівчатами веселимося, а Матіос запитала, чи є у нас стид... Богдан 
сильвестрович відповів: «Я той стид поклав у ліжко й вкрив ковдрою». — «о, цю 
відповідь я десь використаю...»

Зауважив Богдану сильвестровичу, що йому поспіль зателефонували дві ви-
датні, талановиті жінки України. він одразу відізвався: «Дуже талановиті! краси-
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ві й талановиті, як Україна». Потім відібрав одну фотографію львівського періоду 
й підсунув до мене (вміщена в книзі). На ній Богдан ступка з Ларисою кадировою 
в спектаклі «Маклена Граса» Миколи куліша, поставленому сергієм Данченком 
у 1967 році — дивовижне втілення сценічної довершеності заньківчан... Про не-
повторні твори Марії Матіос, яку мені пощастило приймати в Москві, Богдан 
ступка завжди говорить з пієтетом і щирим теплом.

Працювали більше години. обговорили художнє оформлення обкладинки 
книги, яку читач тримає в руках. вирішили, що слово «Біографія» на ній буде на-
писано ступчиною рукою. саме він запропонував світлину, котру хотів би бачити 
на обкладинці. вона й прикрашає книгу: ступка у символічному віці Христа — 
тридцять три роки... Таким він зіграв шекспірівського Річарда ІІІ в однойменній 
виставі сергія Данченка та валеру у фільмі Михайла Ульянова «Найостанніший 
день». Я поцікавився, чи нарешті прочитав Богдан сильвестрович перші дві глави 
книги, присвячені саме львівському періоду його життя. він відповів, що прочи-
тав, вони здалися йому цікавими. 

Знову зупинялися на біографічних моментах львівського періоду. скажі-
мо, вкотре виясняли, в якому саме місяці 1963 року ступка пішов до армії — 
в листопаді чи грудні? Річ у тому, що прем’єри двох спектаклів, у яких був за-
йнятий ступка, — «Третя патетична» Михайла Погодіна і «Гайдамаки» Тараса 
Шевченка — відбулися відповідно 30 листопада та 28 грудня. Тому вже давно у 
мене виникло питання, як він міг брати участь у цих виставах, якщо призив до 
Радянськоï арміï закінчувався в листопаді, бо й сам якраз того місяця пішов на 
строкову службу рядовим у... 26 років. Із цим тоді в сРсР був порядок. І ступка 
впевнено свідчив, що на пересильному пункті стояв з демобілізованими хлоп-
цями саме в листопаді, не пізніше. «Може, ви грали на сцені, перебуваючи в ар-
мії?»  — висунув я версію. «в самоволці?» — парирував Богдан сильвестрович. 
«Може, ви грали в цих виставах уже після армії?» — «Та то вони щось наплутали 
з датами», — заявив ступка. 

Тоді вирішили перевірити за львівськими газетами, коли пройшли прем’єри 
згаданих вистав і чи згадувався в рецензіях артист. саме того дня — 4 травня — 
в Москві ассоль овсянникова знайомилася з львівською пресою в газетному від-
ділі Російської державної бібліотеки («Ленінки»). Зателефонували їй, і виявилося, 
що дати прем’єр усе-таки поставлено правильно, до того ж у рецензії на виста-
ву «Третя патетична» у «Львовской правде» прямо названо ступку. стаття І. ви-
шневського називалася «велика удача заньківчан»: «У цілому постановка “Третя 
патетична” не просто удача колективу, а значно більше. Це — творча зрілість 
театру, якому по плечу складні філософські й історичні драматургічні теми та їх 
художнє рішення». Рецензент написав, що «сцени з артистами Б. Романицьким, 
в. Максименком та переродженцем валериком сестрорецьким (артист Б. ступ-
ка) переростають у спектаклі в непримиренні зіткнення різних ідеологій і навіть 
у межах власницької ідеології створюють нерозв’язні драматичні колізії». Це було 
надруковано 12 січня 1964 року й не залишало жодних сумнівів у тому, що ступ-
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ка, який уже начебто мав служити в армії, ще у грудні виходив на сцену. коли все 
це було зачитано Богдану сильвестровичу, його нарешті осінило! він згадав, що, 
врятований Данилом Годованцем від служби в ракетних військах у вапнярці, по-
вернувся до Львова й прийшов на вулицю Мечнікова, де розміщувався оркестр 
штабу Прикарпатського воєнного округу. Там явно не чекали такого несподівано-
го поповнен ня, й призовнику було велено з’явитися аж перед Новим роком. Той 
так і зробив, а тим часом устиг вийти на сцену в прем’єрах двох вистав.

— Вдруге я прийшов на Мечнікова з батьком, перевдягнувся у військову форму, він за-
брав мою цивільну одяганку, а я залишився служити.

Шостого травня зранку переглядав двотомник «Переписка а. П. Чехова», ви-
даний у 1984 році. Побудований окремо за конкретними чеховськими адресата-
ми — Ісаком Левітаном, олексієм суворіним, володимиром короленком, Іваном 
Буніним та ін., — він зручний у роботі.

Мені його порекомендував Богдан сильвестрович, коли вийшов уже згаданий 
фільм «Іванов» (режисер вадим Дубровицький): «Подивися листи Чехова до су-
воріна, в одному з них він докладно пише, як уявляв собі Іванова...» Знайшов цей 
лист, написаний 20 грудня 1888 року в Москві, й прочитав з інтересом, як Чехов 
докладно пояснював, що Іванова він бачив російським дворянином, який постійно 
несе в собі невизначене почуття вини, він є «збудливим», а російська збудливість 
швидко змінюється фізичною й духовною втомленістю, розчарованістю, апатич-
ністю. в результаті Іванов страждає від нудьги й одиноцтва. На завершення Чехов 
писав: «Понятно, что в пьесе я не употреблял таких терминов и проч., в полной 
надежде, что читатель и зритель будут внимательны и что для них не понадобится 
вывеска: “Это не гарбуз, а слива”».

вразило саме це звернення до української мови, щоб узагальнити цілий теа-
трознавчий пасаж... Зателефонував ступці й процитував антона Павловича. Бог-
дан сильвестрович, як і завжди, був абсолютно готовий до розмови, в цьому ви-
падку про симпатії Чехова до України:

— Чехов захоплювався українцями. Він писав: «В нетрях кожного хохла сховано багато 
скарбів». Збирався навесні 1888 року в Суми і писав Володимиру Короленку, що їде «в Украй-
ну». Саме так — «в Украйну», а не «на Україну». Про українців є згадки й в інших листах. Ска-
жімо, в одному з них, здається, з Сум, Чехов дуже гарно відзивався про селян-українців.

Я знайшов цього листа. Чехов писав літератору Миколі Лєйкіну 11 травня 
1888 року: 

«вокруг в белых хатах живут хохлы. Народ все сытый, веселый, разговорчивый, 
остроумный. Мужики здесь не продают ни масла, ни молока, ни яиц, а едят все 
сами — признак хороший. Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матерщина 
слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной».

ввечері на запрошення Богдана ступки побував на прем’єрі вистави «Пере-
хресні стежки» за мотивами однойменної Франкової повісті, про що вже писав. 
а тоді, коли глядачі бурно й гучно вітали своїх улюблених артистів, я зателефо-
нував художньому керівникові й дав йому послухати й відчути прем’єрний успіх.
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Наступного дня, згадавши тезу Івана Франка щодо поетичної асоціації як 
основи творчого процесу, говорили зі ступкою про те, що в іншому часі й сус-
пільному ладі, в іншому контексті й намірі тему «перехресних стежок» заторкнув 
український поет василь симоненко:

Там, у степу, схрестилися дороги,
Немов у ґерці дикому мечі,
І час неспинний, стиснувши остроги,
Над ними чвалить вранці і вночі.

Мовчать над ними голубі хорали, 
У травах стежка свище, мов батіг. 
о, скільки доль навіки розрубали 
Мечі прадавніх схрещених доріг! 

одинадцятого травня, в день від’їзду до Москви, ще раз побував у ступки. 
Поки він проходив якусь процедуру, звернув увагу на нову книгу, подаровану Бог-
дану сильвестровичу: «Любимому актеру, моему старшему товарищу — с благо-
дарностью за счастливый совместный труд. 20.05.2012 г.» Такий напис зробив на 
книзі «о людях ХХ века» режисер Ігор Черницький, який зняв фільми за творами 
олександра купріна. ступка знімався у нього в «Підпоручику Ромашові» за моти-
вами «Поєдинку». Та Богдан сильвестрович, знаючи, що я від’їжджаю в Москву, 
на старий арбат, згадав про інший фільм Черницького  — «Юнкера» за одно-
йменною повістю купріна, який сам закінчив олексадрівське воєнне училище 
на арбаті...

Зі свого боку привіз артисту книгу — тепер уже прозову — його землячки ага-
ти Турчинської «Бузькове зілля», в якій вона розповідала про куликів перед Пер-
шою світовою війною, тобто про ті часи, коли народилися мама й батько Богдана 
сильвестровича. він і не знав про цю повість. Із цікавістю полистав її і вголос про-
читав останні слова про те, що наприкінці життя письменниці «запахло бузько-
вим цвітом з куликівських лугів»...

Ще говорили про книгу поезій Ліни костенко «Річка Геракліта» (2011), яку 
впорядкувала її донька оксана Пахльовська: «Хотілося книжки-музики, книжки-
живопису, поезії як свободи людських почуттів, орфічного переживання світу». 
Пахльовській вдалося укласти саме таку збірку вибраних поезій.

Мене дивує, що в дитинстві 
мене нічого не дивувало.

Ходив гарбуз по городу.

На яблуні сиділа Жар-птиця.
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Під вікном у нас на травичці 
жабка, мишка і півник жили в рукавичці.

а тепер — якийсь листочок осінній, 
і вже стоїш в потрясінні.

Богдан сильвестрович дуже тепло відзивається про поезії Ліни костенко, 
а її поетично-філософські роздуми читає, здається, душею з глибинним розумін-
ням інтонацій, асоціацій, підтекстів...

Я скрізь своя, і я ніде не дома.
Душа летить у посвіті епох.
І де цей шлях почався, — невідомо.
І де урветься, знає тільки Бог.

ступці сподобалися ілюстрації до книжки сергія Якутовича, в якого жінка 
виглядає водночас і живою, і грішною, і незбагненною сучасницею, і віковічною, 
і  недосяжною Мадонною... врешті-решт, саме так — Мадонною, бо є об’єктом 
поклоніння.

Майстру близьке пронизливе світосприйняття й вистраждана вимогливість 
поетеси:

вже почалось, мабуть, майбутнє.
оце, либонь, вже почалось...
Не забувайте незабутнє, 
воно вже інеєм взялось!

І не знецінюйте коштовне, 
не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне 
на сто ерзаців у собі!

Іван Дзюба писав про вірші у збірку «Річка Геракліта»: «вони і впізнаванні, 
і трохи незвичні. Та ж сама енергія думки, зіркість поетичного ока, лапідарність 
вислову. але — не те щоб стриманість, але якась згусклість, аж часом згірклість 
емоцій, і не так гострота, як благородна меланхолійність рефлексій». Це — з кни-
ги Дзюби «Є поети для епох» про Ліну костенко, яку приніс артисту, і він гортав 
її, здається, побіжно. Та раптом вказав на рядки тієї частини Дзюбиного есею, де 
йшлося про історичний роман «Берестечко»: «один із головних мотивів “Берес-
течка” — необхідність Шевченка. однак — Шевченко — це й певна альтернатива 
Богданові Хмельницькому». скільки разів я переконувався в унікальній зіркості 
ступчиних очей!
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Миттєвості творчі та буденні

Шістнадцятого травня в культурному центрі України в Москві побувала Лари-
са кадочникова, і я з’єднав її по телефону з Богданом сильвестровичем. «Як себе 
почуваєте?» — запитала вона. «Лежачи», — жартома відповів артист.

Працюючи над главою про ступчине художнє керівництво франківцями, за-
питав себе: «За якими критеріями треба оцінювати успішність театру?» Перед-
усім, вочевидь, за відвідуваністю: успішний той театр, який щодня заповнюють 
глядачі. втім, одразу зателефонував ступці й він відповів: 

— Найперше — високохудожні вистави... Глядач іде валом, коли репертуар якісний... 
Для Національного театру вкрай важливе виважене співвідношення української та світо-
вої класики і сучасних п’єс. Отже — репертуарна політика. Успішність театру виявляють 
також гастролі: вони мають стати значною культурною подією для країни чи міста, в які 
театр прибуває. 

скажу від себе, що так і було, коли франківці гастролювали в санкт-Петербурзі 
чи Москві. впевнений, що вони мали б успіх у всьому світі, могли б завойовувати 
міжнародні театральні призи та премії.

вісімнадцятого травня ступку відпустили додому. сталося це надвечір, а я не-
терпляче зателефонував уже вранці, й Богдан сильвестрович відповів: «Та де там? 
Ще не відпустили. сиджу, чекаю...» сорок днів у лікарні... Звичайно, він рвався 
додому й у театр...

Розповів артисту, що напередодні зустрівся з генеральним директором мос-
ковського видавництва «Домашня бібліотека» Ігорем Янаком і головним редак-
тором Даримою Хвостовою з приводу випуску книги, яку читач тримає в руках. 
Центр має чималий досвід видання в Москві книг українською мовою — півтора 
десятка монографій за дев’ять років. Як і домовилялися, ступчина біографія була 
повністю підготовлена в культурному центрі України в Москві: редагування здій-
снила філолог і журналіст ассоль овсянникова, фотографії до друку готувала голо-
вний спеціаліст Тетяна Чернікова, котра вже має великий досвід такої роботи. Ми 
запропонували художнє оформлення книги, пильно слідкували за коректурою. 
Хоча, як і годиться, в редакції видавництва був офіційний «відповідальний за ви-
пуск», насправді відповідальними постійно відчували себе таки працівники куль-
турного центру. Мені приємно було відчувати, що Богдан ступка нам довіряє.

Дев’ятнадцятого травня — перші після лікарні телефонні дзвінки додому не 
увінчалися успіхом. Лариса семенівна сказала, що Богдан сильвестрович почува-
ється погано. вдалося поговорити з ним аж 20 травня. Йому було-таки недобре: 
«все хрєново. в лікарні “хорохорився”, а зараз ходити не можу...» Я не знав, що ска-
зати, окрім того, що люблю його. «Добре, володєнька, добре...» вірю і хочу вірити, 
що Богдан сильвестрович одужає... «Бо праведний сім раз впадé — та зведéться...»

Двадцять першого травня його телефон відповідав однозначно: «На даний 
момент абонент не може прийняти ваш дзвінок...» Двадцять другого травня — 
жодної відповіді... Двадцять третього травня Лариса семенівна сказала, що Богдан 

Stupka-text.indd   686 15.10.2012   16:59:12



687

Частина 3. на Чолі франківців

сильвестрович «футбол дивиться». Привітав його, а він відповів: «Я тебе теж». По-
чувався недобре: «Температура спаде, будемо тоді говорити...» Двадцять четверто-
го травня мені зателефонував всеволод окпиш: у нього, виявляється, раніше була 
розмова про участь Богдана сильвестровича в ювілейному вечорі олександра ка-
лягіна. ступка обіцяв приїхати до Москви.

Ми ще з минулого року хотіли бачити Богдана ступку на День слов’янської 
писемності та мови. До нас приїхав Іван Драч. він однозначно підтримав робо-
ту над створенням біографії артиста. На творчому вечері за участі Євгенії Дейч 
і Юрія Барабаша читав свої нові поезії:

На маленькому глобусі світу
Малесенька цяточка України —
Як маленька пучка мізинця
Де Росія лежить як долоня
а казахстан як великий палець
Та цією маленькою пучкою
Не лише глобус вимірюю
вимірюю все на світі
Просто іншої міри не маю
Це ви собі міряйте
Хто чим може і чим хоче
Хто цілим глобусом
Хто долонею цілою
Хто пальцем великим
а хто середульшим
Хто вказівним
а хто безіменним
а я не мізинцем міряю
а пучкою того мізинця
Так він мене болить.

слухаючи Драча, згадав давній вірш Бориса олійника «Дискусія з глобусом» 
(його, виявляється, пам’ятав і ступка!), в якому поет дивувався й гнівався, що на 
глобусі не знайшлося місця для рідного села Зачепилівки:

— Як це так, 
що нема Зачепилівки?!
— а отак! випадає з каталога...
— Та плювать мені на каталоги,
коли я реально — не в сні —
З пацанами хвацько катався
На соняшничинні.

Stupka-text.indd   687 15.10.2012   16:59:12



688

Богдан Ступка. Біографія

Іван Драч прочитав і «крила», які любить Богдан сильвестрович, нагадавши, 
що цей вірш написано в Москві в 1963 році.

Двадцять п’ятого травня дивився в Театрі ім. Євг. вахтангова виставу, в якій 
є  геніальна роль для Богдана ступки. Йдеться про одноактну п’єсу італійського 
драматурга Фуріо Бордона «останні луни» в постановці Римаса Тумінаса. коли на 
початку червня сказав про це артисту, він асоціативно згадав п’єсу американсько-
го драматурга Юджіна о’Ніла «Луна для пасинків долі». Драматург написав чоти-
ри десятки одноактних п’єс і деякі з них сам знищив. У п’єсі «Луна для пасинків 
долі» (1943) він продовжував розповідь про долю героя зі свого попереднього ше-
девру «Довгий день іде у ніч» (1941). ступка сказав, що в цих п’єсах є автобіогра-
фічні мотиви, до речі, старший син Юджіна о’Ніла закінчив життя самогубством. 
артист зауважив, що драматург один із небагатьох у цьому жанрі став у 1936 році 
лауреатом Нобелівської премії. Потім я уточнив, що премії Юджін о’Ніл був удо-
стоєний «за силу впливу, правдивість і глибину драматичних творів, які по-новому, 
оригінально тлумачать трагедії». Лауреат не зміг через хворобу прибути на вручен-
ня, але в тексті промови, яку надіслав комітету, підкреслив: «Для мене — це символ 
того, що Європа визнала зрілість американського театру». ступка зазначив, що він 
першим із американських драматургів був удостоєний Нобелівської премії. 

Богдан сильвестрович поцікавився змістом вистави вахтангівців і перепитав, 
чи дійсно сам Тумінас її поставив. Роль старого, котрого син відправляє в приту-
лок для престарілих, грає василь Лановий. Усе життя гордий і незалежний батько, 
страждаючи від невідворотної, принизливої старості й байдужості рідної дитини, 
ховає свою образу та вражене самолюбство за болісною іронією і баламутним спе-
речанням із сином, для якого він уже практично не існує. власне, сам старий дав-
но розчарувався не тільки в синові, але і взагалі в людях і, здається, божеволіє від 
одиноцтва. Рятує лише «спілкування» з дружиною, яка померла кілька десятиліть 
тому... Такого пронизливого, глибокого, справжнього жалю і людського співчуття 
на московській театральній сцені не зустрічав давно. Подих захоплює, коли ду-
маєш, як прожив би цю роль ступка. він би стражденну душу вийняв і пред’явив 
глядачеві. Іван Драч на це сказав: «Ніхто так не віддає всього себе, душу свою на 
сцені, як ступка...» Погодився зі мною й Роман віктюк, який сказав, до речі, що 
хотів зняти фільм про Богдана ступку. Роман Григорович згадував, як у Львові, 
коли він працював у Театрі юного глядача ім. М. Горького, студієць ступка брав 
участь у деяких виставах. Іноді вони поверталися додому вдвох, і юний Богдан зі-
знавався старшому колезі, що він понад усе хоче стати хорошим артистом. віктюк 
зауважив, що ступка говорив дуже гарною українською мовою... Притягальною 
рисою Романа віктюка є те, що він уміє слухати, а розповідь про підготовку біо-
графії ступки він сприйняв з особливою зацікавленістю й теплотою. сказав, що 
є ще багато ролей, які Богдан сильвестрович мав би зіграти. 

«Його потенціал не розкритий до кінця. в ньому, як у неординарній творчій 
особистості, стільки намішано незбагненного... Як режисер я хотів би працюва-
ти з ним...

Stupka-text.indd   688 15.10.2012   16:59:12



689

Частина 3. на Чолі франківців

Людина — інструмент, який на собі може грати, і вона повинна здобувати ті зву-
ки, які линуть до неба. Як звучить ступка? він — гармонійний акорд “до-мі-соль”»...

Дуже добре розумію Романа віктюка і знаю, що Богдан ступка ще, звичайно, 
повністю не розкрився, але все-таки у нього прекрасна акторська доля.

коли 26 травня за ініціативи Івана Драча, Романа віктюка і Павла Мовчана 
підняли келихи за здоров’я Богдана ступки, так хотілося сказати йому про це. Та 
телефон не відповідав. Говорив з остапом, він мене трохи заспокоїв...

Двадцять сьомого травня вранці зателефонував Ларисі семенівні на домашній 
телефон, але у ступки якраз були лікарі. Через кілька годин відповіла Іра, Богдан 
сильвестрович спав, але навіть з її голосу відчувалося, що стан його неважний... 
Увечері знову говорив з Ларисою, вона розповіла, що напередодні Богдан сильве-
стрович навіть привітав по телефону з днем народження Богдана Бенюка, та на 
той час почувався значно гірше... 

вперше за майже півтора року хвороби ступки не говорив з ним так довго... 
вкотре з’явився пронизливий страх за його життя... Згадалися слова когось із му-
дрих римлян: «Ліки діють повільніше, ніж хвороба». Душа знову плакала... Здава-
лося, що й раніше все було наче відомо, але кожного разу Богдан сильвестрович 
своїм виглядом чи голосом навіть на відстані розвіював гіркі передчуття... Говорив 
з андрієм сердюком, який обіцяв назавтра вияснити ситуацію... він так і зробив, 
сприявши перевезенню Богдана сильвестровича під нагляд лікарів.

Того вечора — 27 травня — на НТБ показували документальний фільм «Йо-
сип кобзон: моя сповідь» із відвертою розповіддю видатного співака про його ба-
гаторічну боротьбу зі страшною хворобою. Дуже сильний, але й дуже втомлений 
від виснажливого протиборства кобзон з екрана телевізора (!) заповів поховати 
його не на престижному Новодівочому кладовищі, а поруч з мамою й називав її 
своїм Богом... Богдан сильвестрович також молився на маму. кобзон вважає дру-
жину Нелю своїм «ангелом-охоронцем», а про ставлення ступки до Лариси ми 
вже добре знаємо. Згадалося, як на початку квітня Йосип Давидович сказав про 
Богдана ступку: «Це мій улюблений актор».

Нарешті 1 червня, через вісім днів, поговорив із Богданом сильвестровичем! 
У палаті на той час була Лариса семенівна, й вона передала телефон ступці. Най-
перше порадувало те, що він розпочав розмову, як завжди: 

— Да, кумочку.
— Голос у вас хороший. 
коротко сказав йому про те, що практично закінчив роботу над книгою й фор-

мую світлини для неї.
— Я, Володя, про це зараз і не думаю...
— але ж вам трохи легше?
— Дуже трошки...
На прощання Богдан сильвестрович сказав, як завжди: «Дай, Боже! Дай, Боже!»
...вісім десятиліть тому Борис Пастернак, якого ми часто згадували в розмовах 

зі ступкою, видихнув поетичні рядки, що вражають до глибини душі:
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о, знал бы я, что так бывает,
когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

от шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
а полной гибели всерьез.

кожен прочитає це по-своєму, та й асоціації будуть різними. Наприклад, я зга-
дую ступку в ролі короля Ліра, який умирав у кожній виставі всерйоз, і я щоразу 
боявся за нього... Не випадково Богдан сильвестрович доволі швидко — всього че-
рез три роки — відмовився від неї. Нагадаю, що на той час він успішно грав Тев’є-
Тевеля вже понад десять років, а котляревського в «Енеїді» — півтора десятиліття. 
Майстер у «Майстрі і Маргариті» Михайла Булгакова (від нього ступку відмовила 
мудра мама) й шекспірівський король Лір, на мою думку, стали містичними роля-
ми в творчій біографії Майстра.

Тож ступка двічі припиняв грати театральні ролі, подаровані йому сценою. Та 
долю артиста, призначену йому Господом понад півстоліття тому, він не проміняв 
на жодну іншу. всім своїм життям ступка засвідчив, що він — Божий артист.

Третього червня телефон взяв сам Богдан сильвестрович!
— Добрий день!
— Здоров, Володя!
— вам трошки краще, судячи по голосу?
— Трошки...
— Лікарі щось роблять?
— Роблять, роблять...
— У мене в гостях валерій андрущенко...
— А він з Галею?
— З Галею.
— Привіт їм...
— Можна вам телефонувати?
— Можна, можна...
Наступного дня знову говорив з Богданом сильвестровичем. Розповів йому, 

що на самому початку червня подивився дві вистави: в Театрі ім. в. Маяковського 
«синтезатор кохання» англійського драматурга алана Ейкборна (режисер Леонід 
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Хейфец) і в «современнике» «Бог різні» французького автора Ясміна Реза (режисер 
сергій Пускепаліс). Дві комедії на сучасну тему. На відміну від вистави «З наступа-
ючим...» російського автора про нинішні вітчизняні негаразди, яку ми подивилися 
зі ступкою в «современнике» в червні 2011 року, п’єса Ейкборна доволі глибоко 
й серйозно розкриває загальнолюдські проблеми впливу технотронної цивілізації 
на людську особистість й, так би мовити, екологію суспільного життя. ступка, який 
постійно слідкує за сучасною драматургією, перепитав прізвища авторів, слухав 
з інтересом... але, схаменувшись, я зрозумів, що говорю занадто довго:

— втомив вас?
— Да... Трохи да...
Та все ж я був щасливим, бо відчув, що Богдану сильвестровичу стало краще.
Говорив зі ступкою й 6 червня. Цього разу мав до нього конкретне питання. Готу-

ючи ілюстрації до книги, знайшов фотографію з львівської вистави 1967 року «суєта» 
Івана карпенка-карого (режисер олекса Ріпко), в якій Богдан ступка грав акілу акі-
ловича. Поруч з ним на фото був явно Богдан антків, але я засумнівався, бо знав його 
як співдраматурга (наприклад, п’єса «На зламі ночі», написана з Романом Іваничуком 
у 1964 році, чи п’єса «сестри Річинські» — з Іриною вільде у 1968-му). Як артист ант-
ків, здається, не згадувався навіть у спеціальній праці про заньківчан олексія кулика 
(1989). але Богдан сильвестрович підтвердив участь антківа у п’єсі «суєта»...

Усього в книзі вміщено майже 140 фотографій! серед них є такі, що друку-
ються вперше, передусім це стосується львівського періоду життя артиста. Йдеть-
ся про фото зі ступкою: учнем п’ятого класу; учасником шкільного театрального 
гуртка; молодим артистом у хвилини відпочинку... або чого варта одна лише фо-
тографія, на якій Богдан сильвестрович і Лариса семенівна обмінюються обруч-
ками! Дуже важливо, що ці документи передав мені сам Богдан сильвестрович. 
серед кадрів останнього часу безцінними є ті, що зроблені в кабінеті ступки бук-
вально напередодні його хвороби — на початку січня 2011 року. вперше показані 
деякі дуже важливі московські фотографії. скажімо, на врученні ступці престиж-
ної російської премії «кумир» 19 листопада 2011 року від України з фотоапаратом 
була лише театрознавець ассоль овсянникова, і вона прекрасно представила в цій 
книзі Майстра з Еліною Бистрицькою, олегом Табаковим, сергієм Маковецьким, 
Іриною Розановою, альоною Бабенко. Між іншим, Богдан сильвестрович знає 
справжню ціну таким талановитим фотокадрам.

Розповів йому про вчорашню зустріч з андрієм козаченком — художником, 
який оформив півтора десятка моїх книг у Москві, в тому числі й книгу «Богдан 
ступка» (2011). Передав йому всі побажання Богдана сильвестровича, фотогра-
фії на обкладинку та фронтиспис, тексти, написані ступкою власноруч. Домови-
лися з художником, що на кінець червня макет обкладинки представимо ступці. 
«отлічно», — жартома резюмував артист. 

восьмого червня від Богдана сильвестровича зателефонували андрій сердюк 
і Леонід Школьник, які похвалилися, що нібито в лікарняній палаті смакують 
добре вино з ним. ступка, взявши телефон, одразу заспівав мені куплет із пісні 
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«Здравствуй, чужая милая...». Підтвердив, що таки є вино — чилійське, італійське 
й французьке... Насправді він його вже не пив...

Чи зрозуміє, чи відчує мій читач, що за всім цим — величезна мужність й диво-
вижне самовладання тяжко хворого Богдана ступки, який зі своїми друзями три-
мався так, ніби нічого не сталося. а що переживав він наодинці, знає лише Господь...

Того дня натрапив на вірш Івана Драча «Нотація самому собі»:

коли тобі дуже гірко
кому ще гіркіше знайди
Тільки вдивляйся зірко
До стражденного підійди
скажи йому слово ласкаве
Хоч біль тобі дух забива
спитай його: «Як твої справи
Мудра моя голова?»
Розкажи що це він ненароком
Тобі вже не раз допоміг
І дивися — твердішим кроком
від тебе нещасний побіг
Бреши і не бійся повторів
Життя ж безпросвітно рябе
Головне ти його збадьорив
а вже певно збадьорив себе...

Насправді стражденний ступка, якому було найгірше й який вже не міг по-
бігти, сам збадьорював своїх друзів. І робив це не спеціально, не натужно, а від 
одвічної доброти душевної, яку не могла здолати хвороба.

Прийде час, коли кожен програє власну боротьбу за швидкоплинне й минуще 
життя, але тільки геніально-добрі люди виграють битву з історичним часом, бо 
вони залишаються в ньому на віки. ступка — з таких обранців Господа. 

Щоразу, спілкуючись з Богданом сильвестровичем у тяжкий для нього час, зу-
стрічався з дивовижним людським сплавом інтелекту, гумору й доброзичливості.

Наступного дня запитав у нього, чи дивився він напередодні футбольний матч 
Росія — Чехія в рамках чемпіонату Європи по футболу УЄФа Євро–2012, який 
закінчився з рахунком 4:1 на користь Росії. «Нє-а», — відповів артист. «а гру Греції 
з Україною будете дивитися?» — «Буду».

ввечері говорив із народною художницею Людмилою Жоголь, яка, між іншим, 
розповіла, що в бутність Богдана ступки міністром культури і мистецтв України 
він допоміг їй отримати стипендію Президента України: «Прийшла до Богдана 
сильвестровича в кабінет, і він одразу підписав усі необхідні документи».

одинадцятого червня передав ступці вітання від мого сина Михайла. «І його 
вітай», — відповів він. Михайло привіз фотографії, зроблені ним увечері 5 січня 
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2011 року в кабінеті художнього керівника, тобто буквально напередодні гостро-
го вияву хвороби Богдана сильвестровича. серед них — особливий, рідкісний 
кадр — робочий стіл ступки, коли його господар відійшов. Не знаю, чи є ще вза-
галі подібний знімок, а цей стіл у нашій книзі згадується, бо художній керівник 
провів за ним багато часу. 

Ще раз перепитав у ступки, чи буде він дивитися футбол. «обов’язково!»
сам я дивився матч Україна — Швеція з олегом вайнбергом — знайомим 

ступки й сердюка, колишнім відомим футбольним суддею. коли забили гол на-
шим, не став турбувати Богдана сильвестровича, але невдовзі — на 52-й хвили-
ні — наш гол у ворота команди Швеції. Зателефонував артисту:

— Бачили, як забив гол андрій Шевченко?
— Бачив! Але ж якби не пропустили наші перед тим...
Та через кілька хвилин Шевченко забив другий гол... Знову телефоную ступці. 

Голос у нього змінився на краще, наповнився радістю:
— Два–один!
— вітаю вас!
— І тебе, Володя!
— Можна ще зателефонувати?
— Дзвони, я не сплю...
Після закінчення гри:
— З перемогою!
— І тебе теж! Молодці! Росія молодець і Україна — молодець!
Богдан сильвестрович говорив так, ніби й не було хвороби. Хоча вже наступ-

ного дня його було переведено до хірургії...
У розмові 13 червня ступка звернув увагу на те, що напередодні, в День Росії, 

працівникам телеканалу «культура» олегу Добродєєву, сергію Чумакову та свя-
тославу Белзі було вручено Державну премію за популяризацію досягнень культу-
ри та науки, видатну просвітницьку діяльність. Нагородили також діячів культури 
за вклад у відродження і розвиток традиційних культурних й історичних ціннос-
тей та за вклад у збереження вітчизняного культурного надбання. володимир спі-
ваков був удостоєний Державної премії за видатні досягнення в галузі гуманітар-
ної діяльності. 

Майстер укотре ледь заторкнув тему, що боліла йому з часів роботи на поса-
ді міністра культури і мистецтв України. За серйозної державної підтримки наш 
український телеканал «культура» міг би стати одним із кращих, адже скільки та-
лановитих митців, скільки різнобарвних тем, скільки культурних пам’яток, музе-
їв... вкрай необхідна державна філософія культури й гуманізму, в центрі якої стоїть 
людина з її духовними цінностями. саме це найперше й найшвидше дозволить 
Україні вповні заявити про себе в європейському та світовому масштабах...

Що й говорити, російська влада зробила сильний жест гуманітарного й по-
літичного звучання: поряд із преміями в галузі науки й інноваційних технологій, 
імунології, радіолокації врівень стали премії в галузі культури.
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ввечері Богдан сильвестрович дивився матч Португалія — Данія і був на-
лаштований оптимістично, принаймні, під час нашої розмови. Хоча в той день 
у нього побували Данило Федоряченко й владислав корнієнко і настрій у хворого 
був неважний. Богдан сильвестрович чекав наступного дня на консультацію відо-
мого хірурга, академіка Петра Фоміна.

Потім запитав ступку, чи був у нього Фомін:
— Був!
— сподобався вам?
— Сподобався!
— Чи є кілька хвилин, щоб узгодити перелік фотографій до книги, де ви в парі 

з відомими діячами культури, артистами, режисерами?
— Давай!
Я перелічив: Михайло Ульянов, Лесь сердюк, Євгеній Євтушенко, валентин 

козьменко-Делінде, Іван Драч, володимир андреєв, Йосип Тавор, Галина волчек, 
Лія ахеджакова, кіра Муратова, Римас Тумінас, Євген станкович, кшиштоф За-
нуссі, Роберт стуруа... Після кожного прізвища Богдан ступка твердо говорив: 
«Да!» в такій послідовності ці фотографії й уміщено в книзі.

На закінчення розмови артист сказав: «Пока! Дай, Боже! Дай, Боже!» Подібно 
прощався Лев Толстой: «До побачення... Христос з вами, Христос з вами!»

Увечері розповів ступці, що разом із художником андрієм козаченком пра-
цюємо над обкладинкою книги, вже переглянули півдесятка варіантів. Повідомив, 
що збираюся на Батьківщину артиста, вже навіть придбав сучасну туристичну 
карту «Львівська область», в якій про куликів окремо зазначено: «Успенська церква 
(1515 р.). Троїцький костел (1538 р.) оборонного типу. Пам’ятник Т. Шевченку. 
У 1941 р. народився відомий український актор театру і кіно Богдан ступка». Бог-
дан сильвестрович гмикнув: «Ти бачиш... Ну й чудесно...» він сприйняв інформа-
цію водночас іронічно й прихильно, абсолютно просто та щиро.

Говорили зі ступкою про наближення футбольного матчу Україна — Франція. 
Розповів йому, що, як завжди, в подібних випадках у Москві повискакували з усіх 
боків ура-патріоти, у тому числі серед журналістів, яких в українстві ніхто й не 
підозрював. а як привертають до себе увагу ті, котрі мало що роблять для Украї-
ни? Гудять тих, які постійно для неї працюють! ось один із шустро-метушливих 
українських «патріотів» оперативно звинуватив культурний центр у небажанні 
демонструвати у себе згаданий матч. Насправді в той день його дивилися на на-
шій апаратурі в Посольстві України в Російській Федерації. ступка здивувався, що 
за ціле десятиліття роботи в Центрі я не звик до подібних дешевих україно-мос-
ковських трюків. але насправді я давно звик, просто працюючи поруч із самовід-
даними колегами, не терплю безвідповідальних нероб і пустопорожніх балакунів 
та писак. а хто їх терпить?

Після матчу запитав ступку: «Ну що скажете?» Найгіркішу оцінку переда-
вати не буду, а в залишку таке: «Ну програли... Пас передати не можуть... Тех-
ніка гірша, ніж у французів... Та нічого... Ще гра з англією попереду...» команда 
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Франції виграла з рахунком 2:0. Та то й логічно. Французи частіше мали пере-
вагу в техніці, швидкості, точності передач. Як зауважив коментатор, «різні вагові 
футбольні категорії». 

Шістнадцятого червня випадково зустрівся з Полікарпом Ткачом, який довгий 
час був моїм заступником у культурному центрі. Більше десяти років він працю-
вав першим секретарем райкому партії на вінниччині, а в часи незалежності — 
головою вінницького облвиконкому, народним депутатом України. ступка, який 
прекрасно відчуває світлих і чистих серцем людей, ставиться до нього дуже до-
бре. «Я його поважаю», — говорив артист. Утім, вони не бачилися кілька років, і я 
вирішив з’єднати Полікарпа Ілліча з Богданом сильвестровичем, бо впевнений, 
що душевна енергетика щирої, дружньої, чесної людини, коли й не лікує, то таки 
допомагає навіть на відстані. Ткач говорив: «Голубчику! Тримайтеся, бо ви так по-
трібні всім нам, вашим друзям і прихильникам, потрібні обом державам. вас так 
люблять в Україні і в Росії, голубчику...» ступка подякував у відповідь, побажав до-
бра й тихо сказав: «Здоров’я немає...» Полікарп Ілліч, який багато горя пережив на 
своєму віці, сполотнів на моїх очах, хоча нічого нового, здається, не дізнався.

старший від ступки на п’ять років, Ткач переживав, чи зможе він його ще 
побачити або хоч переговорити з ним... а я чомусь згадав рядки ольги Берггольц:

вот видишь — проходит пора звездопада,
И кажется, время навек разлучаться...
...а я лишь теперь понимаю, как надо
Любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

Того дня — 16 червня — у ступки побували Іван Драч і Микола Жулинський, 
який згадує:

«Нам із Іваном Драчем здалося, що Богдан сильвестрович зрадів нашій з’яві, 
заусміхався, бо весело прорік: “Привіт! Які люди! вітаю!”

Тільки-но вибігли з палати двоє франківчанок, які не дощебетали, не дорозка-
зували всіх новин, якими звично нашіптуються стіни театру. То ж вони ще зачека-
ють, гуляючи біля буйного на клекіт фонтану, поки ми завершимо морально важ-
ку церемонію відвідування хворого. Ясна річ, радості мало, Богдан сильвестрович 
фізично ослаблений, не встає, хоча інфаркт, слава Богу, позаду...

— Боюсь, треба робити знов операцію, але воно, — і знову права рука лягла на 
ліву половину грудей, — може не витримати. а якщо робити, то де? Знов летіти в 
Німеччину? от радяться лікарі, радяться... а я от лежу тут.

Богдан сильвестрович голову притулив до бильця ліжка і уважно подивився 
на нас, наче очікуючи якоїсь поради. Я не витримав довгої паузи і почав:

— Мені казав володимир Мельниченко, що днями має відбутися консиліум. 
Лікарі порадять, що далі робити, як лікувати.

— Чекаю, чекаю, а їхньої ради нема. Я казав: операції робити не можна — сер-
це не витримає...
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— Говорив із вашою Ларисою. казала, що вам телефонує часто Йосип коб-
зон, пропонує їхати на лікування до Москви...

— ага, кобзон дзвонить. Розказує, що в нього була онкологічна операція і він, 
здається, щотижня приймає хіміотерапію... Якщо їхати, то до Мюнхена, де мені 
торік робили операцію. Та добре ж зробили. Запевняли...

Іван Драч вирішив перевести розмову в інше русло:
— от Микола мені нагадує про те, що Гуманітарна рада ніяк не реагує на при-

йняття верховною Радою України цього ганебного закону “Про засади держав-
ної мовної політики”. Я вирішив підписати таке звернення до віктора Януковича, 
в якому закликати його терміново скликати Гуманітарну раду і висловити свою 
позицію. Хай Президент України скаже, що він думає про цей закон, і ми, члени 
гуманітарної ради, також. Як ти, Богдане, до цього поставишся? 

— Ясна річ, я категорично проти цього закону. Я дивився по телевізору, як 
вони маніпулювали картками. Підпишу!» 

ввечері 16 червня перепитав ступку, чи буде дивитися футбольний матч між 
російською та грецькою командами, і він, звичайно, підтвердив. Уточнив у мене 
лише час початку гри. враження Богдана сильвестровича дізнався через день, 
коли вдалося з ним знову поговорити. воно було адекватним абсолютно в’ялій, 
поганій грі росіян, які вибули з чемпіонату. 

вісімнадцятого червня доповів ступці, що нарешті відібрано два найкращих 
варіанти обкладинки книги, які покажу йому наприкінці червня. «Добре, що мож-
на вибирати», — відразу відреагував артист. 

Уточнив у Майстра цікавий момент із його театральної біографії. На рекламному 
плакаті, зробленому для гастролей у сШа з гоголівським «Ревізором» у постановці 
Ігоря афанасьєва, зазначалося, що вистави будуть показані в Нью-Йорку та вашинг-
тоні. Насправді, як сказав артист, вони відбулися в Нью-Йорку та сан-Франциско. 
в ролі Городничого — Богдан ступка, в ролі Хлестакова — остап ступка. 

У своїх архівах натрапив на відверто гуморну, шалапутну фотографію Богдана 
сильвестровича — з гримасою на обличчі й жартома повністю закритим правим 
оком, яку надрукував у березні 2009 року відомий чоловічий журнал «Esquire». По-
цікавився, чи ступка пам’ятає про неї. він відповів: «Ні, не памʼятаю... Можливо, 
журнал зробив смішний подарунок жінкам до свята?»

ввечері 18 червня в культурному центрі демонструвалася дев’ята серія вже 
згаданого мною на початку цієї глави художньо-просвітницького серіалу «Тарас 
Шевченко. Заповіт» під назвою «Доле, де ти?». ступка знав, що ми показуємо ці 
вражаючі біографічні фільми станіслава клименка, зйомки яких були перервані, 
на жаль, саме на цій серії відсутністю фінансування. Дав йому можливість через те-
лефон послухати самого себе в ролі ведучого, коли той розповідав про знаменитий 
офорт «Дари в Чигирині 1649 року». За словами ведучого, цей офорт «відображав 
один із найсвітліших моментів в історії України». в основу сюжету Шевченко по-
клав історичний факт — переговори про союз України з Росією, Польщею та Ту-
реччиною. Посли приїздили до Богдана Хмельницького в різний час, але художник 
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показав їх вкупі: вони чекають на прийом у сильного гетьмана: «Из Царяграда, из 
варшавы и Москвы прыбували послы з велыкими дарами еднать Богдана и народ 
Украинский уже вольный и сильный»... офорт «Дари в Чигирині 1649 року» давав, 
як зазначав ведучий, українцям «наочний урок патріотизму». Чув Москву ступка 
погано, і я сказав, що перетелефоную. він відповів: «Поки-що не дзвони, бо в мене 
зіпсувався телефон і мені взамін дали не дуже добрий, тому погано чую...»

Будь-яка згадка про Чигирин у Москві неминуче асоціюється у мене з віршем 
«Чигрине, Чигрине...», написаним саме в Першопрестольній у лютому 1844 року:

За що боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?? Засівали,

І рудо`ю поливали...
І шаблями скородили.
Що ж на ниві уродилось??

Уродила рута... рута...
волі нашої отрута.

Як точно зазначив Іван Дзюба, «до такої категоричної, безкомпромісно-прав-
дивої оцінки наслідків того історичного вибору, який учинено чигиринською 
елітою й оприлюднено в Переяславі, до Шевченка ніхто не приходив (або, при-
наймні, ніхто такої оцінки на весь голос не висловив). Шевченко сказав землякам 
страшну правду, якої вони воліли не бачити...».

Так само сприймає Шевченкові рядки й Богдан ступка, розмови з яким дуже 
допомогли мені в оцінці цих одверто жорстких поетичних максим, коли писав 
книгу про перебування Тараса Шевченка в Москві. Памʼятаю ті давні та неспіш-
ні бесіди з артистом із вдячністю й теплотою. Це Богдан сильвестрович нагадав 
мені, що рута є символом привабливості, тож московська отрута була підступно-
запоморочливою, притупливо-дурманною. Не піддатися спокусі «запить з мос-
ковської чаші московську отруту» міг тільки геній.

Разом з тим у Москві Шевченко висловив грізне сподівання на те, що його 
слово таки послужить пригнобленій Україні, а з його сліз, посіяних на виораному 
ним перелозі, виростуть... Та слухайте самі, як читає ступка:

Не рвіть, думи, не паліте,
Може, верну знову
Мою правду безталанну,
Моє тихе слово.
Може, викую я з його
До старого плуга
Новий леміш і чересло.
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І в тяжкі упруги...
Може, зорю` переліг той,
А на перелозі...
Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.
Може, зійдуть, і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне...
І вицідять сукровату,
І наллють живої
Козацької тії крові,
Чистої, святої!!!

отже, говорили ми між собою, вицідивши сукровицю з ураженого серця, на-
ллємо в нього живої, чистої, святої козацької крові. Нам обом думалося, що в Москві 
Шевченко згадав українських козаків із війська гетьмана Петра сагайдачного, які 
в 1618 році стрімко дісталися до самого кремля в Першопрестольній і, безперечно, 
могли взяти її штурмом, але відступили від єдиновірної, православної Москви... 

Знаменно, що саме вірш «Чигрине, Чигрине...» Шевченко першим перепи-
сав до альбому «Три літа», про який проникливо розповідав у фільмі ведучий–
Богдан ступка.

Того дня переглянув я й 8-му серію, де зовсім коротко згадано про те, як у бе-
резні 1858 року Тарас Шевченко, будучи в Москві дорогою з заслання в Петербург, 
зайшов до княжни Рєпніної. Ця зустріч, справді мало документована й коротко 
висвітлена в літературі, була останньою. У фільмі Шевченко й Рєпніна в москов-
ському епізоді взагалі не розмовляють, але ведучий заглядає в кімнату, де вони 
востаннє сидять удвох, і на ступчиному обличчі бачимо стільки загадковості, за-
чудування, співчуття... Мені навіть іноді здається, що від цього моменту й почався 
мій інтерес до кобзаревого перебування в Москві...

У березні 1848 року варвара Рєпніна писала Тарасу Шевченку: «Прошу Бога, 
чтобы он привел меня увидеть вас еще в сей жизни...»

Бог їм дав можливість зустрітись. однак зустріч вийшла холодною.

Минули літа молодії,
Холодним вітром од надії
Уже повіяло...

Зникли колишні щирість і безпосередність, відчувалася взаємна відчуженість. 
На це звернув увагу ще олександр кониський: «Десятилітнє заслання лежало 
між ними непереходимою розпругою!» Щоправда, з неволі посилав поет їй свій 
словесний портрет як солдата лисого й знедоленого, але варвара Рєпніна, судячи 
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з усього, в душі зберегла Шевченка таким, яким востаннє бачила, — молодим, по-
вним енергії, темпераменту, з палкими очима, з чолом високим і прекрасним. Бог-
дан Лепкий свого часу схарактеризував цю московську зустріч як «сумовиту». він 
писав, що княжна не сподівалася побачити такого знедоленого Шевченка.

відомий Шевченковий біограф Павло Зайцев писав, що «зустріч старих друзів 
відбулася не в тій атмосфері, яку кожний із них, мабуть, уявляв собі подумки: вони 
не зуміли знайти ні відповідного тону, ні відповідних слів».

варто мені було в тих давніх розмовах нагадати про це ступці, як він уже чи-
тав Шевченка:

Якби зострілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б. 
А може б, потім нагадала,
Сказавши: — Снилося
дурній. 

І тут, уже в червні 2012-го, мені знову згадався Богдан сильвестрович! П’ять 
років тому він приїхав до культурного центру України в Москву напередодні Дня 
слов’янської писемності та мови. Тоді на урочистості — 25 травня — зібралися 
у нас директори культурних центрів слов’янських країн, зокрема директор Поль-
ського культурного центру в Москві. Богдан сильвестрович зазнайомився з ним 
і на відкритті несподівано згадав, як відомий польський літературознавець і пись-
менник Єжи Єнджеєвич описав зустріч Шевченка з Рєпніною в Москві. Проци-
тую дослівно Єнджеєвича:

«У Шевченка було велике бажання зустрітися з княжною варварою. Її терп-
ляче і саможертовне почуття викликало вдячність і найвищу повагу. скільки ж то 
літ не бачилися?

схвильовано переступив він поріг невеликого палацику, розташованого 
в  центрі Москви. княжна, попереджена про його візит, чекала в салоні. серце 
її стукотіло, як молоток.

Привітавшись і придивившись одне до одного, обоє відчули дивне розчару-
вання.

Чоловік, який стояв перед княжною в шанобливій позі, дуже мало мав спільно-
го з тим поетом, чий образ вона берегла в пам’яті. Це був старий чоловік з великою 
посивілою бородою, з чорною пов’язкою на лобі, з прищами на лиці, з глибоко за-
палими очима, виснажений, блідий, і несло від нього якимось поганим тютюном.

княжна розгубилася. відчула себе так, ніби хтось заподіяв кривду або невдало 
пожартував. вона забула, що Шевченко повертається з довгої страшної неволі. 
Почала йому читати мораль і повчати, як остання ханжа.
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Шевченко дивився на неї з болем і здивуванням. Розмова тривала недов-
го. Прозвучала, як фальшивий акорд. аж коли Шевченко вийшов, княжна 
опам’яталася і кинулася до дверей. Хотіла наздогнати його, перепросити, цілу-
вати йому руки...»

вже потім я говорив ступці, що навряд чи в Рєпніної виникло таке бажан-
ня — хіба що на мить. Бо ж у неї був ще цілий тиждень, аби огорнути теплом 
поета, проте вона не зробила цього й під час другої зустрічі 24 березня, коли Шев-
ченко з Щепкіним заїхали до неї додому наступного після Пасхи дня. Більше того, 
вже ніколи їх особисті стосунки й листування не було поновлено. Це свідчить про 
прірву, що розверзлася між ними.

Після зустрічі з Рєпніною в щоденнику Тараса Григоровича з’явився іронічно-
гіркий запис: «она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. 
И вдарилася в ханжество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве 
хорошего исповедника?»

...сном лукавим розійшлось,
слізьми-водою розлилось
колишнєє святеє диво!

втім, ведучий–ступка у фільмі клименка мудро запропонував: «але давайте 
запам’ятаємо їх молодими, красивими...»

Про все це нагадав Богдану сильвестровичу в розмові 20 червня. сказав, що 
захоплений переглядом восьмої серії й написав невеликий окремий сюжет (його 
читач щойно прочитав). а в наступній книзі значно розширю цю тему, бо веду-
чий висловлює багато доречних і мудрих думок. «У якій книзі?» — запитав Бог-
дан сильвестрович. — «вона буде називатися “Богдан ступка: обличчям до істо-
рії”». — «с ума сойти!» — вигукнув артист від несподіванки. Так уперше я зізнався 
ступці, що розпочав нову книгу про нього.

втім, уже давно пообіцяв артисту написати працю саме на згадану тему. Хотів 
розповісти про ступчині ролі, в яких він грав реальних історичних героїв. Зда-
ється мені, що це було наприкінці 90-х років минулого століття. в той час артист 
якраз знімався в ролі ведучого у фільмі станіслава клименка «Тарас Шевченко. 
Заповіт», зіграв роль Богдана Хмельницького у фільмі «вогнем і мечем» Єжи Гоф-
мана і роль Григорія сковороди у фільмі Наталії Бондарчук «одна любов душі 
моєї». в образі сковороди він з’являвся й раніше в документальному фільмі ста-
ніслава клименка про ступку «І знову я належу не собі» (1988). Були вже зіграні 
ролі автора (Івана котляревського) у виставі сергія Данченка «Енеїда» (1986), 
Трохима Лисенка у фільмі «Микола вавілов» олександра Прошкіна (1990), оста-
па вишні в фільмі «Із житія остапа вишні» Ярослава Ланчака (1991), володими-
ра семичасного у «сірих вовках» Ігоря Гостєва (1993). а ще з 1982 року тримав 
у  пам’яті прекрасну епізодичну роль олександра керенського з фільму сергія 
Бондарчука «Червоні дзвони»... словом, було про що писати...
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Та впродовж десяти років виходили одна за одною мої книги про Богдана 
ступку, а до обіцяної монографії руки не доходили, хоча попередній план дав-
но був готовий. але, закінчуючи біографію Богдана ступки, згадав і про давнє 
зобов’язання.

Того дня — 20 червня — запитав враження від матчу Україна — англія. ступка 
сказав: «Наші шикарно грали... Забили гол, а його не зарахували... Прекрасна гра 
була...» коли наступного дня повідомив Богдана сильвестровича, що суддю цієї 
гри відправили з чемпіонату, а за його помилки вибачилися, ступка вигукнув: «Та 
ти що?! Це вже радує!»

Микола Жулинський розповідав, що він разом із Іваном Драчем відвідали Бог-
дана сильвестровича 19 червня: «він гарно нас прийняв, жартував, веселив, три-
мався дуже добре, але в очах — печаль...»

Двадцять першого червня нагадав артисту, що відкривається XXXIV Мос-
ковський міжнародний кінофестиваль, членом журі якого ступка був у червні 
2001 року (про це можна прочитати в четвертій главі другої частини).

— Час летить! — відреагував Богдан сильвестрович.
— Пам’ятаєте, головою журі була німкеня Маргарете...
— Маргарете фон Тротта! — відразу підхопив ступка. 
Богдан сильвестрович з інтересом вислухав інформацію про те, що головою журі 

XXXIV Московського кінофестивалю є один із успішних бразильських режисерів, 
син емігранта з України Ектор Бабенко. Ще у 80-х роках він підкорив Голлівуд кіно-
драмами «Поцілунок жінки-павука» (виконавець головної ролі вільям Херт отримав 
тоді «оскара») і «Чортополох» із Джеком Ніколсоном, Меріл стріп і Томом вейтсом 
у головних ролях. Правда, Богдан сильвестрович зауважив, що непогано було б іще 
й фільми українські представляти на кінофестивалі в Москві та й не тільки...

Нагадав артисту, як у червні 2011 року він скаржився мені, що у нього нібито 
розболівся поперек якраз після відкриття фестивалю, під час якого він танцював 
з Маргарете. Наступного дня Богдан сильвестрович навіть привселюдно заявив, 
що причиною його болячки був саме шалений танець з головою журі. Літня жін-
ка, здається, сприйняла це всерйоз, бо, за словами Богдана сильвестровича, «у них 
з гумором не так, як у нас».

Далі згадали, як після закриття кінофестивалю наступного ранку я проводжав 
Богдана сильвестровича з Шереметьєво–1. він летів до сімферополя, де франків-
ці були на гастролях. Тоді мені подумалося: ступка занадто напружено працює, 
забагато часу проводить у дорозі, в готелях... Дай йому, Боже, здоров’я! Про це 
писав у книзі «Майстер» у 2005 році.

Так от, тоді у VIP-залі зустріли одного з членів журі — американця Джеффрі 
Гілмора й перекладачку — професора Московського інституту міжнародних від-
носин аллу Зенькович. Гілмор, який два дні тому в нетверезому стані потрапив до 
московської міліції та залишив про неї відповідне враження, мав похмурий вигляд. 
але ступка відразу звеселив його анекдотом, попередньо попросивши в алли до-
зволу озвучити ненормативне слівце:
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Зустрілися два куми. Один і говорить іншому: 
— Вгадай, що це таке: волохатий, з двома вухами, на чотирьох ногах, ще й гавкає.
— Собака!!
— Ой, куме, ну вас у с-ку, ви знали...
алла переклала. Гілмор ухопив сіль анекдоту й довго сміявся. Затим артист по-

дарував обом книгу «Театральний тандем. Феномен Данченка — ступки». Ті заці-
кавлено розглядали ілюстрації. Богдан сильвестрович запросив Гілмора в київ на 
кінофестиваль «стожари»... коли оголосили посадку на літак, яким летів америка-
нець, він пішов усміхненим, подякувавши за книгу. от так ступка!

Закінчили розмову:
— Я ввечері зателефоную!
— Добре, володєнька! Дай, Боже, дай, Боже!
Наступна розмова почалася, як завжди: 
— Добрий день!
— Здоров, Володя!
Та далі — цікавий поворот: 
— Хочу нагадати, що в Москві, у Театрі «современник», відзначається 40-річчя 

з часу, коли Галина волчек була призначена головним режисером, а потім і худож-
нім керівником театру. 

— О, це важливо! Зараз скажу, щоб їй дали телеграму...
— Пам’ятаєте, що минулого року, саме в червні, а точніше — 24-го — ви були 

в «современнике»?
— Пам’ятаю! Тоді, крім Галі Волчек, були Наталія Селезньова з чоловіком Андреєвим... 

А ще зустрівся з Альоною Бабенко... Дивилися в той вечір виставу з Ярмольником і Гармашем... 
Між іншим, Галина волчек, як і Богдан ступка, навіть не думала про художнє 

керівництво театром. актриса зіткнулася з тими ж труднощами, які долав і ступ-
ка. волчек писала:

«Я найменше за все мріяла стати головним режисером. кажу, як на духу. але 
виходу тоді не було. вмовляли мене довго, і в результаті вмовили... Хоча я наперед 
знала, що на мене чекає. І справа взагалі не в ударах ззовні, хоча вони були більш 
ніж дошкульні. Як керувати своїми товаришами, тими, з ким ти вчора була на 
рівних? Хочеш ти того чи ні, головний режисер (читай — художній керівник. — 
В. М.) — завжди кривдник, завжди винуватець. За успіх відповідають усі, дружно 
стаючи під його знамена. а хто відповість за невдачу? кухню, щоденну, виснаж-
ливу роботу трупа не бачить, а судити й оцінювати її може кожен. І тут нічого не 
вдієш, такою є людська природа».

З усіх опублікованих спогадів про художнє керівництво театром Галиною вол-
чек мою увагу найбільше привернули слова артистки Ніни Дорошиної:

«Надзвичайно важливим є те, що на чолі “современника” став один із нас. 
Якби не було Галини Борисівни, то нам прислали б якогось Тютькіна-Мутькіна — 
можливо, відомого провінційного режисера, чи нехай навіть московського. але 
“современник” тоді б не вижив. сторонній людині важливо виявити саму себе, 
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важливо створити свій театр, а не зберегти той, що вже є. “современник” пови-
нен був очолити хтось зі своїх, рідний, а не чужак. І в тому, що вона погодилась, 
і в тому, що театр живий — величезна заслуга Галини волчек». 

У цій цитаті можна поміняти назву театру та прізвище художнього керівни-
ка — й усе буде вірно стосовно нашого героя. З тією лише різницею, що Данченка 
взагалі ніхто, крім ступки, не міг тоді достойно замінити.

ввечері 22 червня випадково зустрів на вулиці Римаса Тумінаса, котрий живе 
поруч із культурним центром — на розі арбату й великого афанасьєвського про-
вулка. Згадали, як рівно рік тому — 24 червня — сиділи з Богданом сильвестрови-
чем у ресторанчику й він пропонував Тумінасу поставити на франківській сцені 
«Пера Гюнта» Генріка Ібсена, а той зворушливо пояснював, що не може надовго 
залишити колектив, який очолив не так давно. Тумінас тихо журився з приводу 
хвороби ступки й просив передати йому привіт. Я передав. 

Згадувати минулорічний червень, коли Богдан сильвестрович кілька днів про-
вів у Москві, було боляче й гірко. Тоді, після операції, ступка, здавалося, повернув 
свою звичну форму, й турбувало мене лише те, що він багато палив. Хотілося, щоб 
усі нещастя й хвороби залишилися позаду...

Як у Біблії сказано? Не говори, чому минулі дні були кращими від нинішніх, 
адже не від мудрості ти це запитуєш.

Двадцять третього червня трохи пізніше п’ятнадцятої години несподівано за-
телефонував Богдан сильвестрович. Несподівано, бо в останні місяці сама собою 
склалася практика, за якою я сам телефонував кілька разів на день, аби полегшити 
наше спілкування. ступка повідомив, що нарешті йому купили новий мобільний 
телефон, бо, як читач пам’ятає, попередній у нього вийшов із ладу. Було чутно, що 
в його палаті гамірно: «остап з Ірою прийшли й Богданчик з ними...»

ввечері того дня дивився в театрі «Et Cetera» виставу «Шейлок (венеціанський 
купець)» вільяма Шекспіра в постановці Роберта стуруа. в ролі Шейлока — ху-
дожній керівник театру, народний артист Росії олександр калягін. спектакль 
явно забарний, місцями нудний — дві години без антракту таки важко висидіти. 
Проте все компенсують останні фінальні хвилини, коли калягін вивертає душу 
Шейлока... Розповів про це Богдану сильвестровичу. він поцікавився, чи сту-
руа працював із своєю «командою», як у франківців у «Царі Едіпі», — композитор 
Гія канчелі, художник-постановник Міріан Швелідзе, хореограф Гогі алексідзе... 
в «Шейлоку» із Робертом стуруа працював лише Гія канчелі. втім, пам’ятаймо, 
що стуруа не на гастролях у Москві і не з антрепризою виступив, а він є головним 
режисером Московського театру «Et Cetera». Того вечора у Богдана сильвестро-
вича була висока температура і він почувався недобре... Попрощався з артистом 
словами калягіна, сказаними до 70-річчя ступки: «Дай, Бог, сил!»

У цьому контексті хочу розповісти, як дуже давно ступка признався мені, що 
хотів зіграти роль Шейлока на своєму бенефісі до 60-річчя. Мабуть, це був, го-
ворячи словами Міхоелса, один із проектів шекспірівських образів, схованих за 
душею актора. Мені згадався саме Міхоелс, бо ж він також мріяв про роль лихва-
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ря-єврея Шейлока якраз у ступчиному віці! Тоді нагадав Богдану сильвестровичу 
рядки, написані Міхоелсом у 1946 році:

«Ще думаю я про Шейлока. Думаю багато. Шейлока кинуто у вир ненависті, 
й багато хто стверджує, що Шекспір незлюбив Шейлока як єврея, що Шекспір 
розкрив тільки його лихварську природу. він жадібний — він зажадав шматок 
м’яса. Так, він жадібний, так, він зажадав вирізати в антоніо фунт м’яса. а що вирі-
зали з тіла, з життя Шейлока? Дочку, ім’я. він був вигнаний у гетто, у ставленні до 
нього все було дозволено, будь-яка жорстокість, будь-яка несправедливість. а йому 
нічого не було дозволено.

Це є Шейлок. І що таке цей шмат м’яса? а ви коли-небудь перевірте: якщо з ва-
шого тіла вирізати фунт м’яса, що ви будете почувати, що ви будете відчувати? Це 
символ, характерний узагалі для Шекспіра, і не можна сприймати цей символ як знак 
кровожерності Шейлока... Треба реабілітувати цього кандидата в сучасне гетто...»

Міхоелс ясно розкрив свій задум. а що збирався показати й довести ступка 
Шейлоком у день свого ювілею? 

— У мене все було простіше. Поштовх дав не Міхоелс, а... Михайло Щепкін. Якось, чита-
ючи його «Записки», я й звернув увагу, що на своєму бенефісі він грав саме Шейлока. Подума-
лося, наскільки точно й виважено вибрав артист героя: надзвичайно багатий, складний 
і суперечливий характер, поєднання користолюбства й мудрості, мстивості й гордості, 
жорстокості й людяності, гротеску й іронії... По суті, така багатобарвність образу Шей-
лока ще не показана на театрі. У часи Шекспіра та й опісля впродовж століть Шейлок 
був однозначно негативним героєм. У радянські часи традиція негативного ставлення до 
Шейлока значною мірою йшла від Леніна, який саме у такий спосіб неодноразово звертався 
у своїх творах до персонажа «Венеційського купця». Мабуть, дійсно настала вже пора для 
глибшого його сприйняття та всебічнішого аналізу. Шекспір інтегрував у Шейлоці риси 
безжалісного лихваря й людини з середовища зневажуваного народу, тож, мабуть, він може 
викликати не лише ненависть і презирство, але й співчуття... Природно, що такий образ 
хотілося б розкрити на сцені — тим більше в часи новітньо-дикого капіталізму. Дивна річ, 
але, побачивши мене у 1997 році на репетиції «Короля Ліра», шекспірознавець Олексій Бар-
тошевич сказав: «Вам треба зіграти Шейлока...» 

Зіграти цю роль ступці не судилося...
в середині дня 24 червня зателефонував Богдану сильвестровичу (він по-

чувався краще) з Донського монастиря від тієї стіни, де зберігаються горельєфи 
скульпторів олександра Логановського й Миколи Рамазанова, зняті з храму Хрис-
та спасителя перед його знищенням. У березні 1858 року, перебуваючи у Мос-
кві, Тарас Шевченко приходив на будівництво храму, щоб подивитися ці роботи. 
Дев’ятнадцятого березня, відвідавши кремль з Михайлом Щепкіним, Шевченко 
споглядав храм Христа спасителя й записав у щоденнику: «Храм спаса вообще, 
а главный купол в особенности безобразен. Точно толстая купчиха в золотом по-
войнике остановилася напоказ среди белокаменной». 

отже, Шевченкові не сподобалася показна величезність й офіційно-ритуаль-
на велич храму Христа спасителя, що пригнічувала старовинну білокам’яну на-
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вколишню Москву. Здавалося, що гладка купчиха, в дорогому й пишному вбранні, 
вся в яскравих прикрасах недоречно стала на місці колишнього алексєєвського 
монастиря з його набожними мешканцями.

але наступного дня Шевченко сам прийшов до храму: «Полюбовавшись 
старым красавцем кремлем, прошел к юному некрасавцу спасу с целию посмо-
треть скульптурные работы. Но меня и на двор не пустили. “Не приказано”, — 
сказал сторож. Я ему не противоречил и возвратился в кремль».

Проте Тарас Григорович, звичайно, здалеку побачив скульптурні роботи, що 
проводилися на зовнішніх стінах з 1846 до 1863 року і на момент його перебу-
вання в Москві були в самому розпалі. Їх виконували відомі майстри: Петро клодт, 
олександр Логановський, Микола Рамазанов. До речі, академік Микола осипов, 
повідомляючи Шевченка навесні 1856 року про замовлення Логановському оздо-
блення храму Христа спасителя, назвав скульптора «бездарним» і навіть писав, 
що Логановський, «на щастя помер, не закінчивши роботи». Проте, відповідаючи 
осипову, Шевченко не підтримав це огудження, а Рамазанова назвав «достой-
нейшим художником»: «о, как бы мне хотелось взглянуть на эти колоссальные 
работы!» Таким чином, саме інтерес до творчої роботи російських скульпторів 
привів поета на будівництво храму.

сам Богдан сильвестрович розповідав, що з Рамазановим Шевченко навчав-
ся в академії мистецтв. Поет згадав про нього в повісті «Художник». скульптор 
створював барельєфи, пам’ятники, погруддя в Петербурзі, казані, севастополі, 
Москві. Найвідомішим є мармуровий бюст Миколи Гоголя, з яким він познайо-
мився в Італії. Рамазанов знімав посмертну маску письменника. він був автором 
погруддя Михайла Щепкіна, яке бачив Шевченко, коли гостював у того. Мало-
відома містична деталь, яка колись вразила ступку, — у 1860 році Микола Рама-
занов виконав скульптури для фасаду храму Успіння Божої Матері, що в Газетно-
му провулку. Через рік саме в цій церкві відбулася панахида на сороковини після 
смерті Шевченка. Микола Рамазанов виліпив і погруддя Шевченка, з якого були 
зроблені алебастрові копії, а мармуровий примірник виставлявся в 1911 році на 
Шевченківській ювілейній виставці в Москві (не зберігся).

Звичайно, так докладно говорити про все це з Богданом сильвестровичем я не 
міг, але він розумів мене з півслова, бо скільки про це було переговорено раніше...

відвідав Третьяковську галерею, аби постояти перед картиною Миколи Ге 
«Що є істина?», котру ми дивилися разом — це був той час, коли ступка часто го-
ворив про п’єсу Мішеля де Гельдерода «варавва», в якій розроблено євангельський 
епізод суду Пілата над Ісусом. але якщо драматург дивився на подію з людського 
натовпу, то художник залишає нас наодинці з Ісусом і Пілатом.

Богдан сильвестрович, який готував тоді роль Толстого у виставі «Лев і Леви-
ця» й перечитував його щоденники, статті, листи, нагадав, що, за словами пись-
менника, християнським змістом картин Миколи Ге «було зображення тих голо-
вних, найважливіших моментів, які переживає людство, тому що рухається впе-
ред людство тільки в тій мірі, в якій воно виконує ту програму, поставлену йому 
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Христом, і  що вбирає в себе все, якщо хочете, інтелектуальне життя людства». 
ступка висловив цікаву думку: Толстой у своєму захопленні Ге і його картиною 
«Що є істина?» такий же категоричний, як у своїх антипатіях до Шекспіра і його 
«короля Ліра».

Говорячи словами Толстого, художник прагнув «зобразити моральне поняття 
життя і вчення Христа». У картині вимучений, знесилений проповідник проти-
стоїть ситому, самовдоволеному, всесильному римському намісникові. Пілат бо-
готворив фізичну силу, Христос є уособленням сили духу. важливо було показати 
зіткнення цих двох начал — так сформулював своє завдання Микола Ге. ступці 
страшенно подобається така драматургія в живописі... він трохи відволікся й роз-
повів цікаву історію. коли на початку 1793 року французького короля Людові-
ка XVI привели на ешафот, він відштовхнув катів, які хотіли зв’язати йому руки. 
Тоді духівник нагадав йому, що спаситель, в якого король вірить, у свій смертний 
час підкорився й дав себе зв’язати...

Розглядаючи Пілата в укрупненому, історичному контексті, було б наївно ду-
мати, що він знехтував Ісусом як обмежена, байдужа людина і тупий владний слу-
жака (саме так вважав Толстой). У розмовах зі ступкою ми дійшли висновку про 
об’єктивну перевагу Пілата, яку він відчував підсвідомо. вона полягала в тому, що 
в історії цивілізації його тип існував споконвіку, тобто був набагато древнішим 
від земного Христа, який жив усього лише трохи більше тридцяти років. І Пілат, 
власне, був просто приречений на неприйняття нової істини.

ввечері 24 червня телеканал «культура» показував церемонію нагородження 
премією «кумир» у листопаді минулого року... Зателефонував Богдану сильве-
стровичу, але він знову був з температурою...

втім, удень у нього був Микола Жулинський з донькою олесею. ступка тепло 
привітав їх і, зокрема, говорив: 

— Часто згадую «Білого птаха з чорною ознакою». Нема вже Параджанова, Іллєнка... 
Як я там танцюю! Боже, як я тоді танцював! Здавалося, це триватиме вічно. А зараз от 
підвестися на своїх ногах не можу. 

«Глухою тишею наїжачилося мовчання. Лише долинає на четвертий поверх плюс-
кіт фонтана. Богдан сильвестрович якось нерішуче, наче вибачаючись, промовив:

— ви не могли б там почекати... Я на хвильку... сестричок...
І натиснув над собою кнопку.
Ми з олесею вийшли. Зайшли чергові медсестри. Я стояв на балконі й думав, 

як попрощатися, що сказати. Боявся говорити якісь силувані бадьорі запевнен-
ня-побажання, бо ж бачив і відчував, що Богдан сильвестрович усвідомлює свій 
критичний стан, але людина намагається плекати в душі надію. Надію на лікарів, 
на чудо, на Бога. І ця надія є. Тим більше в Богдана ступки, який обдарований осо-
бливим почуттям життєспраги, життєлюбства і в цій важкій ситуації не втрачає 
сили духу, жартує, відволікається спогадами і планами від важких думок.

Медсестри вийшли.
І тут несподівано ступка заспівав:
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ой дрімайте, не дрімайте.
Не будете спати.
Десь поїхав мій миленький
Іншої шукати.

Ми з олесею тихенько підхопили. Проспівали один куплет і затихли.
ступка тоді до олесі:
— Знаєш, ця пісня в мені поселилася і не виходить з голови. Тільки той куплет 

пам’ятаю, а початок забув... Так бувало у мене з текстом на сцені. вилетить поча-
ток, стоїш, аж занімів із переляку: що робити, пропав текст... Це було зі мною на-
віть якось у “королі Лірі”... Жах! Я навчився: треба забути про все, бодай на мить. 
відсторонитися, затулитися іншою думкою — і тоді текст повернеться. в кіно 
можна перезняти, а на сцені?..»

Двадцять п’ятого червня вдалося поговорити зі ступкою до обіду. сказав, 
що використав у тексті попередніх розділів його передмову до книги владис-
лава корнієнка про французьку драматургію на українській сцені, що вийшла 
у Франції 2010 року. Зокрема, художній керівник театру наголошував, що звер-
нення до драматургічної й узагалі театральної художньої творчості відомих 
французьких майстрів обов’язкове й корисне для вітчизняних артистів, режи-
серів, театральних діячів. Говорив я дуже коротко, тим більше, що 28 червня до-
мовилися зустрітися в києві. Як завжди, Богдан сильвестрович завершив: «Дай, 
Боже, здоров’я! Дай, Боже!» 

Наступного дня запитав:
— Не розбудив?
— Та де! Тут у мене гості. Данило Данилович...
Федоряченко приходив із владиславом корнієнком. вони бували у ступки часто. 
Та головне, що Богдан сильвестрович наважився на неприємну, але необхідну 

лікувальну процедуру, яку й зробили відразу.
Двадцять сьомого червня до мене заходив Роман Балаян, розповів, що режи-

сер в’ячеслав криштофович хотів запропонувати Богдану ступці сидячу роль 
у новому фільмі. Згадували, як у червні минулого року втрьох заходили в Москві до 
вірменського ресторану, де Богдан сильвестрович розкошував у розповідях сміш-
них історій та анекдотів.

ввечері того дня зателефонував уже з дороги:
— Ти з потягу? — відразу запитав ступка.
— Так. коли можна до вас завтра приїхати?
— Годині о третій...
— Температури вже немає?
— Немає.
отак майже щодня ми згадуємо зі ступкою минуле, продовжуємо говорити 

про важливі й іноді, здається, дріб’язкові справи, знаючи обидва про його страш-
ну, вкрай небезпечну хворобу. Зрідка Богдан сильвестрович скаржиться мені на 
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погане самопочуття. Навіть в одному з цьогорічних інтервʼю, що стало публічним, 
він сумно зізнався: «Радію сонцю, дощу, так, так... а ось життю? Життя, воно на 
схил іде... Нецікаво. Що за радість — наближатися до смерті й піти до іншого сві-
ту?! все вдалося: народження, дитинство, юність, зрілість, а ось старість не вдала-
ся. Хвороби, зморшки з’являються, сили вже не ті. Яка радість? Раніше сплигував 
з дивана, тепер ледве піднімаюся».

Ще відчувається, що він уже з трудом погоджується на важкі для нього лікар-
няні процедури, дослідження, скажімо, з застосуванням наркозу: «Навіщо мене 
мучити?» Залежно від стану голос артиста змінюється, він останнім часом швидше 
втомлюється. Та за глибоким відчуттям життя, душевною відкритістю, доброзич-
ливістю, гумором, миттєвістю реакції, блиском розуму, пам’яттю Богдан сильве-
стрович є таким, як завжди...

Зустрічі у червні

Двадцять восьмого червня приїхав до києва й відразу відправився до ступ-
ки, який уже кілька днів лежав в урологічному відділенні Феофанії. У нього була 
Лариса, а потім під’їхала майже вся сім’я — остап з Іриною й малим Богданом 
і Дмитро. в присутності Лариси ми погодили з ним обкладинку книги (привіз 
я два варіанти). Затим Богдан сильвестрович заснув і всі роз’їхалися, а я став 
чекати, поки він прокинеться. коли ступка відкрив очі, сказав: «о, володя!.. Те-
пер будемо дивитися фотографії!» Йшлося про відомі нам майже 140 світлин, 
зібраних у чотири зошити, як вони й уміщені в книзі. Чесно кажучи, думав, що 
ступка, який того дня почувався погано, не стане вникати в хронологію та по-
рядок розміщення ілюстрацій, власне в цьому плані він нічого й не збирався 
змінювати, адже все вже було проговорено завчасно. Та Богдан сильвестрович 
коротко й пильно глянув на кожну сторінку й кожну фотографію! в результа-
ті він зробив близько десяти правок і уточнень: назвав прізвище актриси, яка 
грала з ним у львівській телевиставі «осіння казка» Лесі Українки — І. кравчук; 
додав прізвище одного з друзів, який разом із ним і Ларисою проводжав остапа 
в перший клас у 1974 році — в. Лучук; наголосив, що «Найостанніший день» 
Михайла Ульянова — це художній фільм, а не телевізійний; дав новий текст до 
фотографії, на якій він знятий з молодими артистами театру; уточнив датування 
світлини в ролі Тараса Бульби (фільм вийшов у 2009 році, але фото було зробле-
но під час зйомок у 2008-му) тощо.

Закінчуючи переглядати кожний зошит з ілюстраціями, ступка піднімав вели-
кий палець правої руки вгору, мовляв, «супер!». Богдану сильвестровичу таки спо-
добалися ілюстрації до книги. в його зболених очах у ті хвилини жевріли радість 
і задоволення...

отже, того дня — 28 червня — нашу спільну роботу над оформленням книги 
було фактично завершено!
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Зайшов на мить у палату мій племінник олександр стеценко, який три роки 
тому гостинно приймав Богдана ступку в Медвині. Той привітався з ним за руку...

Зателефонував Роман віктюк, і Богдан сильвестрович відповів йому тепло... 
сказав мені, що підписав лист до Президента України, спрямований проти 

законопроекту про мови... відразу хочу зауважити, що наступними днями Богдан 
сильвестрович переживав, як подали цей факт. він називав, наприклад, один із 
заголовків: «Богдан ступка звернувся до віктора Януковича з різкою критикою 
законопроекту “Про засади державної мовної політики”». великий, мудрий і дуже 
хворий Майстер поскаржився, що в засобах масової інформації його «підстави-
ли», а ім’я використали не лише з благородною метою, бо саме заради захисту рід-
ної мови він підписав той лист (!), але й у політичних ігрищах...

а мені згадалися слова Ліни костенко: «За мову треба боротися. акумулювати 
її в шедеври, в сучасні осмислені твори, а не змагатися в цинізмі й матюках». ар-
тист якраз акумулював українську мову і театральні шедеври, а з ним таки знову 
поступили цинічно.

Богдан сильвестрович запитав про мою нову книгу. коротко розповів про її 
план. спочатку — глава «Таємниці великих правителів», де йтиметься про ролі 
Чингізхана й Бориса Годунова. Далі глава «Лики гетьманів» (Іван Мазепа, Бог-
дан Хмельницький, Іван Брюховецький). Ще одна глава — «образи національ-
них геніїв» (Григорій сковорода, Іван котляревський, Лев Толстой). окремо про 
кобзаря — «від імені Тараса Шевченка». Нарешті — «Персонажі радянської іс-
торії» — ролі Миколи Леонтовича, остапа вишні, Трохима Лисенка, володими-
ра семичасного, Леоніда Брежнєва. сказав ступці, що лише Зіґмунд Фрейд не 
вписується в цю концепцію. він відповів: «Ну й що, як не вписується Фрейд? він 
сам по собі!»

серед коротких реплік, якими обмінялися, запам’яталося, що Богдан сильве-
стрович по-доброму згадав про публікації сергія Тримбача. 

Домовилися зустрітися наступного дня опівдні... Та коли приїхав у Феофанію 
й підійшов до палати, вона була замкненою. виявилося, що вчора ввечері ступку 
перевели до реанімації. 

Його телефон не відповідав, і я настільки розгубився, що поїхав додому. вже 
звідти ще раз зателефонував артисту, довго чекав на відповідь й сказав собі вголос: 
«Мабуть, спить кумочок». І в цей час у слухавці почулося: «Не сплю, не сплю, ку-
мочку!» Богдан сильвестрович здивувався, що я не прийшов до нього, але, оскіль-
ки вже було далеко після обіду, домовилися зустрітися наступного дня. 

Тридцятого червня Богдан сильвестрович виглядав явно краще й почувався 
впевненіше й вільніше. Показував руку, котра ще день тому погано слухалася. Те-
пер він описував нею, правда поволі, пластичні й плавні рухи й говорив: «Я був 
би непоганим диригентом... Ще не пізно змінити професію...» Якщо позавчора 
ступка нічого не їв, то тепер апетит, хвалити Бога, повертався...

Щодо гумору, то він, здається, ніколи не полишає Богдана сильвестровича. 
в якомусь контексті розмови раптом доречно заспівав:
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Рік просидів я за жи`да
Другий рік за пана
Ще й за тебе я посиджу 
Курва твоя мама...

Попросив у сестрички води, та принесла з холодильника й попередила, що 
вода з льодом. ступка сказав, що хотів би випити віскі з льодом або холодного 
пива з сулугуні. віскі я не обіцяв, але запевнив, що коли він вийде з реанімації, то 
приїду до нього з пивом, сулугуні й моцарелою. Запропонував «Балтику» з нулем. 
але ступка сказав, що треба зайти до бельгійського пабу навпроти будинку кіно, 
й там наллють у баклажку доброго пива. 

— Так і зроблю. І ми таки вип’ємо пива, як у добрі, старі часи. Тим паче, що 
й біографію вже нарешті закінчую...

— От і буде гарний фінал для книги: ми сидимо й п’ємо добре пиво... Пам’ятаєш, як ко-
лись?

Зайшла сестричка, в розмові з нею Богдан сильвестрович з якогось приводу 
старанно й гарно заспівав:

Додому їду,
Везу гостинці:
Для мами — хустку,
Для хати — синьку.

він ще й перепитав мене, чи я знаю, наскільки важливою була синька для че-
пурності колишньої української хати. Я знав.

Навіть згадав із Бориса олійника:

І не всі теореми доведені,
Не дочитані всі казки.
І не вся ще земля заметена
І побілена на святки.

Богдан сильвестрович усміхнувся: «селянським дітям є що згадати... Мама лю-
била, щоб у дворі було заметено, а в хаті — чисто...»

Чи треба ще раз нагадувати, що все це відбувалося в реанімації?!
Я бачив, як великий і неповторний життєлюб страждає від щоденного, не-

щадного, невідворотного зменшення життєвих радощів, втрати звичних і зви-
чайних людських можливостей, яка печаль поселилася в його дивовижно-щи-
рих і відкритих очах, як іноді вони наповнюються гіркими слізьми, здається, 
прихованими від оточуючих... але свідчу: ступка мужньо бореться з хворобою, 
його світла душа й чисте серце, його дух і віра, розум і гумор, воля й надія неско-
рені... Бог усе бачить...
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У Куликові

Наступного дня — 1 липня — вже був у куликові. Заїхав до містечка не звич-
ною асфальтованою трасою, що тягнеться зі Львова, а спочатку — поганенькою 
сільською дорогою з гравію — через Малі Підліски і ситихів... виїхав на основну 
дорогу біля Гряди, а затим уже минув великий Дорошів.

Познайомився з містом, відвідав усі куликівські церкви, але найперше мене 
цікавив храм святого великомученика Дмитра, в якому батьки хрестили Богдана 
ступку. служба в ньому вже закінчилася, і священик зі Львова поїхав додому. Мені 
сказали, що ключ від храму зберігається в будинку навпроти, і я зайшов до нього. За-
питав у молодої жінки, чи дійсно в цій церкві хрестили Богдана ступку, а вона про-
вела мене до старшої господині дому. вона — Євгенія сисак, 1934 року народжен-
ня, — виявляється, знала ступку в дитинстві і, будучи старшою на цілих сім років, 
навіть водила його за руку, допомагаючи сусідам — сильвестру Дмитровичу й Марії 
Григорівні. вона підтвердила, що малого Богдана хрестили саме в цьому храмі, і на-
віть відкрила його мені. Помолився за здоров’я ступки в його живородній церкві...

Євгенія Теодорівна підказала мені, як знайти будинок двоюрідної сестри ступ-
ки, і я побував у Надії Дикої. саме в неї зупинявся Богдан сильвестрович, коли, 
бувало, приїжджав у куликів. Надія Михайлівна розповіла, що після смерті мами 
ступка за символічну («смішну», як вона сказала) суму продав їх землю сусідам, як 
і просила Марія Григорівна. Знаючи про хворобу двоюрідного брата, сплакнула. 
Нам обом було невесело, і я, подякувавши, пішов...

стояв посеред куликова, біля стародавнього костьолу, й намагався зателефо-
нувати до ступки. Не вийшло. На душі було тривожно й гірко — в цьому році 
лише його живий голос обнадіював і давав упевненість, що з ним усе буде добре. 
Значить, і з нами... Так, так, з усіма нами. Не я один переживаю такі миттєвості од-
кровення. скажімо, сергій Тримбач написав особливо пронизливо: «Не знаю, як 
вам, але допоки є Богдан ступка, доти мені якось спокійніше жити на цьому світі».

Наступного дня двічі говорив із медичною сестрою: «він зараз спить. Зі станом 
здоров’я так, як було, так і є». вдалося поговорити також із Ларисою, яка була в ре-
анімації й годувала чоловіка.

Третього липня Богдан сильвестрович до обіду слухавку не брав, але я гово-
рив з андрієм сердюком, а він відразу зв’язався з Ігорем семенівим, який тримав 
ситуацію під контролем: вони і повідомили, що ступці стало трохи краще. З ним 
самим вдалося переговорити під вечір, і я нарешті виплеснув свої враження від 
поїздки в куликів. «Ну ти такий молодець, що заїхав!» — якось особливо тепло 
сказав Богдан сильвестрович. І ці слова були для мене найвищою похвалою. 

сказав артисту, що мені дуже сподобалася автомобільна дорога київ — Львів, 
і ступка схвально підтримав: «супер!»

По дорозі зупинявся біля Шевченкового джерела, про яке Майстер, звичай-
но, знав і погодився, що там зведено гарний пам’ятник поетові й обладнано міс-
це для відпочинку. Тарас Григорович побував тут у 1846 році, коли працював 
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в археографічній комісії. Добрим словом згадали сергія Гальченка, який багато 
зробив у науковому шевченкознавстві, а нині завершує роботу над Біохронікою 
життя кобзаря.

На завершення розмови ступка, як завжди, побажав: «Дай, Боже, здоров’я!» 
Наступного дня з реанімації від Богдана ступки зателефонував андрій сер-

дюк, і три куми мали можливість переговорити між собою. Потім, у розмові 
з андрієм Михайловичем, я знову захоплювався нев’янучим гумором й інтелек-
том ступки, а досвідчений медик, погодившись у цьому зі мною, з величезною 
гіркотою констатував украй поганий стан здоров’я нашого друга. втім, коли я 
жартома сказав артисту, що треба готуватися до нашої зустрічі з пивом і сулу-
гуні, він одразу відповів: «Я завжди готовий!» а на питання, чи є у нього апетит, 
відповів: «Звєрський!» 

Я знаю, що в той час про нього клопотався Іван Драч... Ще була розмова 
з олексієм Паньком, який серйозно допоміг сім’ї в тяжкі часи, а потім — знову 
з Богданом сильвестровичем, який — у відповідь на турботу — тепло сказав: «Дя-
кую». Як і завжди в таких ситуаціях, співчуваючих, особливо у ступки, було безліч, 
але людей, які реально чимось допомагали йому та його сім’ї — не так уже й ба-
гато. але вони були! спитав якось у Майстра, чи можу подякувати їм усім через 
цю книгу, і він дозволив. Богдан ступка ще раз дякує всім названим і неназваним 
у його біографії добрим людям!

П’ятого липня ступка сказав, що йому телефонував Президент України віктор 
Янукович і запропонував будь-який варіант для лікування, в тому числі за кордо-
ном. Я запитав: «ви з кимось уже радилися, до кого найкраще звернутися?» — «За-
раз буду телефонувати сердюкові...» Наступного дня було вирішено, що, з ураху-
ванням стану здоров’я ступки, когось з іноземних світил запросять у  київ... Як 
сказав 6 липня Богдан сильвестрович, «спочатку треба мене довести до пуття...». 
він почувався трохи краще. Поруч були остап з Ірою.

Щодня згадував куликів і нібито знову стояв біля храму великомученика Дми-
тра. Думав про те, що, мабуть, не є в традиціях греко-католицької церкви. Чому б 
на ньому не встановити меморіальну дошку з інформацією, що тут хрестили ве-
ликого сина українського народу, видатного куликівчанина Богдана ступку? ска-
жімо, в Москві на церкві великого вознесіння, що на великій Нікітській вулиці, 
кілька років тому встановили дошку з інформацією про вінчання в ній олексан-
дра Пушкіна з Наталі Гончаровою. Ще давнішою є меморіальна дошка на москов-
ському храмі Миколи Чудотворця у староваганьковському провулку, 14, на якій 
зазначено, що «в цій церкві любив молитися Гоголь».

а ще я думав, чи здатні ми вповні зрозуміти, що на батьківщині генія ми най-
перше маємо пишатися на весь світ не лише скелями Довбуша й центром Євро-
пи, а й ступчиним куликовом. адже саме в ньому народився великий українець, 
який прославив нашу країну в Європі й в усьому світі. Перший крок уже зробле-
но. Нагадую знову про сучасну туристичну карту «Львівська область», де в згадці 
про куликів окремо зазначена ця подія.
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Не знаю, чи зберігся в куликівській середній школі музей, присвячений агаті 
Турчинській, який діяв там в середині 80-х років минулого століття, але Музей 
Богдана ступки, напевне, треба було б мати вже давно. впевнений, що шкільному 
музею допомогли б і сам артист, і чимало його прихильників. а ще — як же ку-
ликів досі без вулиці імені Богдана ступки? Зробити хоча б це... Чи про все треба 
було думати раніше? втім, не пізно!

Артист Богом даний

З початку липня все менше й менше турбував Богдана сильвестровича своїми 
питаннями, що стосувалися цієї книги, а в голову все частіше й частіше лізли дум-
ки про деяких його сценічних і кіногероїв — реальних і вигаданих — останніх ро-
ків із нелегкими, трагічними долями — цар Едіп, полковник Тарас Бульба, гетьман 
Іван Мазепа, письменник Лев Толстой, генерал сєров, робітник Петро Полєтаєв, 
глава сім’ї Григорій Шаманов...

Більше того, в новому столітті й тисячолітті Майстер зіграв кілька ролей у кіно 
та на театрі, які з історичної дистанції в кілька років стали тривожно нагадувати 
про себе в часи страшної ступчиної хвороби. Найпершою була роль Чингізхана 
у фільмі «Таємниця Чингізхана» (2002) — артист геніально зіграв умирання ве-
ликого монгола впродовж усього фільму. У 2004 році відбулася прем’єра вистави 
«Істерія», в якій ступка художньо відтворив відхід у вічність видатного вченого 
Зіґмунда Фрейда. Нарешті, пам’ятаєте фінальний монолог Фауста–Мефістофеля, 
останньої ролі Майстра на франківській сцені? Це ж тоді, ще восени 2008 року, 
забив на сполох інтуїтивно-чутливий олег вергеліс: «Трагічні тиради про смерть, 
про відхід — треба забороняти! в театрі з такими речами (поруч із Мефістофелем 
особливо) — не жартують...»

Та Богом даний артист обирав ролі, як і долю, призначені йому Господом, і не 
нам судити цей вибір...

Ми, дякуючи Господу, здатні лише зібрати докупи свої знання й враження 
про геніальну, фантастичну, неймовірну творчу роботу Богдана ступки на театрі 
й у кіно та заявити, що все це було зроблено Майстром, говорячи словами Тараса 
Шевченка, «на славу нашої преславної України». Богдан ступка може сказати про 
себе словами Бориса Пастернака:

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

До речі, ці рядки написані в 1959 році, коли майбутній артист тільки-но по-
ступив до театральної студії. Намагаючись тепер визначити той момент, в який 
у моє життя назавжди ввійшов артист Богдан ступка, приходжу до висновку, що 
це сталося понад чотири десятиліття тому — в 1971-му, тобто після перегляду 
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фільму «Білий птах з чорною ознакою». Наступного разу ступка вразив і полонив 
мене через вісім років — уже на франківській сцені — в ролі Миколи Задорож-
ного в «Украденому щасті» Івана Франка, поставленому сергієм Данченком. а за-
тим — в ролі войницького в «Дяді вані» антона Чехова...

З того часу, тобто з самого початку 80-х років, Богдан ступка для мене — ге-
ніальний артист. власне, практично всі театральні й кіноролі, що підтвердили цю 
віру, були у нього ще попереду, але для мене він уже був генієм, і писав я про це 
вже в перших газетних і журнальних публікаціях. І знайомився з артистом, розу-
міючи, хто саме поряд зі мною. І книги про ступку вирішив написати вже тоді... 
Дякую Богові, що він дозволив і допоміг мені це зробити...

Останні розмови

отже, 6 липня у Феофанії відбувся консиліум кращих спеціалістів, на якому були 
присутні остап і Ірина. сьомого липня ввечері, в день Івана купала, запитав у Богда-
на сильвестровича, кого з іноземних лікарів запросять для консультації. він відповів, 
що це буде, мабуть, Шиллінг із Мюнхена, той самий, котрий робив операцію на по-
чатку минулого року, а потім 7 жовтня приїжджав на урочистості з нагоди 70-річчя 
ступки. Богдан сильвестрович сказав, що крапельниці трохи йому допомагають.

Я не втримався від абсолютно робочого питання, пов’язаного з цією книгою, 
про ім’я його героїні у виставі, поставленій андрієм Жолдаком у середині 90-х 
років минулого століття — я просто його забув, а під руками не було необхідної 
інформації. ступка відповів одразу: «Марта. спектакль “Не боюся сірого вовка” за 
п’єсою Едварда олбі “Хто боїться вірджинії вульф?”». Яка пам’ять! 

Більше десяти років тому запитував у Майстра про цю незвичну театральну 
подію.

— вам коли-небудь хотілося зіграти жіночу роль?
— Так! Це бажання довго здавалося нездійсненним.
— а навіщо?
— Не давав спокою прецедент з великою француженкою Сарою Бернар, яка зіграла роль 

Гамлета. Я хотів кинути їй виклик і зіграти жінку.
— До чого прагнули в жіночій ролі?
— Спробував розкрити жінку, користуючись своїм чоловічим досвідом.
— Ця роль була епатажною?
— Епатувати теж треба, але в розумних межах. У контексті ролі. Скажімо, грав майже 

оголеним у перуці з бретельками. Публіка в шоці була: нібито серйозний артист, а тут 
випендрюється, баришню зображає. Це надовго запам’яталося. Навіть один журналіст пе-
ред виходом фільму «Вогнем і мечем» написав: який може бути гетьман з того, хто бігає по 
сцені в одних трусах...

Наступного дня все-таки мимохідь зауважив, що гетьман у ступки вийшов 
неперевершеним. Тільки таким і міг бути Богдан Хмельницький!
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а ще згадав уголос його неповторного короля Ліра, бо в той час якраз вичиту-
вав сюжет про геніальний Данченків спектакль. На моє захоплення ступка реагу-
вав іронічно-в’яло. 

Богдане сильвестровичу, я розумію, все розумію... Та, повірте, вважаю, що вар-
то було жити на цьому світі аби побачити вашого Богдана Хмельницького в кіно 
і вашого короля Ліра на сцені. 

Цього ступці не сказав, адже він не любить пафосу, та й телефонні розмови 
стали значно коротшими.

а ще 8 липня зранку говорив по телефону з Борисом олійником і Лесем Таню-
ком (у нього був день народження), й обидва великі українці з тривогою заговори-
ли про здоров’я Богдана ступки. Телефонувала Лариса Жоголь, розпитувала, гірко 
зітхала... Передав Богдану сильвестровичу вітання.

в обід 9 липня телефон взяла сестричка оля: «Як було, так і є». Богдан сильве-
стрович спав. кілька годин потому та сама оля сказала, що він приймає крапель-
ницю й продовжує спати... Нарешті надвечір оля передала телефон ступці:

— У вас така мила сестричка...
— Да...
— Я не розбудив?
— Я засинав, Володя...
Десятого липня розповів Богдану сильвестровичу, що тільки-но подарував 

бібліотеці санаторію «Моршинський» дві книги про нього — «Майстер» (2005) 
і «Богдан ступка» (2011). Завідувачка бібліотекою радісно вигукнула, що для всіх 
це найулюбленіший український артист. а потім сказала, дивлячись на ступчині 
фотографії з обкладинок: «от у нього обличчя, ніби, як у всіх, а щось є в ньому не-
звичайне... Заворожуюче... космічне...» Розповів артисту й про те, що розговорився 
в центрі Моршина з молодим чоловіком, який продавав дерев’яні вироби з косова. 
Зокрема, він одразу сказав мені: «ступка — це український ідол! ви бачили, як він 
дивовижно зіграв Тараса Бульбу?!» Так, саме так — ясно і правильно — сприймає 
простий народ у Західній Україні цю велику роль артиста. все інше — від лукавих 
політиків і заздрісних недоброзичливців.

ступка слухав мовчки і врешті-решт сказав одне лише слово: «Молодці!» Ма-
буть, про тих простих совісних і розумних людей. 

Запитав Богдана сильвестровича, коли приїде професор Шиллінг із Мюнхе-
на, а він відповів, що не знає... Та наступного дня мені розповіли, що мюнхенця не 
буде, а сподіваються на приїзд лікаря із Ізраїлю.

Того дня мобільний телефон Богдана сильвестровича брала Лариса семенів-
на, а пізніше — остап. ступка спав...

Дванадцятого липня зранку говорив з ним самим:
— Доброго ранку!
— Доброго ранку, Володя! 
— Під крапельницею?
— Так!
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— Чув, що має бути лікар із Ізраїлю.
— Я знаю, чекаємо...
— Зараз працюю над розширенням і поглибленням сюжету про фільм «Мо-

литва за гетьмана Мазепу».
— Все працюєш і працюєш... «Покой нам только снится...»
— Не буду втомлювати, зателефоную після обіду.
— О’кей.
Та через хвилину набрався сміливості потурбувати Богдана сильвестровича 

ще раз, бо вже вкотре забув запитати у нього, чи фільм «Тарас Бульба» знімали й на 
Хортиці. «Знімали», — коротко відповів артист. 

Того дня мені вдалося поговорити зі ступкою ще й увечері. він відгукнувся 
несподівано бадьорим голосом:

— О, привіт, куме!
— Мабуть, у вас хороші гості? 
— Невеличка компанія, але бардзо інтєлігентна! Пам’ятаєш Рогового? 
У міністра економіки анатолія Рогового ми були навесні 2001 року, коли мі-

ністр культури і мистецтв Богдан ступка всіляко допомагав культурному центру 
України в Москві. 

Як розповів андрій сердюк, він був у той день у ступки з олегом вайнбергом, 
який і зв’язував українських лікарів із ізраїльськими колегами. Згадували Марію 
Григорівну — ступчину маму... Того дня артиста відвідав і Данило Федоряченко. 
Зателефонував Данилу Даниловичу, він підтвердив, що Богдан сильвестрович по-
чувався трохи краще. До речі, Федоряченко повідомив мені цікавий факт. вияв-
ляється, в той день, коли в 1978 році Богдан ступка вперше вийшов на роботу 
в Театр ім. І. Франка, Данило Федоряченко став його директором-розпорядником 
і обіймає цю посаду до сьогодні. отже, вони знайомі вже 34 роки і їх стосунки зав-
жди були теплими й дружніми...

За час хвороби у Богдана сильвестровича побувало багато друзів, артистів, 
митців і просто знайомих людей. На жаль, не всі, хто міг і мав би бути, але багато... 
він зустрічав гостей тепло, не скаржився, навпаки, тамуючи біль, жартував, весе-
лив... І здавалося — хотілося, щоб з Божою допомогою все у нього було гаразд...

Той день — 12 липня — був якимсь особливим, обнадійливим.
Та вже наступного ранку виявилося, наскільки ступці тяжко:
— Дай, Боже, здоров’я!
— І тобі теж, дай, Боже!
— Як ви себе почуваєте?
— Все тіло болить.
— вибачте, що я вас потурбував.
— Нічого, нічого...
Чотирнадцятого липня Богдан сильвестрович, за його словами, почувався 

трохи краще й відразу пожартував, коли запитав, чи є хто біля нього: «один... 
адін, адін, савсєм адін!» а 15 липня телефон взяла сестричка й передала ступці. 

Stupka-text.indd   716 15.10.2012   16:59:14



717

Частина 3. на Чолі франківців

«У вас така добра сестричка сьогодні». — «вони всі добрі...» Говорити йому було 
вкрай важко...

Знаючи кожний обертон ступчиного голосу, якось особливо боляче відчув, 
що стан здоров’я його катастрофічний. Уперше за багато часу (дев’ять місяців) 
наважився викласти на папері страшну звістку, яку дізнався ввечері 14 жовтня 
2011 року на святу Покрову Пречистої Богородиці близько дев’ятої години ве-
чора (за Москвою) від Юрія кофнера, який опікувався ступкою в Мюнхені. він 
сказав, що Богдану сильвестровичу лікарі прогнозують рік життя...

Господи, прости, що записую все це...
ввечері 14 липня та сама сестричка підтвердила, що Богдан сильвестрович 

говорити не може...
вранці 16 липня нова чергова в реанімації відповіла: «крапельничка крапає, 

а він дрімає...» Бачив його таким і раніше. Чомусь згадалися пронизливі рядки Бо-
риса Пастернака:

сомкнутые веки.
выси. облака.
воды. Броды. Реки.
Годы и века. 

вдень таки вдалося поговорити з Богданом сильвестровичем, який сказав, що 
«Лариса тут революцію робить», а дружина справді постійно контролювала ліку-
вання чоловіка. андрій сердюк розповів, що телефонував ступці зі Львова, і той 
попросив: «Передай уклін місту»... Зателефонував Марії стеф’юк (у неї був день 
народження), й вона відразу заговорила про ступку: «Його тепер знає й цінує весь 
світ... він мені, як рідний...» І заплакала.

Того дня — 16 липня — по телеканалу НТН йшов фільм «свої». Уже вкотре 
вразила дивовижна органічність ступчиного героя! скільки внутрішнього досто-
їнства у старого, що не прогнувся в своєму житті ні під Радянською владою, ні під 
німцями... все це не гралося — здобувалося з глибини власної душі. 

сценарієм передбачено, що старий — розумний, сказати б, інтелігентний... За-
боронену Біблію читає, може розпізнати французький коньяк. але згадайте десятки 
фільмів і серіалів з подібними кіношними заморочками, від яких уже нудить розум-
ного глядача! ступчин герой — селянин й інтелігент від кореневища — це в його 
очах, аурі, статурі, жестах, у самій ментальності. У буденній мудрості, почерпнутій 
таки в Біблії. в тому, як він їде у бричці, як одягає капелюха (ох, не пройшла дарма 
батькова наука!), в жорсткій самодостатності, котру відчувають оточуючі. 

З такими характерами — незбагненно сильними, незламними, нескорени-
ми — ми й перемогли у тій війні. Зважте, що йдеться про... сільського старосту 
у німців.

відразу після фільму, який дивився і ступка, зателефонував йому й почув ро-
ками звичні, найдорогоцінніші слова: «Да, кумочку!» Я висловив своє захоплення, 

Stupka-text.indd   717 15.10.2012   16:59:14



718

Богдан Ступка. Біографія

говорив про неперевершеність ролі, про конкретні епізоди, бо дивився фільм осо-
бливо пильно, а ступка погоджувався двічі чи тричі: «Да, володєнька, да». в резуль-
таті він сказав: «класна роль!» Я був щасливим!

На радощах ще раз запевнив Богдана сильвестровича, що книга-біографія за-
вершена й після повернення до Москви в серпні передам її до видавництва.

— Я знаю, я не сумніваюся, володєнька... вдячний тобі...
сімнадцятого липня телефонував артисту двічі, й кожного разу він був не 

один — вранці з Іриною, а після обіду — з Ларисою семенівною. Зранку 18 липня 
у батька знову були остап з Іриною. Йому вночі стало гірше... ввечері — Лариса 
семенівна. Поговорити з Богданом сильвестровичем не вдалося...

Наступного дня зателефонував андрій сердюк, який розповів, що передав усі 
документи, необхідні для приїзду професора з Ізраїлю, заступнику керівника дер-
жавного управління справами Президента України олександру орді. контролю-
вав ці питання керівник Державного управління андрій кравець. 

Двадцятого липня близько одинадцятої години телефон взяла чергова сестрич-
ка. «Богдан сильвестрович спить?» — «спить, і крапельничка у нього...» — «Не 
гірше йому?» — «Ну що я вам скажу...», — зітхнула жінка. Богдана сильвестровича 
відвідав андрій сердюк. Разом з лікарями вони згадували Миколу Яковченка, роз-
повідали анекдоти про нього. ступка задрімав, але на цікавому місці розкрив очі 
й відразу включився в розмову... Я знову телефонував, з ним була Ірина: «Бодя ще 
спить...» Говорив із Марією Матіос, вона розповіла, що кілька тижнів тому Богдан 
сильвестрович сам зателефонував їй: «Хотів з тобою поговорити...» Марія васи-
лівна дуже переживала, в голосі бриніли сльози.

Наступного дня — двадцять першого липня — близько одинадцятої телефон 
знову взяла медсестра: «Богдан сильвестрович відпочиває...» — «Не гірше йому?» 
вона промовчала... Через дві години медсестра повторила: «відпочиває...» о тре-
тій годині відповіла Ірина: «спить». Близько шостої говорив з остапом. ситуація 
не змінилася, поряд із Богданом сильвестровичем була вся сім’я. Телефонувала 
Марія Матіос, запитувала, чи вдалося мені поговорити зі ступкою. Не вдалося... 
Марія василівна хвилювалася, говорила з таким болем... 

Під ранок 22 липня приснився (вперше в житті!) Богдан сильвестрович. Ні-
бито йому стало краще, і він відразу необачно пішов у театр чи на зйомки. від 
того уві сні стало тривожно, відразу прокинувся... в цей час о 06.30 Богдан ступка 
відійшов у вічність...
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У попередніх главах книги читач уже познайомився з більш як сотнею відповідей 
Богдана ступки на мої питання. в цій завершальній частині книги зібрано й сис-
тематизовано в п’яти главах близько тисячі ста відповідей артиста. Таким чином, 
їх усього — понад тисячу двісті.

Перші дві сотні питань сформулював і передав ступці влітку 1997 року. Про-
тягом десяти місяців Богдан сильвестрович відповів ледь на десяток з них. Зрозу-
мівши, що так робота ніколи не буде закінчена, у квітні наступного року прийшов 
до актора додому і заявив, що не піду до завершення роботи. він легко погодився. 
У процесі спілкування стало зрозуміло, що більшість відповідей артист уже давно 
продумав. З того часу ставив нові питання Майстру в будь-якій ситуації, особливо 
коли зустрічався з ним наодинці, загалом протягом п’ятнадцяти років.

На час виходу в Москві книги «Богдан ступка» (2011) нараховувалося близько ві-
сімсот відповідей. Починаючи з вересня того ж року, Богдан сильвестрович відпові-
дав на нові питання. Дев’ятнацятого і двадцятого листопада, перебуваючи в Москві, 
ступка, здавалося, в цілому завершив цю роботу. втім, виникали все нові й нові сю-
жети, і впродовж 2012 року знову й знову звертався до терплячого та доброзичливо-
го Богдана сильвестровича. востаннє ми торкалися значної кількості нових питань 
і відповідей на початку травня 2012 року, коли я бував у нього в Феофанії. втім, після 
того по телефону було отримано від ступки ще півтора десятка відповідей.

Таким чином, загалом відповіді об’єктивно відображають минулі та пізніші 
погляди ступки на багато питань і моментів не лише його буття й творчості, але 
й театру, культури, життя в цілому. З часом відповіді Богдана сильвестровича ста-
вали все більш вагомими, значимими: вони настоювалися, як добре вино. Цікаво 
спостерігати й за тим, як змінюються деякі смаки і пристрасті Майстра. вражають 
глибокі знання, величезна ерудиція, природна мудрість, іскрометний гумор ступ-
ки. Дивує його жага життя і творчості!
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Жанр цієї частини книги складно визначити однозначно. Це — сплав інтерв’ю 
та бесід, анкет і питальників. Турбувався не про чистоту жанру, а про те, щоб Бог-
дан сильвестрович якнайповніше та найглибше розкрився переді мною та чита-
чами. одним словом, я питав — він відповідав. Тисячу двісті разів! Тисяча двісті 
відповідей Богдана ступки — от і весь жанр. Якось він сказав, що цю цифру мож-
на занести в книгу рекордів Гіннеса, і, безперечно, мав рацію. 

одкровення Майстра, закумульовані в його відповідях, багато додають до його 
біографії, роблять її багатобарвнішою, наповнюють неповторними ароматами, 
нюансують окремі риси характеру, акцентують вчинки... Без них уже неможливо 
уявити біографію актора.

Нагадаю, що в світі широко відомі так звані «анкети Марселя Пруста» — пи-
тання, на які відповідав французький письменник. але кілька десятків питань, 
пов’язані з Прустом, не йдуть у жодне порівняння з тисячею ступчиних відпо-
відей. відомо також, що після свого сімдесятиріччя у 1973 році володимир На-
боков видав книгу інтерв’ю за попередні десять років — «Strong Opinion» («Тверді 
судження»), до якої ввійшло 22 інтерв’ю (більше чотирьохсот відповідей). Значить, 
Набоков розумів важливість власних думок та висловлювань для сучасників і на-
щадків. ступка, на жаль, не турбується про збереження своїх думок і суджень для 
майбутніх поколінь, однак це необхідно зробити. І ми з ним це робимо. 

Темпоритм цієї частини визначив сам Богдан сильвестрович. відповісти 
коротко, лаконічно або розгорнуто, з цитуванням класиків і мудреців, сучасних 
письменників і поетів — вибирав саме Майстер.

У тих випадках, коли Богдан сильвестрович звертався до Біблії, поетичних 
і прозових творів, думок і висловлювань різних авторів (а це він робив дуже час-
то), я звіряв тексти з оригіналами. величезна ерудиція Майстра і його феноме-
нальна пам’ять обов’язково вразять читача. Поетичні рядки, цитовані ступкою 
російською мовою, не перекладав. 

вперше Богдан сильвестрович переглянув питання та свої відповіді десять ро-
ків тому, незадовго до шістдесятиріччя. вдруге — на початку 2011 року, перед пе-
редачею книги «Богдан ступка», написаною мною у співавторстві з ассоль овсян-
никовою, у московське видавництво. втретє — наприкінці того ж року. Зробив 
уточнення та правки. Читати ступчині відповіді — суцільне задоволення. 
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Глава 1

паМ’Ять і особистість

— Хто дав вам ім’я — мама чи батько?
— Не знаю.
— Богдан — це Богом даний.
— Усі ми Богом дані. У Гомеровій «Одіссеї» сказано, що вже в момент народження кожний 

своє ім’я в солодкий дар одержує. Відомий російський мислитель Павло Флоренський навіть 
написав книгу «Тайна имени», в якій є таке цікаве твердження: «Имя — тончайшая плоть, 
посредством которой объявляется духовная сущность». 

— ваш знак Зодіаку.
— Діва — знак Землі. 
— Які ще відомі особистості народились під цим знаком?
— Бергман, Гете, Гегель, Драйзер, Франко, Раневська, Шостакович...
— Прекрасний ряд знаменитостей!
— Під будь-яким знаком Зодіаку народилося чимало не менше цікавих і талановитих людей.
— а хто ви за східним гороскопом?
— Змія.
— а за гороскопом друїдів?
— Сосна. У Івана Драча:

За гороскопом друїдів
Мені звелено те, що звелено
У наших зелених сусідів
Справді дивно і справді зелено.

— вірите в астрологію?
— Ніколи не користуюсь її послугами.
— З якого віку ви пам’ятаєте себе і що саме?
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— З трьох років. 1944 рік. Війна. Вибухи. Вогонь. Убиті люди. Так народився страх перед 
життям. У вірші «Дев’яте травня 1945 року» Борис Олійник писав, що всім очевидцям — ді-
тям війни «дихає в спину тривога».

— Маму в дитинстві засмучували?
— Хто не засмучував свою маму? Звісно, засмучував, упертим був. Але потім порозум-

нішав і все життя слухав її, дорожив її порадами.
— а батька? 
— Коли виріс, усвідомив усі свої дитячо-юнацькі гріхи перед мамою і татом і все життя 

їх замолював. Як міг. 
— в якомусь давньому інтервʼю ви сказали: «Я, знаєте, одинак у батьків. Балу-

ваний...»
— Так і було. 
— Який материнський наказ ви шануєте впродовж усього життя?
— Дурних і п’яниць — обходь! А ще мама до самої своєї смерті нагадувала: «Синок, по-

важай людей».
— Хто, на вашу думку, особливо тепло й піднесено пише про Матір?
— Борис Олійник!

Та ми ж переробим 
усю вашу вічну роботу, —

Лишайтесь, матусю, 
навіки лишайтесь. Не йдіть. 

— а про Батька?
— Борис Олійник у вірші «На березі вічності» звертається до батька, який не повернув-

ся з війни:

Шукаю між тих я, що безвісти... в судну годину.
Та, батьку... Та де ж ти?

Ми ж тридцять віків тебе ждали.
І чую здалека, як з берега вічності:

«Сину...»
Я сліпну!

Невже це... іде він до мене в обмотках?
Як маршальська лента,

вінчає плече йому
скатка.

Стою посивілий.
А він мені... зірку з пілотки.

О світе ж мій, світе!!!
А я ж уже старший...

від батька.
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І дивиться в серце
так ніжно, печально і гірко.

«Прости мені, — каже, — що виріс без отчої 
ласки.
Хотів, бач, з гостинцем...

Оце ж і приніс тобі зірку.
Даруй, що спізнився:

пробило під Харковом каску».

— Бабусю свою пам’ятаєте?
— Пам’ятаю. Коли взимку приходив до неї зі змерзлими руками, вона їх відразу занурю-

вала у відро з холодною водою. І дійсно зігрівався.
— Пам’ятаєте своїх хрещених?
— Павло Крупник, брат матері. Добрий і талановитий. 
— Чи добре знаєте своє генеалогічне дерево?
— Познайомився з ним лише на початку 90-х років. Знаю своїх пращурів до третього 

коліна. Як писав Іван Драч:

Наша генеалогія — вся в чорноземлі.
Гречка передавала її гороху і просу.
Пшениця передавала її житу й вівсу.
Тембр твоєї дьогтьової генеалогії
Ти чуєш в зелених органах дубів і лип.

— Пам’ятний день дитинства.
— Згадую закарпатський анекдот.
Учитель каже учневі: «Назви мені один пам’ятний день.» Той відповідає: «Прошу, 15 січ-

ня.» Учитель: «З якої нагоди цей день тобі запам’ятався?» Учень: «Няньо мене вибили і сказа-
ли, щоб я його запам’ятав на ціле життя...»

Якщо всерйоз, то, маючи 9 років, я грав Діда Мороза, відтягував велику бороду на резин-
ці й казав: «Не бійтеся мене — це я, Богдан, а не Дід Мороз».

— Чи маєте якусь вищу освіту крім театрознавчої?
— Філологічну. Незавершену.
— Як театрознавець писали критичні статті, рецензії?
— Написав дипломну роботу про історію постановок п’єси Івана Франка «Украдене 

щастя». Її навіть надрукували в журналі «Вітчизна» і хвалили. 
— справді прекрасна стаття була!
— Але після тієї публікації — ніц!
— Диплом народного артиста України ви отримали раніше, ніж диплом про 

вищу освіту?
— Так. А потім — диплом народного артиста СРСР.
— Якими іноземними мовами володієте?
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— Англійською зі словником, польською, російською.
— Яке військове звання маєте?
— Рядовий.
— Хто в сім’ї займається ремонтом, купуванням нових меблів або побутової 

техніки?
— Лариса.
— а на кухні ви на що спроможні?
— Мити посуд.
— Що подобається купувати на ринку чи в магазині?
— На ринку люблю торгуватися. А в магазині чекаю, поки продавщиця моргне оком 

і скаже, що брати товар не варто, бо несвіжий.
— одяг на ринку купуєте?
— Ніколи.
— в радянські часи стояли в чергах?
— Лише за горілкою.
— Можете самі забити цвях або відремонтувати вимикач?
— Можу.
— коли-небудь прасували?
— Я взагалі завжди любив сам прасувати свої штани й сорочки.
— а, так би мовити, по сільськогосподарській частині на щось спроможні?
— Я ж не у великому місті народився. Тому можу саджати й копати картоплю, а можу 

і за коровою ходити. На зйомках фільму «Свої» Дмитро Месхієв якось сказав відносно суто 
сільських сцен: «А подивимось, як Сильвестр Сталлонович буде гній носити...» А я добре 
знаю і місто, і село. Знаю, як вила тримати і гній прибирати.

— Звідки таке прізвисько — сильвестр сталлонович?
— Я сам придумав. Для радості життя.
— кажуть, що на зйомках «водія для віри» оператор ніяк не міг вимовити 

ваше ім’я по батькові...
— І тоді я запропонував йому називати мене простіше — Сильвестр Сталлонович...
— кажуть, що родина сталлоне має коріння в Україні...
— Його бабуся жила в Україні, а матір у Києві нагороджено орденом Станіслава тре-

тього ступеня.
— кого з режисерів вважаєте «театральним батьком»?
— Бориса Хомича Тягна.
— кого з колег по сцені Львівського театру ім. М. к. Заньковецької згадуєте 

з особливим теплом?
— Бориса Міруса, Олександра Гринька, Богдана Коха, Богдана Антківа, Богдана Козака, 

Олександра Гая, Володимира Аркушенка, Любов Каганову, Галину Шайду, Катерину Хом’як, 
Юліана Турчина, Володимира Бероєва, Юрія Брилинського, Левка Регу, Надію Доценко, Варва-
ру Любарт, Доміана Козачковського, Бориса Романицького, Георгія та Асю Полінських, Воло-
димира Данченка та багатьох інших. 

— Яка з ролей, зіграних у Львівському театрі, вам найдорожча?
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— Микола Задорожний в «Украденому щасті» Івана Франка.
— Як ви сприйняли пропозицію переїхати до києва?
— Із задоволенням.
— Чому?
— Покликав Сергій Данченко. З ним хотілося працювати й долати нові вершини.
— Що найбільше вразило в столиці?
— Мало зустрілося тоді людей, які дбали б не тільки про себе в театрі, але й про те-

атр у цілому.
— Львів і київ. Як ви їх сприймаєте?
— Львів — це життєвий трамплін. Київ — сам політ.
— а чому в середині 80-х років ви відмовились переїхати до Москви?
— Саме тоді прочитав книгу про відомого Михайла Романова, який таки переїхав з Ки-

єва до Москви. Очікуючи на квартиру, він жив у готелі, де і помер. Я і подумав: «Ні, я туди 
нізащо не поїду. У них там самому Романову по готелях довелося вештатись».

— а якщо серйозно?
— Якщо серйозно, то боявся стати імпотентом під час пересадження на інший твор-

чий ґрунт — на чужу сцену. Так, був страх, що на новому місці не зможу відбутися як артист. 
Бо Москва, як відомо, сльозам не вірить. Інша справа — причина цього страху. Я дійсно бо-
явся виривати своє коріння з рідного українського ґрунту, на якому виріс, боявся втратити 
підживлення своєї творчості. Тим більше, що драматичний артист пов’язаний зі словом, 
яке дуже чутливе до пересадження. Іншими словами, анітрохи не жалкую про те, що відмо-
вився переїхати до Москви.

— а зараз вас кличуть назавжди?
— Ні. Тим більше, що і я тепер уже точно нікуди не поїду.
— Чим є для вас Москва?
— Колись була театральною Меккою інтелектуальних та духовних сил Радянського 

Союзу. А зараз???
— Яка з багаточисленних поїздок до Москви вам запам’яталась найбільше?
— 1980 рік. Ми показували тоді виставу «Дикий ангел» Олексія Коломійця, «Дядю Ваню» 

Антона Чехова та «Украдене щастя» Івана Франка. Тоді вперше заговорили про український 
театр як про справді високохудожнє явище. Франківці повернулись до Києва на білому коні.

А потім — практично всі поїздки на початку нового, ХХІ століття, коли багато зні-
мався в Москві. 

— Як часто там буваєте?
— Це залежить від кінозйомок. Кілька разів на рік.
— користуєтесь літаком, потягом?
— Потягом № 1–2.
— Як обслуговування в потязі?
— Особисто я скаржитись не можу. Але, правду кажучи, сервіс бажає бути кращим. Як ка-

жуть, він дійсно ненав’язливий. В усякому випадку, високі ціни за квитки взагалі не обґрунтовані.
— Де зупиняєтесь у Москві?
— Тільки в Національному культурному центрі України.
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— У Москві вами цікавляться засоби масової інформації?
— Не скаржусь.
— коли збираються ваші друзі, що вас об’єднує?
— Спільна точка зору на життя і театр, а ще... добре пиво.
— Бувало, що друзі змінювали ваше життя на краще?
— Так!
— Поняття дружби відходить з нашого життя?
— З мого — ні! У суспільстві воно, мабуть, знецінюється...
— вас зраджували друзі?
— Друзі — ні, бо і я їх ніколи не зраджував.
— Хто прикрашає ваше життя?
— Найперше — родина. Щасливий той, хто щасливий удома... 
— але ж не тільки сім’я?
— Звичайно. Приятелі, друзі — люди різних професій: історики, медики, інженери. 

У мене, як у булгаковської Маргарити, пристрасть до людей, які роблять свою справу пер-
шокласно. Люблю людей розумніших за себе.

— а хто з медиків?
— Андрій Михайлович Сердюк. Розумна людина доброї душі. Знаю його чверть століт-

тя і не перестаю радіти нашій дружбі.
— кого з ваших друзів, які вже відійшли, хотіли б згадати?
— Леся Сердюка! Царство йому небесне! В ньому я знайшов друга на все життя. Ми по-

вністю розуміли один одного. Він уже тяжко хворим знімався в «Тарасі Бульбі», але мужньо 
все переносив. Його смерть була для мене величезною втратою. Він був дуже таланови-
тим, щирим і простим. Дуже!

— а з російських артистів?
— Я дружив з Кирилом Лавровим. Він був киянином, поки не поїхав до Великого драматич-

ного театру в Ленінград. Я жив на Хрещатику на десятому поверсі, а його батько, народний 
артист СРСР, на дев’ятому. Юрій Сергійович до виходу на пенсію грав провідні ролі в Театрі 
Лесі Українки. У 80-му Лавров-старший помер у Ленінграді, заповівши поховати його на Бай-
ковому кладовищі Києва. Кирило Юрійович приїхав у серпні з батьківським прахом, а в теа-
трі — нікого, артисти у відпустці. Він кілька днів чекав, ходив біля нашого під’їзду. Я покликав 
його до нас, розсудивши, що краще так, ніж у гіркій самотності вештатися вулицею. Чесно 
кажучи, не надав цьому особливого значення, а Лавров запам’ятав на все життя...

— Хто ви за темпераментом?
— Сангвінік.
— Який стан найхарактерніший вашій душі?
— Оптимістичний.
— Що скажете, якщо назву вашу душу доброзичливою?
— Подякую.
— а який вираз обличчя характерний?
— От якраз доброзичливий.
— Ніколи не бачив вас із розгубленим виразом.
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— Думаю, негарно демонструвати людям свою розгубленість.
— Яка риса вашого характеру з віком стає більш виразною?
— Сподіваюсь, що доброта.
— У вас сильний характер?
— Чим довше живу, тим більше розумію, що таки сильний.
— ви звикли досягати поставлених цілей?
— Так.
— Я бачу ціль — не бачу перешкод?
— Ні. Дорога до мети має бути совісною.
— а яку рису власного характеру намагаєтесь приховати від оточуючих?
— Приховую, що часто не слухаю те, що людина мені говорить, а дивлюсь, що вона 

 робить.
— Маєте звички, яких хотіли б позбутися?
— Маю...
— Найбільш зрима й відчутна риса вашого характеру.
— Мені здається, безпосередність, комунікабельність.
— ви самолюбива людина?
— Є така сентенція: наше самолюбство протиснеться в будь-яку щілину. В цьому ро-

зумінні я не самолюбивий.
— Характерні жести?
— Мабуть, розмахування руками.
— Що краще — поспішати чи навпаки?
— Поспішати... поступово.
— Як це?
— Як у тому анекдоті. У ребе питають: «Ваша Сара вийшла заміж?» — «Ой, поступово 

виходить!»
— Що в житті краще — «пере» чи «недо»?
— Однаково.
— однаково погано чи однаково добре?
— А це залежить від конкретної ситуації.
— Що краще — кохати чи бути коханим?
— Краще кохати й бути коханим.
— ваш звичний настрій.
— Гумористичний.
— Гумор — це світосприйняття чи самозахист?
— Гумор — це життя.
— Хто, на вашу думку, прожив велике життя в гуморі?
— Я вважаю, що без гумору взагалі неможливо стати великим. Пам’ятаєте Ейнштей-

на, що показує язик? Олександр Пушкін, Денис Давидов, Іван Франко, Іван Козловський, Пе-
тро Вяземський збирали та обробляли анекдоти...

— Чи можете згадати з вяземського анекдот про різницю між пушкою та єди-
норогом?
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— Це довго не могла зрозуміти Катерина ІІ і спитала когось зі своїх генералів. «Різниця 
велика, — відповів той, — зараз доповім Вашій Величності. Ось бачите: пушка сама собою, 
єдиноріг — сам собою». — «А, тепер розумію», — сказала імператриця.

— У компанії з вами не сумуватимеш?
— У компанії я всіх веселю, а так — сумний. Є фільм «Діти райка», де Жан-Луї Барро 

у фільмі всіх смішить, а насправді був сумною людиною. Є й інший приклад — Жорж Вільсон, 
трагік за амплуа на сцені, по життю був весельчаком: за ним весь час кредитори бігали, 
а у нього — кураж, гульня, жінки, випивка тощо.

— Чи важко зберігати гумор у тяжких життєвих ситуаціях?
— Треба намагатися, наскільки це можливо.
— Гумор важливий у серйозних справах?
— Аристотель узагалі вважав, що жартувати треба для того, щоб вершити серйозні 

справи. 
— ви добра людина?
— Так.
— Милосердна?
— Так.
— Милосердя повертається добром?
— Не завжди. Але часто.
— ви мудра людина?
— Сократ вважав, що вища мудрість — вміти розрізняти добро і зло. В цьому розумін-

ні я доволі мудрий чоловік.
— ви добрий керівник?
— Актори дуже ранимі, з ними не можна по-військовому: як генерал сказав, так і буде. Я 

завжди намагаюсь бути... ліберальним чи що. Але це не значить, що я такий добрий: керів-
ник повинен бути мудрим, а не м’яким. Я навіть, знаєте, інколи в театрі, як пугало на горо-
ді: приходжу за лаштунки і прогулююся там з діловим виглядом — народ відразу починає 
метушитися, активно працювати...

— Яке рішення керівника вважаєте поганим?
— Можливо, те, яке не можна змінити.
— ви фанатична людина?
— Фанатизм, як несамовитість у вірі чи нетерпимість до інших поглядів — це не для 

мене. Фанатизм, як пристрасна відданість театру — так. 
— ви азартна людина?
— Наполовину.
— Тобто при необхідності можете зупинитися?
— Безумовно.
— ви вразлива людина?
— Так.
— коли ображаєтесь, це помітно відразу?
— Намагаюся не виказувати.
— Як ставитеся до марнослов’я, пихатості?

Stupka-text.indd   729 15.10.2012   16:59:15



730

Богдан Ступка. Біографія

— Це вкрай огидні людські риси.
— ви довірлива людина?
— Так. Хоча пам’ятаю настанову: довіряй, але перевіряй.
— Пам’ятаєте й перевіряєте?
— Більше пам’ятаю, ніж перевіряю.
— ви хитра людина?
— Як усі. Інакше не виживеш, тут обпікся, там обпікся, треба ж робити якісь висновки. 

Але я навчився абстрагуватися від суєти, аби не розплескати те, що на дні душі, а раптом 
воно мені ще знадобиться в якійсь ролі? Тому до себе у душу нікого не пускаю. А навіщо?!

— ви злопам’ятні?
— Інколи буваю. А взагалі — ні.
— ви холоднокровна людина?
— Ні, але пам’ятаю чиюсь мудру думку: зберігайте спокій, бо дана ситуація через сто 

років все одно не матиме жодного значення.
— Психанути можете?
— Буває. Але дуже рідко.
— свій справедливий гнів треба приховувати?
— У Книзі Приповістей Соломонових: «Нерозумного гнів пізнається відразу, розумний 

же мовчки ховає зневагу».
— Тобто мовчазність чи малослівність є ознакою розуму, мудрості?
— Та говоріть, скільки завгодно. Тільки той же Соломон повчав, що «дехто говорить, 

мов коле мечем, язик же премудрих — то ліки». 
— ви педантична людина?
— Ні. Проте, як писав Олександр Сергійович Пушкін, педантизм має свій гарний бік, а сміш-

ний і відразливий він лише тоді, коли його мовою висловлюються дрібнодумство і невігластво.
— ви солідна людина?
— Я взагалі не розумію, що таке солідність! Є люди, які люблять надутися, бо вони ма-

ють посаду, гроші, ще щось таке. Але ж то не солідність, а безмозглість....
— ви статечна людина?
— У розумінні віку — так. А чи розважливий я у своїх вчинках? Навряд... Чи поважний? 

До п’ятдесяти років намагався виглядати поважніше, а навіщо, питається? З часом лузга 
обсипається...

— але ви завжди такий імпозантний...
— Дякую.
— ви мораліст?
— Боже сохрани!
— ваше ставлення до людського страху та боягузтва.
— Переконаний, що страх — це нормальне людське почуття, притаманне кожному. 

Інша справа — боягузтво, бо у ньому страх поєднується з підлістю та здатністю посту-
питися власною совістю заради особистого спокою та благополуччя. У «Майстрі і Мар-
гариті» Михайла Булгакова є потрясаючий епізод, коли прокуратор Понтій Пілат почув 
уві сні слова філософа-бродяги Ієшуа: «Трусость, несомненно, один из самых страшных по-
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роков». І тут вперше сам автор — Булгаков — втручається в події роману: «Нет, философ, 
я тебе возражаю: это самый страшный порок».

— ви погоджуєтеся з цим?
— Володимир Висоцький співав: «Я не люблю, когда я трушу». Тим більше тоді, коли 

мова йде про зраду, відступництво.
— Бувають моменти, коли все стає догори ногами?
— Бувають. Про це прекрасно написав український поет Іван Драч:

В четвер сьогодні — п’ятниця,
Весною йде зима.
Тверезим суне п’яниця,
І все, що є, — нема...
Все, що було, не збудеться,
Все чорне — біле скрізь.
Комизиться, марудиться,
Земна скрегоче вісь.

— коли хвилюєтесь, чим себе заспокоюєте?
— За порадою батька рахую: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
— Допомагає?
— На жаль, не завжди.
— Як заспокоюєте дружину, коли вона хвилюється за вас, наприклад, що не-

вчасно пообідали чи нервуєте на роботі?
— Кажу: «Не переживай!»
— коли-небудь запізнювалися на виставу?
— Бувало. Але дуже рідко.
— Якби ви жили у пушкінські часи, чи були б дуелянтом?
— У молоді роки — так.
— коли вважаєте за потрібне вживати матірні слова?
— У принципі, ніколи, але, визнаю, все ж іноді «вискакують»...
— а що краще: щиро вилаятись чи силувано посміхнутись?
— Краще — щиро посміхнутись.
— виходить?
— Не завжди.
— ви жартівник?
— Це закладено в моїх генах.
— а коли на серці гірко — жартуєте?
— Як і мій герой Тев’є-Тевель, я людина, здатна жартувати в складних ситуаціях. Як і він, 

можу сказати: «Чорта пухлого в мене дізнається хто-небудь, що діється в моєму серці».
— Чи любите розігрувати знайомих?
— Не без того. Скажімо, іноді можу змінити голос, коли мені телефонують, і потішаю-

ся з того, як реагують на тому кінці дроту.

Stupka-text.indd   731 15.10.2012   16:59:15



732

Богдан Ступка. Біографія

— Чи можете навести приклад невезіння у вашому житті?
— Якось давно, коли Лариса була у від’їзді, я раптом виявив, що її кожушок з нутрії тро-

хи зіпсувала міль. «Так не повезло», − подумав я і, рятуючи одяг, вирішив провітрити його на 
балконі. Якийсь час потому з жахом побачив, що навколо нього галасують ворони. Але вже 
було запізно — у кількох місцях, особливо на комірі, вони вищипали хутро до самої шкірки: 
кожушок висів з сумними залисинами... Невезіння!

— Що вас особливо розчаровує в житті?
— Гірко розчаровуватися в людях, особливо в тих, кому зробив добро.
— вдячність — ознака благородства душі?
— Саме так!
— У вас безтурботна натура?
— Скоріше, безтурботна поведінка. Втім, і вигляд також.
— Це допомагає по життю?
— Мені допомагає.
— У відомій пісні співається: «віват, король! Ти був самим собою!» ви завжди 

таким залишаєтеся?
— Королем? Я ще не став ним. А самим собою? Так!
— Як співвідносяться оптимізм і песимізм у вашій натурі?
— Більше оптимізму.
— коли ви плакали востаннє?
— Коли боявся втратити Ларису.
— За її життя боїтеся більше, ніж за власне?
— Так!
— Неочікувана радість.
— Спів солов’я в центрі Києва.
— а найбільша радість у житті?
— Творчість. Сцена. Дружина. Син. Онуки. Онучка...
— Хто найперше заслуговує на неповагу?
— Люди, позбавлені принципів.
— Хто з першого погляду викликає у вас відразу?
— Нахабні люди.
— Десь прочитав, що у вас ущипливий розум... 
— Головне, щоб він був, а це не гірший варіант. 
— Улюблені жіночі імена.
— Марія, Лариса.
— Що для вас найголовніше в жінці?
— Незлопам’ятність.
— а що нестерпно?
— Глупство.
— Що здатні простити жінкам?
— Любов до чоловіків.
— Улюблені чоловічі імена.
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— Дмитро, Остап, Сильвестр.
— Що найголовніше в чоловікові?
— Розум.
— Що нестерпне в чоловікові?
— Свинство. 
— Що здатні простити чоловікам?
— Любов до жінок.
— Який людський недолік вважаєте найбільшим?
— Тільки би не гординя. Гординя — найбільший гріх. Вона до добра не призводить, може 

зламати долі людей, особливо молодих. 
— вольтер мав рацiю, коли говорив, що саме найдрібніші люди мають най-

більшу гординю?
— Ще б пак!
— Тобто для вас пихатість, марнослівність...
— Є огидними!
— Що ви не прощаєте людям?
— Підлість.
— Яку людську надмірність можна простити?
— Можливо, надмірність щирої вдячності.
— Люди часто бувають вдячними за щедрість. Що таке щедрість?
— Очевидно, щедрість не в тому, щоб давати багато, а в тому, щоб давати своєчас-

но.
— ви прощаєте людські помилки?
— Вольтер говорив, що треба любити істину, але бути милостивим до помилок. Вза-

галі поблажливість, милостивість є першою ознакою достойної, розумної людини.
— Чого найбільше не любите?
— Фальшу.
— Що заважає інколи відразу правильно розібратись у людях?
— Можливо, надмірна довірливість?
— Що, на вашу думку, сильно псує людей?
— Воланд говорив, що квартирне питання.
— Що робити, аби людині глупства не лізли в голову?
— Завантажувати її роботою так, щоб вона мертва додому приходила.
— Любите, коли вас хвалять, прославляють?
— Приємно почути похвалу від людини, яку поважаєш і сам похвалив би. Але я завжди 

пам’ятаю мудрі слова Плутарха, що жадібний на похвалу той, хто насправді бідний досто-
їнствами та заслугами.

— Як часто згадуєте минуле?
— Без нього немає майбутнього.
— Як правильно жити: сьогоденням чи турбуючись про день завтрашній?
— Треба жити сьогоденням, турбуючись про день завтрашній.
— Чи може людина досягти всього, чого бажає?
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— Може. Але відразу зрозуміє, що є нові, інші бажання...
— Чи були в житті моменти, які б ви не хотіли повторити?
— Були. Але їх, на жаль, неможливо виключити.
— Що турбує вашу совість?
— Що я не забрав до себе в Київ батька, а він цього дуже хотів.
— Чи були вчинки, за які вам соромно?
— Так.
— Хотіли б у собі щось змінити?
— Раніше сказав би: «Усе». Тепер скажу: «Нічого».
— Якби повернути час назад, ви щось виправили б у своєму житті?
— Думаю, що ні.
— Чи жалкуєте за втраченими можливостями?
— Ні!
— Тобто, подібно до Франка, ви не нарікаєте на свою долю...
— Між іншим, у Франка ці слова сказані від імені всієї України:

Мій синку, ти би менш балакав,
Сам над собою менше плакав,
На долю менше нарікав!
На шлях тернистий сам подався
І цупко по тернах подрався, —
Чого ж ти іншого чекав?

— краще не дати обітниці, ніж дати і не виконати?
— У Книзі Еклезіястовій ці слова наводяться зі знаком оклику!
— кому-небудь заздрили в житті чи на сцені?
— Заздрив Талановитому Артисту на сцені: чому я це не вмію робити, а він уміє! А ще 

тим, хто вміє співати.
— когось обрали в житті за взірець?
— У різний час я захоплювався різними людьми, пов’язаними з творчістю. Скажімо, ду-

мав про те, що Моцарт загинув у біді, Бетховен — композитор (!) — був глухий і зазнавав 
нестатків, Ван Гог не зміг продати за життя жодної зі своїх геніальних картин, Шевченко 
все життя поневірявся й помер, маючи борги за фарби, полотно, папір, чорнило й перо. Але 
за укладом життя актор, мабуть, не може мати еталона. Якби жив якимось одним спосо-
бом життя відповідно до свого характеру та життєвої філософії, це було б небезпечно. Бо 
актор увесь час створює інші людські світи. І якщо обереш певний стиль, стереотип жит-
тя, зможеш грати лише одну роль — і в житті, й на сцені. Аби творити, треба мати перед 
очима і в пам’яті багато життєвих моделей і доль. Адже це така професія, де не можна раз 
і назавжди вхопити бога за бороду. Треба постійно залишатися ніби учнем і завжди бути 
готовим до змін.

— Що таке людська заздрість?
— Це біда, від якої все життя треба звільнятися. 
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— Яке місце в театральному колективі посідає заздрість?
— Панівне.
— Як ставитесь до заздрісних людей?
— У Василя Симоненка є епітафія «Заздрісникові»:

А цей ночами все сичить і свище,
Хоч вже перетворивсь на порошок:
Чого могила у сусіда вища
І домовина довша на вершок?..

Молодий Борис Олійник навіть написав притчу про заздрість:

Він усьому заздрив: навіть латці
На старих сусідових штанах.
Навіть тіні власній — небораці:
«Преться за тобою, сатана».

— Заздрість коли-небудь щезне?
— Здається, Мольєр говорив, що заздрісники помруть, але заздрість — ніколи.
— але у Шевченка мудро сказано: «Не завидуй і славному».

— Славний добре знає,
Що не його люди люблять,
А ту тяжку славу,
Що він тяжкими сльозами
Вилив на забаву. 

— Яке місце належить везінню, особливо в кіно?
— Справді, в акторській долі, крім таланту, праці, є ще везіння. Що в театрі, що в кіно. 

Інший артист буде поруч з тобою сидіти, готовий задушити тебе: тобі таланить, 
йому — ні! Як в картах: поталанить мені в грі, а йому — в коханні.

— У вашому розумінні злочин більше пов’язаний з покаранням чи з помилу-
ванням?

— Як артист, я спочатку повинен вивчити душу злочинця.
— Як ви ставитесь до смертної кари?
— Негативно.
— Як звучить з ваших вуст найвища похвала?
— Супер!
— а для вас яке слово буде найвищою похвалою?
— У Чехова найвищою похвалою було слово «добре». А сучасні режисери сьогодні на 

зйомках кричать: «геніально», «фантастично», «ти — кращий за всіх!». Це все буза. Я надаю 
перевагу чеховському «добре». Або Сергій Данченко легенько бив по плечу і казав: «Ну нічого». 
Це у нього було найвищою похвалою.
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— Що може зіпсувати вам настрій?
— Якщо сам собі не зіпсуєш, ніхто цього не зробить.
— Чи змогли б жити у тринадцятій квартирі у будинку під номером три надцять?
— Зміг би.
— Які сни вам сняться найчастіше?
— Пам’ятаю, як відповідав на це питання багато років тому. За мною женуться, пере-

слідують, а я ледь відбиваюсь. Ось-ось схватять мене, знесиленого. І з криком прокидаюся. 
Зараз цей кошмар до мене повертається все рідше. Але все одно частіше за інші сновидіння.

— Чого вам не вистачає?
— Повного та вільного виходу на Світову сцену.
— Чому це для вас так важливо?
— Тому що багато наших артистів і театрів у цілому абсолютно світового рівня.
— Тоді в чому справа?
— Вочевидь, у відсутності активної державної політики в цьому напрямку. Хотілося б, щоб 

і меценати вклались, розуміючи, що вихід у світовий культурний простір — це величезні гроші.
— Що попросили б за умови здійснення тільки одного бажання?
— Раніше відповідав так: дати мені можливість відкрити власний театр. Зараз — 

прославити Національний театр імені Франка в усьому світі.
— Що обов’язково взяли б із собою в космос?
— «Кобзар» Шевченка. 
— І все?
— У космос багато не візьмеш. Ще — фотографії всієї сім’ї.
— а про що в першу чергу розказали б інопланетянам?
— Про Україну. 
— Що важать для вас гроші?
— Гроші не лише приємна, але й необхідна річ. Намагаюся робити так, щоб вони завжди 

були, бо дуже люблю їх витрачати. Але для мене гроші — не самоціль. Є гарне життєве пра-
вило: якщо багато грошей — не радій, якщо мало — не сумуй.

— Переживали матеріально скрутні ситуації?
— Скільки завгодно! У Львові. В Києві в перші роки. Затим у мене була немаленька для ра-

дянських часів зарплата — триста п’ятдесят карбованців, а в Остапа — сто шістдесят. 
Але що можна було купити чи зробити за ті гроші на початку 90-х років?

— свого часу Пушкін зізнавався, що гроші мало любить, але поважає в них 
єдиний спосіб достойної незалежності.

— Саме так. Пастернак дуже точно зауважив, що щастя полягає в заможності, але не 
в багатстві, що спустошує людину. 

— Не хочете бути багатим?
— Хочу бути забезпеченим виключно працею праведною. Бо згоден з Чеховим: «Немає 

і не може бути багатства праведного».
— ваша невістка Ірина розповіла: «Богдан сильвестрович ніколи не ставить 

за мету заробити гроші. в першу чергу він хоче зробити добру справу і ніколи не 
замислюється про власну вигоду».
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— Це правда. Приємно чути про мої позитивні риси.
— Чи доводилося зніматися в рекламі заради грошей?
— Ні. Заради цього не знімався, не знімаюсь і зніматися не буду.
— У 2011 році на телебаченні з’явилася потрясаюча, справді патріотична ре-

клама з яскравими краєвидами України і за вашою участю.
— Така реклама об’єднує людей різних національностей. Назва у неї хороша — «Поділіться 

любов’ю до України». Мені сподобалося, що сценарій не пафосний, а життєвий. Ми за один день 
зняли. Це мій дебют у рекламі, радий, що ролик так сподобався глядачам. Цей проект — не со-
ціальний, а духовний. На мій погляд, сьогодні нам не вистачає людського тепла, патріотизму, 
але без пафосу, без вказуючого перста — це люби, а це не люби! В ролику просто мої роздуми 
про Батьківщину. Я дійсно багато бачив, чимало мандрував машиною, потягом, літаком, був 
навіть на мисі Доброї Надії, за краєм землі, де пінгвіни ходять! Дуже цікаво побувати в далеких 
краях, але в Україні — найкраще! У нас є стільки прекрасних місць! Тому я дуже щиро говорив: «Я 
бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра... Розкіш 
Версалю вразила мене, та мені більше до вподоби затишна краса Масандрівського палацу в 
Криму... Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну. І вірю: ви теж любите!»

— Як ставитесь до того, що серйозні артисти все-таки знімаються в заробіт-
чанській рекламі?

— Кажуть, що сьогодні досягнути популярності можна трьома способами: стати 
президентом, написати книгу або кожен день читати на телебаченні кулінарні рецепти. 
Звісно, артистам ближчий третій варіант. 

— ви їх засуджуєте?
— Я не можу засуджувати колег, які рекламою заробляють на життя. Знаю, скажімо, 

в Москві навіть видатних артистів, які знімаються в рекламі макаронів чи меблів... Зов-
сім інша річ, коли декого з акторів глядач впізнає скоріше на телевізійній кухні, ніж на теа-
тральній сцені або в духовному кіно. 

— Завдяки рекламі посередні актори стають відомими...
— Справді, в рекламу йдуть частенько далеко не кращі актори, але саме вони швидко 

стають «розкрученими». Про такий прошарок писав Ефрос іще тоді, коли в нас про сучасну 
рекламу й не чули: «Актор знає, що в іншому місці з меншими душевними затратами ма-
тиме більшу популярність». Наївно було б докоряти артистам, які змушені так заробля-
ти на прожиток, адже не вони винні в тому, що держава не дає їм можливості розкритися, 
тримає їх у злиднях.

— Чому так виходить?
— В усьому цивілізованому світі артист достатньо захищений. Він отримує не тільки 

незрівнянно більший гонорар за свою працю, але й має процент з подальшого показу фільмів 
за його участю. В нашій країні бездумно була знищена система соціального захисту артис-
тів, у тому числі медичного, однак і досі не побудована нова, й артисти, особливо ті, хто 
працює у галузі високого мистецтва, повільно і важко пристосовуються до ринкових умов.

— Що, на вашу думку, треба зробити?
— Багато чого. Ми давно пропонували, щоб хоча б артистам національних театрів 

призначали пенсію нарівні з державними службовцями, в яких вона майже дорівнює заробіт-
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ній платі. Це дозволило б, без перебільшення, зберегти життя майстрам, які йдуть зі сце-
ни, та подарувати надію молодим артистам.

— ви дійсно вірите у втілення цієї мрії?
— Як писала Леся Українка, contra spem spero. Без надії сподіваюсь!
— великі платять за мистецтво життям, а малі — заробляють ним на життя?
— Не все так просто. Участь у рекламі не може бути критерієм масштабності чи мі-

зерності таланту...
— а як часто ви виступаєте заради грошей?
— Раніше бувало, але не часто. Тепер — ні. 
— На стадіонах не виступали?
— Я не вмію виступати на стадіонах і майданах, в поїздах і літаках, а також із трибуни... 

Хтось уміє, я — ні. Я люблю виступати на сцені МХАТу, сцені ВДТ у Пітері, люблю Чернівецький 
театр Ольги Кобилянської, Янки Купали в Мінську. А найперше — свій рідний театр!

— Чи хотіли б узяти участь в якомусь бізнесі?
— Років десять тому я відповідав, що хотів би. Минулого року казав, що хотів би, але 

не дуже. А тепер — ні.
— Чому у вас немає дачі?
— Сподіваюсь придбати і дачу.
— Чи є у вас талісман?
— Як предмет, що приносить удачу? Ні, немає.
— ви забобонні?
— Бути забобонним — погана прикмета. Так усе життя вважав. Але, коли виповнило-

ся шістдесят дев’ять років, усе частіше став згадувати й цитувати батькові слова, що 
в  житті головне дотягнути до сімдесяти... Знайомий художник у відповідь якось ляпнув: 
«Та ти здоровий, як бичок!» Я відразу подумав: «Не наврочив би...» І справді, невдовзі торох-
нуло так, що впору переглядати деякі розхожі життєві правила.

— Які у вас відносини з неживими предметами?
— Я від них абстрагуюся. Втім, як інколи і від живих. 
— ваш улюблений афоризм.
— Життя — коротке, мистецтво — вічне. Творчість виміряти неможливо.
— «Semper tiro» Франка?
— «І знай одно — поет все учень». Узагалі митець — завжди учень! 

Життя коротке, та безмежна штука
І незглибиме творче ремесло;
Що зразу, бачиться тобі, було
Лиш оп’яніння, забавка, ошука,
Те в необнятий розмір уросло,
Всю душу, мрії всі твої ввіссало,
Всі сили забира і ще говорить: «Мало!»

— ваш улюблений вираз.
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— Працювати, працювати і в роботі сконати! (Жарт.)
— коли Мікеланджело питали, як він досяг таких вершин, він відповідав: 

«Якщо будете працювати, як я, також досягнете...» Мікеланджело геній?
— Безумовно! Геніїв ріднить те, що вони всі тяжко працювали.
— Що таке геніальність?
— Це поняття невичерпне. Воно містить у собі не лише працю і Богом дану здатність 

розкрити свій час та моральний потенціал епохи, але й здатність переступити свій час, 
зазирнути у майбутнє...

— Як ставитесь до талановитих людей?
— Я їх поважаю і завжди намагаюся підтримати. І як актор, і як художній керівник те-

атру. Завжди знаходжу можливість за щось похвалити, пам’ятаючи добрий урок, отрима-
ний від корифея українського театру Бориса Романицького. Коли я працював над образом 
Річарда ІІІ у Львові, він завжди був присутнім на репетиціях, а потім кликав мене в кабінет 
і починав свою тираду так: «На мою скромну думку, ви створені для цієї ролі. Але у вас поки 
що немає емоцій, темпераменту, логіки...» Тобто нічого немає. Однак перша фраза, що я 
створений для цієї ролі, надавала надію і бажання щось робити. Ось так і необхідно підтри-
мувати. Треба вміти робити добро і не чекати, що тобі хтось за це подякує. 

— ви прагнули до того, щоб бути знаним?
— Ще й як! Пригадую, у 1974 році ми йшли Миргородом разом із Костянтином Степан-

ковим. Його майже всі пізнавали, а мене — ні. Це було так прикро! Я тоді йому страшенно 
заздрив. 

— З часом все сталося?
— Так!
— а зараз набридає, коли вас усі впізнають?
— Трохи втомлює, проте це приємно. Не вірте тим, хто каже, що це нібито не так. 
— ви вже пройшли вогонь, воду та мідні труби?
— Вогонь і воду пройшов. Проходжу мідні труби.
— ким би не змогли працювати?
— Директором магазину. 
— ви трудоголик?
— І в театрі, і в кіно.
— ви незалежна людина?
— Тільки в ролі на сцені.
— Де ви сміливіші — в житті чи у творчості?
— У творчості! Іноді в житті...
— Який займенник вам ближчий — «я» чи «ми»?
— Я. Іноді — ми.
— ви би нагороджували людей за мужність у поразці?
— Саме у поразці!
— Який стимул у творчості для вас найсильніший?
— Кохання. Мистецтво народжується лише там, де є кохання. Любов. Без любові на-

віть машина твоя буде брудною.
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— Чи хотіли б повернутись у молоді роки, аби розпочати все спочатку?
— Ні, бо це неможливо.
— За ким сумуєте?
— Довгі роки сумував за батьком, бо мама, хвалити Бога, була жива. Тепер тужу за обома.
— Боїтесь старості?
— Боюсь. Але вона не така вже й страшна, якщо врахувати альтернативу.
— Боїтесь смерті?
— Хтось мудро сказав: померти сьогодні страшно, а коли-небудь — нічого.
— На скільки років ви себе почуваєте?
— Років десять тому відповідав, що в душі років на тридцять п’ять–тридцять сім. 

З того часу нічого не змінилося. Душа не старіє, а я живу душею. 
У фільмі «Старики-розбійники» герой Юрія Нікуліна справедливо говорить, що в старо-

сті людина залишається з молодою душею, тільки крім неї цього ніхто не помічає.
— За що найбільше вдячні долі?
— За те, що подарувала улюблену роботу.
— Яка людська риса, на ваш погляд, особливо важлива в соціумі?
— Вміння почути, що тобі говорять люди.
— ви вмієте це робити?
— Усе життя вчуся...
— На мій погляд, сам Господь дарував вам дивовижне вміння слухати й чути 

людей.
— Вдячний Богові за це.
— Людина повинна планувати своє майбутнє?
— Безумовно, людина повинна думати про те, що буде з нею та з її дітьми, як вони бу-

дуть далі жити. Вона повинна забезпечити майбутнє своїх дітей. Це закладено Господом 
в її серце. Тільки треба обов’язково пам’ятати, що сказано мудрим Соломоном: «У серці лю-
дини багато думок, але виповниться тільки задум Господній».

— Що порадите тому, кого збили з ніг на життєвому шляху?
— Обов’язково треба підніматися! Намагатися не впасти знову. Правда, як казав На-

полеон, того, хто піднімається, дуже рідко підтримують, але значно гірше, коли того, хто 
падає, ще й підштовхують.

Утім, надія завжди є, навіть на перший погляд у безвихідних ситуаціях. Читайте у того 
ж Соломона: «Бо праведний сім раз впаде та зведеться...»

— ви щаслива людина?
— Так!
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страсті та пристрасті

— Що думаєте про пристрасті?
— Те саме, що й Гете. Наші пристрасті подібні Феніксу: коли згорає одна пристрасть, 

з її попелу народжується інша.
— Народжуючись, пристрасті розподіляються на добрі й погані?
— Знаєш, хтось із мудрих говорив, що всі пристрасті добрі, коли підкорені людині, і всі 

погані, коли людина їм підкоряється. Мабуть, є пристрасті, яких краще взагалі не було б, 
проте в цілому ця думка вірна.

— Гоголь говорив: «Разум есть несравненно высшая способность, но она при-
обретается не иначе, как победой над страстями».

— Хто ж сперечається?
— страсті й пристрасті, не контрольовані розумом, приносять неприєм-

ності?
— Так. Але й розум іноді приносить нам чимало неприємностей.
— ваше хобі.
— Були б жінки, якби не Лариса.
— Ще Григорій Богослов зауважив, що є невигубне для чоловіка стремлін-

ня — до жінки...
— Іменно!
— Який тост може бути «від ступки» за жінок?
— За жінок один раз, двічі, тричі...
— На що передусім звертаєте увагу, знайомлячись з вродливою жінкою?
— Якою вона може бути в ліжку...
— а як із соломоновою засторогою щодо того, що «пантруватимуть очі твої 

на чужі жінки»?
— А там у нього далі йдеться: «Побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не 

почув, — коли я прокинусь, шукатиму далі того ж...»
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— Дені Дідро говорив: «Мені подобається бачити жіночі принадності, але я не 
хочу, щоб їх мені демонстрували»...

— Згоден абсолютно.
— «Прийшов, побачив, переміг» − такий ваш девіз у стосунках із жінками?
— Або так: «Я прийшов, я побачив, вона перемогла».
— Хто має історичну перевагу — жінка чи чоловік?
— Валерій Брюсов говорив: «Ти — жінка, і цим ти права».
— З милим рай і в курені?
— Хтось справедливо сказав, що любов перемагає все, крім злиднів і зубного болю.
— а що загрожує, коли злидні подолані й з’явився дім?
— Той же Соломон прорік: «Ліпше жити в куті на даху, ніж зі сварливою жінкою в спіль-

ному домі».
— Яких чоловіків люблять жінки?
— Мовчазних. Бо думають, що ті їх слухають...
— Жінки розумніші від чоловіків?
— Фаїна Раневська вважала, що розумніші: «Ви коли-небудь чули, − казала вона, − про 

жінку, яка б втратила голову тільки тому, що у мужчин красиві ноги?»
— Чи варто сперечатися з жінкою?
— В ідеалі жінці, яку любиш, чи жінкам, яких поважаєш, треба поступатися. Та куди ді-

нешся й від суперечок? Але в цій ситуації варто прислухатися до Михайла Лермонтова:

Стыдись лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиною — то же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас, Боже!

— сократ говорив, що жінці легше тримати на язиці палаюче вугілля, ніж та-
ємницю...

— Ну не знаю. По-різному буває. Є жінки, які таки вміють берегти таємницю.
— Довершений приклад великої й безкорисливої ролі жінки в житті генія.
— Їх багато. Наприклад, росіянка Лідія Делекторська стала невіддільною від життя 

та посмертної слави Анрі Матісса...
— вона подарувала багато творів Матісса Росії...
— А їй відмовили в радянському громадянстві...
— Чи має людина потяг, сильніший за сексуальний?
— Інтелектуальний.
— Можна покохати жінку тільки за красу?
— Так і трапляється найчастіше, але, що з того виходить... Як писала Марина Цвєта-

єва: «Все женщины ведут в туманы»...
— а чоловіка?
— Героїня п’єси Олександра Островського «Красень мужчина» дійшла висновку, що коха-

ти мужчину тільки за вроду аморально.
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— Що є причиною конфліктів між чоловіком і жінкою?
— Втрата взаємної поваги.
— Як ставитесь до феміністок?
— Ставлюся...
— Про що думаєте, коли бачите на вулиці молодят, які обіймаються?
— Згадую, як наприкінці хрестоматійного фільму Ельдара Рязанова «Іронія долі, або 

З легкою парою» друзі звертаються до головного героя: «Перестань обійматись, коли з то-
бою розмовляють». А він відповідає: «Ми не можемо перестати...»

— коли найкраще відпочивається: на самоті чи з людьми?
— З людьми. Звісно, з людьми.
— Де любите відпочивати влітку і взимку?
— Влітку, звісно, на морі, зазвичай, у Криму. Взимку де прийдеться. 
— Чому саме надаєте перевагу на відпочинку?
— Сну.
— Що найчастіше читаєте на відпочинку?
— Газети й театрознавчі роботи.
— Який курорт вважаєте найкращим?
— Найкращого ще не бачив.
— Чи любите мандрувати?
— Люблю надзвичайно.
— в яких країнах побували?
— У США, Ізраїлі, Польщі, Німеччині, Греції, Австралії, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Ін-

донезії, Марокко, Болгарії, Угорщині, Південно-Африканській Республіці, Росії, Литві, Естонії, 
Білорусії, Грузії, Азербайджані, Казахстані...

— а яка країна вас вразила найбільше і чим саме?
— Ізраїль. Створено державу, повернено іврит і досить швидко створено для людей 

пристойне життя.
— Чи погоджувалися на роль заради поїздки до якоїсь екзотичної країни?
— На зйомки в «Убивчій силі» я погодився тільки через те, що ніколи не бував у ПАР. Я го-

товий був зіграти навіть бабуїна, аби поїхати на мис Доброї Надії! До речі, якщо й є на землі 
рай, так це Кейптаун.

— в якій країні хотіли б побувати?
— В Японії.
— Чому?
— Ми такі різні з ними. Хотілося б зрозуміти загадковість японської душі. Ми такі по-

дібні. Хотілося б ближче познайомитися. Особливо з японським національним театром. 
— Чи був готель, який запам’ятався найбільше?
— У Сінгапурі. Переночував. Поїхав, а плавки забув. Сподіваюся за ними повернутись...
— Які європейські міста вам подобаються?
— Мені сподобався Лондон. Вражаюче місто! В ньому дуже багато театрів, і в них повні 

зали. Якщо місто любить театр, це — прекрасне місто!
— Мода — це важливо?

Stupka-text.indd   743 15.10.2012   16:59:16



744

Богдан Ступка. Біографія

— Важливо. Але Генріх Гейне справедливо зазначав, що під одежею всі люди голі.
— а що важливіше: мода чи стиль?
— Велика Коко Шанель говорила, що мода приходить і відходить, а стиль зали-

шається.
— Якому одягу надаєте перевагу на відпочинку та у повсякденні?
— На відпочинку — найпростішому та найпрактичнішому, а щодня люблю перевдяга-

тися, бо маю щонайменше шість пар штанів та іншого одягу.
— Що ви носили в легендарні шістдесяті?
— Був стилягою. Носив штани «дудочки» і накручував на голові «кок». Дружинники та-

ких ловили, розпорювали «дудочки» й давали кулаком під дих. Мода тоді була протестом 
проти консерватизму та застою. 

— Яка деталь чоловічого костюму для вас найважливіша?
— Ґудзик на ширинці або застібка на тому ж місці.
— Якому головному убору надаєте перевагу?
— Капелюху.
— Який стиль одягу подобається найбільше?
— Несолідний.
— Що частіше одягаєте — краватку чи метелика?
— Краватку. Одягнеш метелика — приймають за офіціанта.
— Найдорожчий звук у вашому житті.
— Голос мами.
— Найулюбленіше місце на Землі.
— Скверик біля Театру імені Івана Франка.
— Найулюбленіше свято.
— Великдень, Різдво, Новий рік.
— Більше подобаються дерева, що квітнуть, чи ті, що плодоносять?
— Яблуня, яка квітне.
— Любиме дерево.
— Каштан.
— Любимі квіти.
— Проліски.
— Улюблені кольори.
— Чорний, коричневий, зелений.
— Який синтаксичний знак, на вашу думку, головний?
— Окличний!
— Приклад природної довершеності.
— Помідор. Гарний ззовні і зсередини. Ніжний, соковитий, смачний, а головне — його 

можна з’їсти без остачі. 
— Приклад людської довершеності.
— Жіночі груди.
— Довершеність у побуті.
— Кухня, на якій хазяйнує Лариса.
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— Яка одвічна послідовність у природі вас захоплює?
— Ранньою весною зацвітають абрикоси, потім вони скидають цвіт, а квітнуть виш-

ні. За ними — яблуні, бузок, каштани... З часом достигають черешні, вишні, потім сливи, 
яблуні, груші...

— У чому не можете собі відмовити?
— Ніколи не відмовлюсь від спілкування з онуками та онучкою, від дружнього застілля 

та від... глибокого сну.
— Чи великий ваш стаж курця?
— Чималий. Неодноразово кидав це заняття. Скажімо, коли виповнилося сорок п’ять, 

я собі наказав: «Із завтрашнього дня жодної сигарети!» І таки чотири з половиною роки не 
палив. Але знову втягувався. Останнім часом назавжди покинув цю звичку.

— Так ви відповіли на початку 2011 року. але вже навесні ви знову палили!
— Палив, кидав, знову палив. Марк Твен якось сказав: «Я знаю, що можу кинути курити, 

бо робив це тисячу разів». Я таки кинув!
— З чого починався ваш день упродовж усього життя: з фіззарядки чи чогось 

іншого?
— З чогось іншого.
— ви дотримувалися режиму дня?
— Ніколи не мав якогось особливого режиму.
— Улюблена футбольна команда.
— Раніше — «Динамо» Київ і «Карпати» Львів. Тепер — «Шахтар» Донецьк. Утім, спо-

конвічну віру в динамівців зберігаю.
— І що, радують вони вас?
— Та ось учора, 10 березня 2011 року, динамівці насуху розгромили «Манчестер-Сіті» з 

рахунком 2:0.
— Пройшов рік, і хочу запитати, чому ви так сильно переживали, коли 7 квітня 

2012 року динамівці з таким самим рахунком програли донецькому «Шахтарю»?
— А коли вони грають між собою, я вболіваю за «Динамо» Київ. 
— а є цікаві вам команди на пострадянському просторі?
— «Анджи» Махачкала.
— ви грали у футбол і далеко за п’ятдесят років, аж поки не поламали на тому 

футболі руку...
— То було в Чернівцях, де знімався у фільмі Домбровського «Вічне колесо». Гіпс тоді на-

клали, не виявивши один з переломів, а я в такому стані ще й у США з Ларисою злітав... Коли 
повернувся додому, то надовго потрапив до лікарні. 

— Якому виду спорту надавали перевагу в молодості?
— Баскетболу, футболу, ручному м’ячу, тенісу.
— а зараз?
— Сумніваюся поки що...
— але вас не відірвеш від телевізора, коли показують футбол.
— Футбол мені чимось нагадує театр. У футболі суціль імпровізація. Вся гра розгорта-

ється в несподіваних імпровізаціях. На ваших очах монтуються живі кадри, як у кіно.
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— Граєте у більярд?
— О, так!
— а бадмінтон?
— У нас він популярним не був. Але грав!
— У Росії після показового матчу президента та прем’єра бадмінтон збирають-

ся включити до обов’язкової шкільної програми.
— Краще бадмінтон, ніж макдональдси. Варто було б вивчити досвід здачі в радянській 

школі норм БГТО, ГТО...
— а в шахи грали?
— Грав.
— У доміно коли-небудь доводилося стукати?
— Так!
— карти? Покер?
— Ні. Хіба що в «Дурака».
— взагалі не граєте в азартні ігри?
— Не граю.
— Чи займаєтесь колекціонуванням?
— Колись дуже давно збирав марки та кинув. Потроху збираю картини.
— Багато назбирали?
— Ні, небагато. Ніколи не вистачало зухвалості випрошувати у знайомих художників 

їхні роботи.
— Ніколи не було бажання стрибнути з парашутом?
— Якось у Стрийському парку скочив згори на спеціальному атракціоні. У мене пішла 

кров носом, і я сказав собі: «Це не для мене». 
Між іншим, парашут винайшов сто років тому актор Гліб Котельников. Знаєте, як ра-

ніше співали?

В небе болтается столько бездельников.
Что ты наделал, Глеб Котельников?

— На велосипеді їздите?
— Трохи їздив.
— На ковзанах?
— Катався й добре.
— а на лижах?
— І на лижах добре катався. На Кайзервальд-Цісарських горах. У той час усьому хоті-

лося навчитися. 
— Плавати вмієте?
— Як риба у воді.
— Гриби любите збирати?
— Ніколи! 
— а рибалити?
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— Люблю їсти рибу.
— Який птах захоплює або викликає повагу?
— Соловей і орел.
— коли-небудь тримали собаку?
— Ні.
— Полювали з рушницею?
— Боже борони. Лише у фільмі про Остапа Вишню.
— Маєте вогнепальну зброю?
— Боже борони.
— Улюблена пора року.
— Рання весна та рання осінь.
— Який дощ любите?
— Осінній.
— Малювати вмієте?
— Люблю дивитись, як інші малюють...
— На якому інструменті хотіли б навчитись грати?
— На фортепіано.
— а на гармошці грали?
— Ні. 
— а гітара?
— Ні. 
— Який вам подобається танок?
— Хочу придумати свій. А поки — танго, вальс, рок-н-рол...
— Чи збираєтесь придбати комп’ютер та вийти в Інтернет?
— Ні!
— але чому?
— У цьому я консерватор. А що комп’ютер у житті полегшує? Може, те взагалі робити 

не треба?
— Ліна костенко якось сказала: «Інтернет — прекрасна річ. але Інтернет — 

страшна річ. Туди зливаються помиї...» 
— А я про що кажу! Колись Вергілій назвав недобрі плітки, брехливі поголоси найшвид-

шим у світі лихом. А з Інтернетом...
— Який пам’ятник у києві вам найдорожчий?
— Лесю Курбасу на Прорізній. До його відкриття я мав безпосереднє відношення.
— Раніше ви називали пам’ятник Григорію сковороді.
— Звісно. Біля нього згадую вірш Ліни Костенко, де Сковорода сходить зі свого поста-

менту й крокує в часі разом з поетесою (цей світ і дотепер його не спіймав):

Він твердо ставить кам’яну стопу.
Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу.
Крізь дощ і сніг, дебати і дебюти.
Ми є в тому, що нас не може бути.

Stupka-text.indd   747 15.10.2012   16:59:16



748

Богдан Ступка. Біографія

— а який ще пам’ятник подобається?
— Княгині Ользі. Навкруги нього створено прекрасний комплекс для відпочинку, в який 

чудово вписалася відбудована навесні 1998 року дзвіниця колишнього Михайлівського со-
бору.

— Можливо, якийсь пам’ятник дратує?
— Так названа «Кльопана мати», або «Лаврентіївна», яка вивищується над Дніпром і 

святими храмами.
— а хіба величезні, елітні новобудови, на фоні яких свята Лавра здається 

іграшковою, кращі?
— Ще гірші. Коли під’їжджаєш до Києва московським потягом, увесь цей несмак постає 

перед очима в унікальній потворності.
— Більшість вважає, що київ найкрасивіший у травні.
— Київ прекрасний завжди, але в травні — особливо. Не дарма День Києва святкується 

в останню неділю травня. Горять свічки каштанів, квітне бузок, буяє зелень, віддзеркалю-
ють сонце бані соборів, б’ють піснями у груди солов’ї, Андріївський узвіз стає музеєм та га-
лереєю живопису, багато одягу знімають з себе жінки...

— Чи є в києві місця, які своєю енергетикою сприяють творчості?
— Є. Вулиця Марії Заньковецької (колишня Мерінгівська). Скверик біля Театру імені Івана 

Франка.
— Найближча вашому серцю місцина в Москві.
— Арбат. Ще точніше — Арбат, 9.
— Чим особливо приваблює вас арбат?
— Своєю мінливістю. Він абсолютно різний кожної пори року й навіть щодня.
— Що запам’яталося з численних прогулянок арбатом?
— Якось узимку на Арбаті було зліплено безліч сніговиків, і це вражало.
— Голитесь електробритвою чи «Жиллеттом»?
— Зі змінним успіхом.
— Чим користуєтесь після гоління?
— Тим, що після гоління.
— Якій бані надаєте перевагу?
— Сауні.
— Як часто звертаєтесь до лікарів?
— Відкладаю візит, скільки можу.
— Як ставитесь до прийому ліків?
— Обходжусь, скільки можу. Коли вкрай необхідно — ношу з собою.
— Чи потрапляли до лікарні на «Швидкій»?
— Потрапляв. Особливо небезпечно було на початку 2011 року. Втім, тоді здійснилась 

моя мрія. Я давно хотів зробити стриптиз перед жінками і нарешті зробив це.
— Хто рятував у найтяжчі моменти хвороби?
— Лікарі. Родина. Лариса.
— Чим для вас є театральний буфет?
— Він щось значить лише тоді, коли в ньому є цікаві люди.
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— Чи є в києві, Львові, Парижі, Москві ресторан, бар чи кафе, де вам би хоті-
лося посидіти?

— У Києві — ресторан «Да Вінчі» неподалік Андріївського узвоза, у Львові — «Старий 
рояль» на майдані Ринок, у Парижі — кафешка на майдані Пігаль навпроти знаменито-
го «Мулен Руж», а в Москві — ресторан у приміщенні Національного культурного центру 
України.

— Що замовили б насамперед у французькому ресторані?
— Буваючи в Парижі, все збираюся замовити жабку, тому що ніколи не їв цього м’яса. 

Але поки не наважився. Все-таки сало краще. Сало — це майн кайф. Це моє задоволення. 
Це чудо!

— Яке значення для вас мають важливі для кожного українця поняття «укра-
їнське сало» і «домашня ковбаса»?

— У побуті — це супер. З абстрактної точки зору — це високі поняття, головна скла-
дова, так би мовити, харчової ментальності нашого народу. До речі, найкращу домашню 
ковбасу роблять у моєму рідному Куликові.

— Як ставитесь до російської ідеї встановити пам’ятник українському салу?
— Позитивно. А ще треба встановити монумент ікрі на Сахаліні, пельменям у Сибіру 

та щам у Москві. 
— Чи можна короткий анекдот про сало?
— Лист українця додому: «Вишли сала! Здрастуй, мамо!»
— Якій начинці в українських варениках надаєте перевагу?
— Я їх не дуже люблю.
— але знаєте, які бувають начинки?
— З картоплею, печінкою, грибами, капустою, гречкою, сиром, язиком, вишнями, полу-

ницею...
— Якось Лариса зробила вам вареники по-львівськи з картоплею і сиром та 

ще й у сметані. а ви з’їли й сказали: «оце добре! а що є... їсти?»
— Таки справді після вареників їсти хотілося. 
— Чи можна вважати вареник українським брендом?
— Можна. Але справжній український бренд — писанка.
— кажуть, за допомогою вареника можна вирішити багато проблем україн-

ців у Росії.
— Гадаю, їх більше цікавить українська мова в Росії. Як любив говорити Пушкін, дия-

вольська різниця.
— Що особливо цінуєте в українській кухні?
— Природний смак та насиченість.
— Яку страву найчастіше просите приготувати?
— Холодець! Але Лариса все готує дуже смачно.
— Улюблена страва.
— Драглі (холодець з оцтом).
— Чи маєте улюблену страву східної кухні?
— Татарський біфштекс.
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— ви так відповіли більше десяти років тому. Невже смаки не змінились?
— Ні! Мені все життя до смаку татарський біфштекс.
— Лариса розповідала, що ви любите просту їжу: салат, гречану кашу, м’ясо, 

курку...
— Та ще й прошу додавати побільше цибулі, часнику.
— страва, яку добре готуєте самі.
— Берете свіжий сир, у нього нарізаєте — тонко-тонко! — редис, зелену цибулю, 

огірки (тільки шкуринку треба зняти) і перемішуєте в українській сметані... Мене мама 
нав чила... Супер!

— З цим зрозуміло. а тверді сири? сальвадор Далі клявся не жити в тій країні, 
де випускають менше, ніж дванадцять сортів сиру.

— Для мене це не обов’язково. Але сир люблю.
— Який?
— Швейцарський. 
— Улюблені овочі та фрукти.
— Помідор з картоплею та грушка.
— Улюблені солодощі.
— Торт «Наполеон» у виконанні Лариси.
— Як оцінюєте «київський торт»?
— Смачний. Якщо чесно зроблений за старою радянською технологією.
— Який любите мед?
— Травневий. І ще той, що в бджолиних стільниках.
— Де юшка смачніша: біля річки з друзями чи з Ларисою на кухні?
— Абсолютно все смачніше з Ларисою, у тому числі й біля річки.
— Улюблений напій.
— Пиво. Віскі.
— Улюблена марка пива.
— Раніше — «Оболонь». Тепер бельгійське пиво «Leffе».
— З якою закускою найчастіше п’єте пиво?
— З сиром, особливо сулугуні, бринзою, рибою.
— Найсмачніша з українських горілок.
— «Nemiroff».
— в якомусь інтерв’ю ви сказали, що останнім часом «горілку не вживаєте», 

мовляв, навіть жити стало сумно.
— Що, не можна пожартувати?
— Можна анекдот на тему?
— Куме, горілку будете пити? — А чому б і ні? — Ну ні так ні. 
— Поєднували горілку з пивом?
— Горілка без пива — гроші на вітер...
— вино, від якого не відмовитесь.
— Торговельної марки «Інкерман» та чилійське.
— коньяк на ваш смак.
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— Зараз коньяк не п’ю. Але раніше любив вірменський. А далі — дідько його знає!
— Хто, на вашу думку, найкраще написав про пиття?
— Тарас Шевченко! Вугіллям — на стіні якогось шинка:

Вип’єш першу — стрепенешся,
Вип’єш другу — схаменешся,
Вип’єш третю — в очах сяє,
Думка думку доганяє.

— Що п’єте частіше: чай чи каву?
— Раніше — каву, зараз — чай. Каву п’ю лише тоді, коли пересплю чи недосплю.
— Якою була кава у львівських кав’ярнях?
— Смачною! Спочатку кава у кав’ярні, а потім — шпацер (променад). 
— квас чи пепсі-кола?
— Квас! Звичайно, квас! Справді смачний. Освіжаючий, цілющий напій, який дістався 

нам від давніх пращурів. Квас був випробуваний часом так, як пепсі й не снилося. Залиша-
ється тільки дивуватись, як ми дозволили заполонити наш ринок іноземними напоями.

— Так ви відповіли понад п’ятнадцять років тому, й, здається, потроху ваші 
смаки знаходять все більше прихильників.

— Якщо це так, я радий. 
— Що слід пам’ятати, сідаючи до столу?
— Конфуцій вчив: «Не їжте нічого, що переварене, що недоварене, що недбало нарізане 

чи містить недостатньо спецій».
— Які, на вашу думку, існують принципи здорового харчування?
— Краще скажу словами Антона Чехова: якщо ви встали з-за столу голодним — ви на-

їлись; якщо встаєте ситим — ви переїли; якщо встаєте, переївши — ви отруїлись... Я сам 
раніше частенько після їжі був отруєним, тепер бережусь...

— а пам’ятаєте, Гоголь у «старосвітських поміщиках», розповідаючи про гос-
тинність добрих старичків...

— Пам’ятаю. Дуже добре пам’ятаю. Автор об’їдався страшенно, як і всі, хто гостю-
вав у старосвітських українців. Однак йому здавалося, що саме повітря Малоросії має 
якусь особливу якість і допомагає травленню. Що й казати, українське повітря дійсно до-
помагає.

— Чи є в сучасній літературі книга, яка справді цікаво й художньо розповідає 
про національну кухню?

— «Кулінарні фіґлі» Марії Матіос.
— Що вам більше подобається — слухати чи розповідати анекдоти?
— Мабуть-таки розповідати. Але в міру — і слухати.
— Найкоротший, на ваш погляд, анекдот.
— Бачив, як комар пісяє? — Ні! — Так от, політика — це ще тонше!!!
— Характерний для нашої ментальності анекдот.
— Мінус сiмнадцять градусів, а я о шостій годині обіцяв бути вдома.
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— короткий анекдот про тещу.
— Анекдот від Леніна: «Найбільше покарання за двоєженство — дві тещі».
— а жорсткіший?
— Діалог двох нових українців після застілля: «Куме, а, куме, чи знаєте ви, що у вас ніко-

ли не буде СНІДу?» Ображений кум: «Це чому?» — «А тому, куме, що ви — гандон».
— Найкоротше народне прислів’я.
— Тиць, Гриць! Куку на Муню.
— Що таке «куку на Муню»?
— Ну, коли шарики за ролики... Тільки сильніше...
— Найкоротша скоромовка.
— Через грядку гріб тхір ямку.
— вас любили і люблять жінки?
— Мені здається, що раніше був у них не дуже популярним. А зараз, на старість, рап-

том став подобатись — і молодим, і бабусям. У 2010 році став, прости, Господи, секс-
символом України.

— Якщо глянути на обкладинку книги «Богдан ступка», що вийшла в Мо-
скві у 2011 році з вашим портретом, то молоді жінки й бабусі мають гарний 
смак.

— Дякую.
— ви вмієте слухати людей?
— Навчився, коли був міністром.
— а раніше?
— Раніше слухав і всотував, щоб потім використати на сцені. А в міністерському кріс-

лі — інші завдання.
— Яке число любите і чому?
— Три. Бог трійцю любить.
— Чи є в людському житті тиха гавань без спокус?
— Ні! Навіть Біблія, говорячи словами мудрого Григорія Сковороди, «наповнена прірва-

ми та спокусами».
— Чи треба володіти своїми страстями?
— Ми вже говорили про це. Треба. Інакше вони оволодіють тобою. А залежати від 

страстей нерозумно.
— а може, взагалі краще жити без страстей?
— Тоді перестанеш бути людиною. 
— Прожите вами життя можна поділити на чотири періоди: перші три при-

близно по двадцять років і четвертий — десять. Що найголовніше у кожному 
з них?

— Головний результат перших двох десятиліть — вибір життєвого шляху. Це тепло 
мами, творча аура батька. Це — залаштункове життя в оперному театрі.

Наступні двадцять років — це Львівській театр імені Заньковецької. Початок роботи 
з Сергієм Данченком. Зустріч з Ларисою. «Козоводіння» у Львові. Народження Остапа. Пере-
їзд до Києва. «Украдене щастя» і «Дядя Ваня». Народний артист СРСР.
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Потім два десятиліття — це театральний тандем з Данченком. Його постійна при-
сутність. «Енеїда», «Тев’є-Тевель», «Король Лір». Втрата Сергія Володимировича. Богдан 
Хмельницький у Гофмана. Онук і народження онучки. Лариса, Остап. Сім’я.

Нарешті, останні десять з лишком років. Художнє керівництво театром. Нові поста-
новки франківців. Кінофільми, зняті в Росії. «Тарас Бульба» Володимира Бортка. Московські 
кінопремії. Лариса, Остап, онуки. Родина.

— а суто творче життя?
— Тут простіше. Львівський — з 1960 року і київський — з 1978-го.
— а що буде головним у наступні десять, двадцять, тридцять років?
— Театр і Сім’я. Сім’я і Театр.
— Так ви відповідали кілька років тому. З якогось інтерв’ю після складної опе-

рації стало ясно, що ви внесли новий акцент у ці максими...
— Тепер для мене порядок такий — на першому місці Сім’я, дім, а потім — робота.
— але Бог любить трійцю, як ви кажете...
— Точно знаю, яку саме для мене: Сім’я, Театр і Кіно.
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Глава 3

віра, театр і кіно

— ви людина віруюча?
— Віруюча.
— Хто вперше повів до церкви?
— Мама. Тільки-но навчився ходити — відразу до церкви. Ми особливо шанували свято 

Успіння Божої Матері 28 серпня. Моя мама, яку теж звали Марія, народилася, як і я, 27 серп-
ня. Коли переступаєш поріг храму в дитинстві, все сприймається на підсвідомому рівні. 
У  Львові ми ходили до Преображенської церкви, тому що батько співав на криласі в хорі 
(крім оперного театру). 

— Батько також допоміг відчути Бога?
— Так! І він заповів дуже важливу мудрість. Мені було років п’ятнадцять, коли батько 

сказав мені, що «віра — це не поклони у церкві, а Бог — у серці».
— Батько й мати вінчалися?
— Аякже!
— а з Ларисою ви вінчалися?
— Ні. Але збираюся це зробити обов’язково. 
— Що найперше треба просити у Бога?
— Пам’ятаю, що після війни хотілося попросити у Господа кусень хліба. Втім, і в кано-

нічній молитві, прославляючи Бога, приймаючи його волю на небі й на землі, ми просимо: 
«Хліба нашого насущного дай нам сьогодні».

— Як часто буваєте у церкві?
— Не дуже часто.
— Чим може допомогти церква?
— У кожної людини є гріх і слабкість, а звернення до Бога, до святих угодників допомагає...
— Якого святого найбільше шануєте?
— Мені здається, в українському суспільстві особливо шанується Святий Миколай Чу-

дотворець. І в Росії — також. Старий Арбат, де нині розташований Національний куль-
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турний центр України в Москві, до революції 1917 року в народі навіть називався «вулицею 
Святого Миколая», або «Миколиною вулицею». Там стояло три церкви його імені, знищені 
на початку 30-х років минулого століття.

— коли вперше взяли до рук Біблію?
— Бабуся читала, коли мені не було й шести років. А може, розказувала напам’ять... 
— Значить, бабуся врятувала від атеїзму?
— Принаймні, з часом я міг зрозуміти їдку фразу польського поета Станіслава Єжи 

Лєца: «Атеїсти кажуть про час “після народження Христа” — наша ера. Дивно».
— Які найголовніші слова з Біблії ви могли б навести?
— У Біблії все важливо. Але нагадаю, чим закінчується Книга Еклезіястова: «Підсумок 

усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині! Бо Бог при-
веде кожну справу на суд і все потаємне, — чи добре воно, чи лихе!»

— а яке значення для вас узагалі має Біблія?
— Криниця мудрих думок і настанов.
— Життєві заповіді — це складно?
— Заповіді прості: не вбий, не вкради. Життя складне.
— Що найперше треба берегти у житті?
— Душу. Не можна торгувати душею. Не можна її продавати і зраджувати.
— Хто для вас у житті був прикладом виконання заповідей?
— Мама.
— Якщо пам’ятати про Біблію, що найважливіше в житті повинна придбати 

людина?
— У Книзі Приповістей Соломонових: «Купи собі і не продавай правду, мудрість, і кар-

тання та розум».
— Розум не заважає людині вірити в Бога?
— Гете говорив, що розум людини і розум божества — неспівставні.
— Хтось із мудрих сказав: «Перед вірою меркнуть усі досягнення розуму».
— Це справді так. 
— Господь любить усіх людей?
— Так! Але він знає, хто чого вартий.
— Яку біблійну мудрість хотіли б нагадати?
— З тієї ж Книги Приповістей Соломонових: «Хто яму копає, той у неї впаде, а хто ко-

тить каміння — на нього воно повертається».
— Тобто людина сама винна у своїх бідах?
— У «Корані» сказано, що Господь не буває ні в чому несправедливим до людей, але люди 

несправедливі самі до себе. Це вірно для всіх релігій.
— У «Тев’є-Тевелі» на сцені франківців геніально показано, як співіснували різ-

ні релігії та культури в Україні.
— У цьому високий смисл і духовне призначення вистави.
— ваше ставлення до єдиної церкви в Україні.
— Позитивне. 
— Хто з великих українців глибоко вивчив Біблію?
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— Григорій Сковорода. Тридцять своїх знаменитих пісень, об’єднаних в поетичну збірку, 
він красномовно назвав «Сад божественних пісень, що проріс із зерен Священного Писання».

— Які літературні чи поетичні твори на релігійні мотиви привертають вашу 
увагу?

— Насамперед, поезії Тараса Шевченка: «Марія», «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)», «Подра-
жаніє Ієзекіїлю. Глава 19» тощо. У Шевченковому «Подражанії 11 псалму» Христос вокресає

...Ради їх
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих... Возвеличу 
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово...

— Улюблений літературний твір на біблійну тему.
— Поема «Мойсей» Івана Франка:

І підуть вони в безвість віків,
Повні туги і жаху,
Простувать в ході духові шлях
І вмирати на шляху...

— Художній твір про християнські традиції й обряди.
— «Літо Господнє» Івана Шмельова.
— Чи є поетична молитва, дорога вашому серцю?
— Незадовго до смерті Шевченко написав «Молитву»:

А чистих серцем? Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.

— а молитви Миколи Гоголя наприкінці життя?
— Особливо вражають його передсмертні молитовні записи: «Как поступить, чтобы 

признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» Незадовго 
до смерті попросив у Бога: «Прости меня, грешного. Прости, Господи! Свяжи сатану таин-
ственною силою неисповедимого Креста». Гоголь краще за всіх розумів, що диявол бореть-
ся з Богом саме в людському серці.

— Які драматичні моменти на релігійну тему з історії або літератури, на ваш 
погляд, варто показати в театрі або кіно?
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— Рятуючись від переслідувань, апостол Петро втік до Рима, де Нерон безжалісно знищу-
вав християн. Однак, вийшовши з міста, він зустрів Христа і, приголомшений, запитав його: 
«Quo vadis, Domine?» («Куди йдеш, Господи?») — «Якщо ти залишаєш народ мій, я йду в Рим на нове 
розп’яття». Після цього Петро повернувся до міста і прийняв мученицьке розп’яття на хресті...

Дивовижний епізод, який можна поставити приголомшливо.
Або ці чотири рядки Анни Ахматової:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

— Чи є п’єса на релігійну тему, яка вам подобається?
— П’єса бельгійського драматурга Мішеля де Гельдерода «Варавва» — про смерть 

та воскресіння Христа. Драма-містерія. У Франції її грали у Пасхальні дні. Автор показав 
Страсті Господні зі зворотнього боку, з точки зору натовпу. Тобто він знаходиться наче не 
на Голгофі, а біля її підніжжя, серед черні, і намагається зрозуміти, як прості люди пережили 
та усвідомили цей жахливий та великий день у світовій історії.

— Поетичний твір, який глибоко зачіпає ваші душевні струни саме як артиста.
— «Гамлет» Бориса Пастернака:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

— У цьому вірші Пастернак потрясаюче передав Ісусову мольбу до Бога-Бать-
ка: «Если только можно, авва отче, / Чашу эту мимо пронеси...»

— Це блискуче зробив і Борис Олійник:

...І тоскно, як олень, 
поранений смертно,

Він скрикнув у небо, 
позначене смерком:

Отче!
Невже не обійде 

мене
Чаша сія... 

від Тебе?! —
Глухо мовчало Небо.
І Він прочитав
Із німотної сині:
Не обійде..., 

Сину...
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— в якому музеї можна надовго залишитись наодинці з іконами древніх майстрів?
— У Третьяківці.
— Яка ікона, на ваш погляд, відмічена воістину божественною печаттю?
— «Трійця» Андрія Рубльова. Початок ХV століття.
— Які живописні полотна на біблійну тему вам подобаються?
— «Явлення Христа народу» Олександра Іванова і «Христос у пустелі» Івана Крамського.
— Які храми в Москві вам запам’ятались?
— Першопрестольна багата красивими церквами. На це звернув увагу Тарас Шевченко, 

який писав, що сам у Москві «роздивлявся то церкви, то собори». Можу назвати храми, збу-
довані на початку XVIII століття великим українським архітектором Іваном Зарудним — 
Архангела Гавриїла (Меншикова вежа) та Іоанна Воїна на Якиманці.

— Чи бували в останній приходській церкві Миколи Гоголя?
— Симеона Стовпника? Бував. А ще — у храмі Миколи Чудотворця в Староваганьків-

ському провулку, де молився Гоголь, що закарбовано на меморіальній дошці.
— Чи допомагає віра артисту?
— Віра тримає людину, в тому числі й артиста, на Божому світі.
— Що вам ближче — театр чи кіно?
— У мене дві душі й обидві болять...
— артистами народжуються?
— Так. Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
— Чи був такий момент у житті, коли ви сказали собі: «Я таки талановитий»?
— Ніколи! У мене ніколи не було фанаберії щодо таланту. Це й не потрібно. Таку біду 

треба від себе відганяти. Я й досі сумніваюся. Кожна нова роль, як білий аркуш. Саме сумнів є 
умовою творчого зростання. Якщо зупинишся, відразу вмреш. Як артист. 

— коли вам виповнилося п’ятдесят років, якось сказали в одному з інтерв’ю: 
«Мені здається, що я гратиму до п’ятдесяти п’яти. аби з повною віддачею працю-
вати на сцені, треба мати міцне здоров’я...»

— Заява зроблена по молодості. Втім, ясно, що з часом коло ролей, які артист здатен 
зіграти, звужується. Від чогось доводиться відмовлятися. В шістдесят я відмовився грати 
короля Ліра... Так що вимоги до здоров’я сцена не відміняє...

— Євген Матвєєв якось сказав, що він максималіст і в мистецтві інакше не-
можливо...

— Про це ж і йдеться. Не можна творити в півсили...
— ваш творчий девіз.
— Дивувати, дивувати...
— Що важливіше для артиста: творче уявлення чи реальне знання?
— Добре сказав Пушкін: «Істинне уявлення вимагає геніального знання».
— Чия доля для вас головна в театральному житті?
— Доля мого театру.
— Що складніше: бути міністром чи керувати театром?
— Вважаю, що керувати театром. Я не перебільшую. Річ у тому, що в театрі конкрет-

на (!) відповідальність перед людьми. Глядач щодня ставить оцінку твоїй роботі...
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У колективі більше трьохсот людей, з них дев’яносто — артисти. Треба якось ла-
вірувати, заспокоювати всіх, щоб усім було добре. Ця не отримала роль — нещасна, та 
отримала, але не ту, що хотіла, — і теж нещасна. Я багато чому навчився за цей час: не 
висловлювати прямо всі свої думки вголос, а де треба — промовчати. Ходжу, як пугало, за 
лаштунками. Всі мені посміхаються. А потім чую за спиною шепіт: «Звідки це він узявся? 
Дивись, дивись, ось знову йде». Втім, грати краще починають — їх хоч стає чутно.

— артистів у залі не чутно?
— Це проблема ХХІ сторіччя — артистів глядачі погано чують. Дивна манера вироби-

лася — ніби під сурдинку говорять.
— Як ви співвідносите поняття «театр» і «сім’я»?
— Хороший театр — це творча сім’я, що дарує радість. А сім’я в класичному розумінні 

дарує любов найближчих і дорогих людей. 
— Яке десятиліття в минулому сторіччі було найпліднішим в історії україн-

ського театру?
— Я думаю, що це 20–30-ті роки з Лесем Курбасом і 70–90-ті роки з Сергієм Данченком. 
— коли театр у нашому житті мав найбільше значення?
— Театр завжди був, є і буде унікальним феноменом у суспільному житті. А в наш час — 

особливо.
— Можна уточнити з приводу «нашого часу»?
— Рубіж століть і тисячоліть, що співпав з двома десятиліттями незалежності України.
— Що набула й втратила театральна Україна протягом цих десятиліть?
— Надбала — нові театри й можливість ставити все найкраще зі світової драматур-

гії. Але, на жаль, поки не виростила власних драматургів високого класу.
— Згаданий період вимагає і спеціального наукового дослідження?
— У цьому відчувається першорядна необхідність.
— Чи хотіли б ви, щоб молоді театрознавці зайнялись історією вашого театру 

в умовах незалежності, в тому числі в роки керівництва Богдана ступки?
— Саме молоді! На них — уся надія.
— Чи є держави, театральне будівництво в яких вам особливо цікаве?
— Всі державні підходи цікаві, чимось своєрідні, й з усіма хотілося б познайомитися. Скажі-

мо, у Франції театри поділяють на національні, драматичні, театральні трупи і такі струк-
турні об’єднання, що управляються режисерами театру, які відповідають за артистичний, 
художній проект. Існують також муніципальні театри, які мають такий самий статус, що 
й національні, на чолі яких стоять, між іншим, артисти, й їх покликання зовсім не в постанов-
ці спектаклів, а саме в художньому керівництві. Ця особлива система зробила значний внесок 
у поважне ставлення населення до професії актора, у визнання особливого статусу артис-
та, який володіє в очах публіки позитивним і привабливим іміджем. У Франції існує система 
дотацій і субсидій, а державою впроваджується політика децентралізації. Цей процес має на 
меті вирішення низки завдань: формування високого рівня режисерів-постановників і акторів, 
які згодні з часом виїхати у провінційні театральні трупи, створення умов для появи нового 
глядача, який би позитивно сприймав і нову місію театру. Необхідно було також сформувати 
і нові взаємовідносини між глядачем та режисером — те, що отримало згодом назву «куль-
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турна взаємодія». Децентралізація також була до певної міри ідеологічним рухом, який, не ре-
алізувавшись в інших сегментах суспільного розвитку, втілився у мистецтві. 

— У чому, на ваш погляд, полягає відмінність українського театру від російського?
— Візьмемо хоча б те, що у складі російського драматичного театру немає хору, бале-

ту й оркестру. В українському все це є. У Театрі Франка творчий колектив нараховує понад 
сто п’ятдесят чоловік.

Такої сильної музично-драматичної трупи в Росії немає в жодному театрі. Кажу про це 
відповідально, бо їжджу Росією, буваю у різних театрах, дивлюсь вистави.

— Хотіли б написати книгу про театр?
— Хотів би, але невелику.
— Яку книгу про театр корисно прочитати?
— Кожному — свою.
— Якось у Пітера Брука спитали, в чому майбутнє сучасного театру. Той відпо-

вів: «Поезія і пластика». Яку відповідь дасте ви?
— В цілому я його підтримую! На нашій сцені поставлені вистави, які концептуально 

сповідують ці принципи — хореографічні драми «Соло-мія» та «Дві квітки кольору індиго». 
Але, само собою, поезія і пластика — не самоціль: усе в театрі підпорядковано розкриттю 
людської душі.

— Знаю, що, на ваш погляд, актором треба народитися.
— Так! В акторі від Бога закладено якийсь природний магнетизм.
— а ремесло в акторові важливе?
— Звісно, треба досконало володіти своїм тілом і голосом. Це абетка. 
— Де вам краще проводити репетиції: в окремій кімнаті чи на сцені?
— Не люблю працювати в кімнаті. Люблю сцену та яму глядацького залу. Та ще й щоб 

у ній було темно. Лише віч-на-віч з цією темною порожнечею збуджуюсь, відволікаюсь від 
усього буденного. Приходить натхнення...

— Яка вистава є обличчям франківської сцени?
— Хочу, щоб візитною карткою театру залишався спектакль «Украдене щастя» Івана 

Франка, але в новій режисурі і з новими акторами.
— Що змінилося у вашому житті, коли стали художнім керівником Театру 

імені Франка?
— Збільшилася відповідальність. За весь театр. А це все змінює... Раніше ти думав про 

свою роль у виставі, а тепер...
— ви якось запитали у керівника вахтангівців Михайла Ульянова: «Навели по-

рядок у господарстві?»
— А він відповів: «Богдан, театр — така субстанція, де проблеми ніколи не вирішу-

ються повністю...» Втім, я думаю, що це взагалі характерно для нормального життя. Тре-
ба працювати.

— Які вистави вашого театру, поставлені в ХХІ столітті, вважаєте кращими?
— Це непросте питання. Всі не перелічиш. За моєї участі — «Цар Едіп», «Легенда про 

Фауста», «Лев і Левиця»... З інших — «Соло-мія», «Кайдашева сім’я», «Едіт Піаф», «Весілля Фі-
гаро», «Дві квітки кольору індиго» та багато інших. 
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— Як вдалося створити такий вражаючий репертуар у Театрі Франка, в яко-
му глибоко й розумно продумано й виважено співвідношення між національною 
і  світовою класикою, сучасними авторами, в тому числі зарубіжними, драмою 
і мюзиклом тощо?

— Це — ключове завдання художнього керівництва та його творчих колег. 
— ваші кращі театральні ролі в ХХІ столітті.
— Цар Едіп, Лев Толстой і старий Фауст.
— краща гастрольна вистава в Театрі імені Франка.
— «Історія коня» Георгія Товстоногова з Євгеном Лебєдєвим. «Кавказьке крейдяне коло» 

Роберта Стуруа. Це було ще за радянських часів. 
— Хто з московських артистів особливо запам’ятався на вашій сцені?
— У 90-ті роки минулого століття у нас виступали Армен Джигарханян, Тетяна Васи-

льєва, Наталія Гундарева, Людмила Гурченко, Любов Поліщук, Олег Табаков...
— З Москви сьогодні привозять достойні вистави?
— «Современник», Театр Сатири, МХАТ приїжджали з прекрасними репертуарними спек-

таклями. Але це винятки з загального правила. Все інше — випадкові антрепризні постановки.
— Чим вони вам не догодили?
— Та вони жахливі. Таке враження, що зроблені для глибокої периферії. Теж мені, знайшли 

периферію — Київ.
— Помітно, що москвичі люблять виступати на франківській сцені...
— У нас особлива аура! Знаєш чому? Просто під будинком театру, під самісінькою 

сценою дзюрчить живе джерело! Це щось символічне. Всім у нас затишно. Скажімо, Кості 
Райкіну пропонують великий зал у Жовтневому палаці, щоб більше грошей вони зароби-
ли. Та Райкін каже: «Там аура краща й здорово грається». Московські артисти обожнюють 
грати в нашому театрі.

— У Росії вас називають своїм: «ступка такий же український артист, як і ро-
сійський».

— Коли мені в Росії говорять: «Ти — наш», відповідаю: «Я український артист, який зні-
мається в російських фільмах». Я ж тепер беру дозвіл на роботу в Москві. Як гастарбайтер. 
А російські телеведучі та артисти без будь-яких довідок окупували українське телебачен-
ня. Савік Шустер, Євген Кисельов, Дмитро Нагієв, Максим Галкін... Дійшло до того, що Юлія 
Висоцька вчить мене, як борщ варити! Ні, я завжди пам’ятаю: дім мій у Києві, а за кордоном 
лише граю, чи то в Росії, чи то в Польщі...

— коли спектаклі випускаються до конкретної дати — ювілею артиста або 
письменника, — це добре чи погано?

— А чому ні? Не для політичної партії якоїсь ставимо... До 200-річчя Миколи Гоголя ви-
пустили «Одруження». Невже погано? Дуже хороша вистава вийшла.

— Чи виникало бажання самому поставити спектакль?
— Виникало, але раніше, коли був вільним артистом. Скажімо, це могло б бути «Танго» 

Славомира Мрожека. Вважаю цього автора сучасним Чеховим. Тепер думаю про те, як при-
вернути до Театру Франка талановитих режисерів. Я не декларую, яким цей театр пови-
нен бути. Я його просто створюю. Але як художній керівник нічого не ставлю. І ніколи не 

Stupka-text.indd   761 15.10.2012   16:59:17



762

Богдан Ступка. Біографія

буду ставити, тому що це зовсім інша професія. Не хочу поповнювати когорту безталан-
них театральних режисерів, їх і так достатньо.

— а бажання самому зняти кіно?
— Ні! У мене відсутній талант кінорежисера. Кожен має робити свою справу.
— колись ви вели свою передачу на телебаченні.
— На це зараз немає ні часу, ні здоров’я... 
— Театрознавець Юрій Богдашевський справедливо писав про те, що в цій 

передачі вражала ваша правдивість й доброзичливість у показі колег по сцені.
— Приємно, що залишилася така добра пам’ять про мої скромні телепояви...
— У львівській газеті за 1972 рік я зустрів інформацію про телеспектакль Львів-

ської телестудії за вашою участю на тему життя тодішнього колгоспного села...
— Не пам’ятаю... Мабуть, якась кон’юнктура була...
— Того року вийшла картина Михайла Ульянова «Найостанніший день»...
— Зйомки у Михайла Олександровича запам’яталися на все життя!
— У чому сутнісна різниця між театром, кіно і телебаченням?
— Чим більше комп’ютеризується й технічно оснащується кіно й телебачення, тим 

далi відходять вони від людей. У першому й другому випадках ми лежимо на дивані, клацаю-
чи пультом. А театр все ж таки — живе спілкування з глядачем. Ось навіть зараз ми з вами 
розмовляємо — і це вже театр. Коли я бачу ваші очі, чую ваш голос, а ви мій — що може 
бути краще?

Кіно і телебачення в цьому смислі — лише «лизання цукерки крізь шибу», коли з одного 
боку цукерка, а з іншого — скло. 

Скільки б не було техніки, електроніки, скільки б не було телевізорів, комп’ютерів — 
живе спілкування найцікавіше для людей. І найдорожче. Тому люди ходять до театру. І зав-
жди будуть ходити!

— Що важливіше — кожний окремий артист чи колектив у цілому?
— Колектив! А колектив складають яскраві індивідуальності.
— Як вирішуєте питання про акторів похилого віку, що практично не вихо-

дять на сцену?
— Нікого не звільняв.
— Штат трупи не гумовий...
— Але все-таки розтягується...
— Як ви оцінюєте рівень вашої театральної трупи?
— Краща у світі. 
— а роботу молодих артистів, що служать у Театрі Франка?
— Вони талановиті. У них велике майбутнє. Я спостерігаю за молоддю і, якщо бачу, що 

у них щось виходить, страшенно радію. Але є один момент: якось все зараз інтелігентно. 
Наче талановито, а сплеску немає. Як у Чехова в «Чайці», пам’ятаєте: «Мило, талантливо, 
но после Толстого и Золя как-то не хочется читать Тригорина». Мені часто не вистачає 
вибуху, який обов’язково повинен бути в ролі, якоїсь родзинки.

— ви випустили акторський курс у київському університеті театру, кіно і те-
лебачення ім. І. к. карпенка-карого...
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— Готував акторів на базі нашого театру, всі дипломні вистави йшли на його сцені. 
Працював із задоволенням.

— Чо`му ви їх учили?
— Принаймні, акторському ремеслу я їх не вчив, ні. Намагався пояснити, як вести себе 

по життю, в колективі, в театрі. Наприклад, артист з поважної причини запізнився на 
репетицію, трупа чекала на нього, а режисер зняв штрафника з ролі та призначив іншого 
виконавця. Погоджуватись тому чи відмовитись? Дилема! Я б виявив солідарність з коле-
гою. Але міркувати з позицій досвіду та віку легко, а коли ти молодий та недосвідчений?

— Усі ваші випускники залишаться на театральній сцені?
— Не знаю. За ці чотири роки я нікого не вигнав, хоча й не всі однаково талановиті. Не-

хай вчаться і проходять цінну життєву школу.
— Значить, не обов’язково бути артистом?
— Ну, звісно, ні. Можливо, коли-небудь хтось стане міністром культури і буде наша лю-

дина нагорі.
— але ви когось залишили у своєму театрі?
— З двадцяти п’яти випускників я взяв сімох. Ще доберу трьох з тих же двадцяти п’яти. 

Вийде, що відразу десять молодих людей будуть працювати в Театрі імені Франка. Це багато.
— Думаєте, інші повернуться додому?
— З тих, хто вже приїхав до Києва, майже ніхто не хоче повертатись. У Києві завжди 

є якийсь заробіток — участь у зйомках, телепрограмах. У провінції цього немає. До того 
ж там низькі зарплати, тому жити дуже складно. Але якщо люди одержимі мистецтвом, 
вони продовжують працювати, не зважаючи ні на що. Театр залишається. Театр завжди 
буде театром, він не зникне ніколи.

— Молоді випускники практично не мають змоги зніматися в Україні й іноді 
хотіли б виїхати за кордон.

— А чому ви думаєте, що молодому артисту легко буде знайти роботу і стати відо-
мим в іншій країні? Для того щоб актору — громадянину України — поїхати працювати, 
наприклад, до Росії, необхідно отримати дозвіл на зйомки. Якщо такого дозволу немає, зна-
чить, ви там зніматися не будете.

Правда, Росія знімає багато фільмів на території України, бо у нас дешевше. Але, якщо 
російська сторона витрачає гроші, звісно, всі головні ролі виконують російські актори, 
а другорядні й третьорядні розподіляють серед акторів українських. Тож треба дбати про 
відродження й піднесення власного, вітчизняного кінематографу. 

— в якому він стані сьогодні?
— Сучасного українського кіно в принципі не існує. Звичайно, проростають обнадійливі 

паростки, бо талантами ми багаті. Біда в тому, що держава не в змозі забезпечити до-
стойне фінансування цієї важливої галузі на належному рівні, а наші бізнесмени не бачать 
у кіномистецтві прибуткового бізнесу. Для них реальний бізнес — це виключно перепродаж. 
У кіномистецтві все інакше: тут треба чекати закінчення роботи над фільмом. І ще не-
відомо, яким він буде та які прибутки отримає. 

До речі, у Польщі все інакше. Окрім того, що там бізнесмени — патріоти своєї держави, 
так ще й прийнято хороші закони. Спілці кінематографістів, або Інституту кінематогра-
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фії, як він називається в Польщі, стабільно перераховується одна сота процента з кожного 
сеансу в польських кінотеатрах. І таким чином Інститут має гроші для розвитку поль-
ського кінематографа та зйомок картин. У нас, до речі, теж прийняли майже такий закон, 
але діє він чи ні, мені невідомо. 

— серед молодих є одержимі?
— Вони були, є і будуть. Одержимих завжди буде вистачати для безсмертя театру.
— Новий курс набирати будете?
— Ні. Категорично. Викладання вимагає багато здоров’я. 
— а сцена вимагає менше?
— А сцена забирає ще більше здоров’я. Тому і намагаюсь його берегти. 
— Чим наша акторська школа відрізняється від європейської?
— Вона глибша, психологічніша, душевніша, емоційніша.
— Досі в Москві навіть кращих артистів, вихідців з України, києва, називають 

«талановитими провінціалами».
— Талант не буває провінційним. Він — інтернаціональний. Провінційність не в геогра-

фії, а в головах деяких столичних снобів.
— Національність у театрі не важлива?
— При чому тут національність? Справжнього актора будь-якої національності мож-

на відразу розпізнати навіть без знання мови: достойний він партнер чи так, фітюлька. 
Відверто кажучи, не знаю, чим український актор відрізняється від шведського...

— кажуть іноді, що український актор відзначається якоюсь підвищеною па-
тетикою.

— Не думаю, що надмірний пафос — у природі українського митця. Скоріше, це у деяких 
артистів результат поганої школи.

— а ви могли б уявити себе на сцені лондонського чи, скажімо, московського 
театру?

— На сцені лондонського театру я міг би колись зіграти «Короля Ліра», звісно, з пере-
кладом. А московського чому б і ні? Хоч, напевно, не зміг би там довго працювати.

— Що ви маєте на увазі?
— Я мислю по-українськи. Згадана ж патетика з’являється, на мій погляд, у акторів, які 

мислять по-російськи, а змушені розмовляти на сцені українською. І тоді виникає потреба 
замінити свою безпорадність криком, надмірними рухами, наголошенням на якихось «специ-
фічних» національних рисах. Це називається «дражнити хохла». Що ж до особливої специфіки 
українського театру... Сумніваюся, що вона існує. Вважаю, що ця професія — загальнолюдська.

— колись в інтерв’ю сергію васильєву ви сказали, що вважаєте доцільним 
створити на Україні особливий національний театр на кшталт меморіального, по-
дібний до японського театру Но...

— Вважаю так і сьогодні. Такий театр мав би в репертуарі класичні українські п’єси. 
Ми не повинні цього зрікатися.

— актор, на ваш погляд, у наш час дрібнішає?
— На жаль, так. От пішов Михайло Ульянов, і такого акторського темпераменту 

більше немає. Мордюкова пішла, Лавров пішов, і заміни їм немає. Здавалося б, є зірочки, але 
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ти вмикаєш телевізор і через три хвилини його вимикаєш — тобі нудно. Якось одна ак-
триса мені каже: «Так, як Ви, Богдане Сильвестровичу, тепер не грають. Треба позначати 
почуття, а не переживати їх». Після цих слів у мене серце цілий день нило. Куди ж ми йдемо, 
якщо артист артисту таке може сказати і замінити почуття якимсь ерзацем?!

— Чи була вистава, про участь в якій ви жалкуєте?
— Були прохідні постановки, яким все одно віддавав усю душу і серце.
— Чи були ролі, з якими повністю не співпадало ваше бачення й сприйнят-

тя світу?
— Були. Та навіщо взагалі таке співпадіння? Моє завдання в іншому: я маю досконально 

вивчити будь-яку людину, виведену мною на сцену чи в кіно. Чому я повинен не погоджува-
тись з ним, якщо його граю?

— Що вкрай важливо у такому вивченні людської суті ваших героїв?
— Спостережливість. Бертольд Брехт говорив, що перед тим як вивчити акторське 

мистецтво, треба навчитись мистецтву спостереження. Ось ти підмічаєш у ролі якісь мо-
менти і думаєш про те, що вже бачив їх раніше — і ці ситуації, і те, як поводила себе людина. 
І перекладаєш такі спостереження на свою роль. Тоді вона виходить цікавою, об’ємною. 

Буває, коли граєш історичну особу, то залазиш у нетрі душі, а потім раптом зупиня-
єшся і думаєш: «Господи, так він же вчиняв так само, як робиш ти або хтось інший у цьому 
житті». І тоді просто береш власні спостереження і переносиш у роль. За поведінкою, за 
психологією, за емоціями. І тоді може статися щось справжнє, щире, правдиве.

— На ваші вистави приходили президенти України?
— Приходили. Леонід Кучма. Віктор Ющенко.
— Як ставиться до вашого театру президент віктор Янукович?
— Добре ставиться. Головне, що він розуміє важливість нашої роботи і реально допо-

магає театру.
— Що значить бути сучасним на театрі?
— Артист, як поет, про якого писав Іван Франко:

Ах, друже мій, поет сучасний —
Він тим сучасний, що нещасний,
Поет — значи' ть: вродився хорим,
Болить чужим і власним горем.
В його чутливість сильна, дика...

Це — в поемі «Лісова ідилія».
— кого б хотіли зіграти на сцені?
— І в кіно, і на сцені хотів би зіграти роль без жодного слова. Але щоб за нею відчувалося 

ціле життя.
— в одному з московських інтерв’ю в листопаді 2008 року ви сказали дослівно 

таке: «Поки що про династію ступок говорити рано».
— Куди поспішати! Треба було придивитися до Дмитра.
— а зараз уже можна говорити про театральну династію ступок?
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— Так. Я навіть уже перефразував відому епіграму Валентина Гафта про сім’ю Міхалко-
ва. У мене вона звучить так: «Земля, ты слышишь этот зуд? Три Ступки по тебе ползут».

— кажуть, що ваш син остап навіть збирався змінити прізвище: «Два ступки 
в одному театрі — це багато».

— Я йому сказав: «Остапчик, ти будеш Ступка номер один, а я — номер два».
— Не боїтесь звинувачень у клановості?
— Не боюся. Завжди приймаю в трупу дітей артистів. У нас працює син Леся Задніпров-

ського, донька Василя Мазура...
— кажуть, що природа відпочиває на дітях геніїв.
— Хтось сказав цю фразу, інші бездумно повторюють. Треба ще перевірити, чи прав-

дива вона? Раптом дитина виявиться талановитішою за батька-матір? І потім: кого 
вважати генієм? У мене вистачає розуму ставитися до власної персони з іронією. 

— На ваш погляд, фортуна щось важить у житті актора?
— Гадаю, що так. Окрім таланту й працездатності, потрібне й везіння.
— а вам везло на сцені?
— Ні. Я завжди виходив на кін і сам доводив, що я чогось вартий.
— але ж із режисером поталанило?
— Данченко — це Божий дар для мене!
— Яку роль побажали б сину?
— Раніше — Хлестакова у «Ревізорі» Гоголя. Остап зіграв її блискуче. Тепер... Навіть 

не знаю... Втім, він мріяв зіграти Моцарта, зараз, можливо, Сальєрі... Едіпа у виставі «Цар 
Едіп». Є ще п’єса болгарського драматурга Стратієва «Замшевий піджак», де один актор 
виконує сім ролей. Це могло б бути дуже цікаво. І, звісно, складно.

— остапа на роль Хлестакова запросив режисер вистави Ігор афанасьєв. ка-
жуть, що саме він наполягав, аби вашого сина взяли в Театр імені Франка.

— Данченко вважав, що Остап мав десь інде попрацювати й набратися розголосу, а по-
тім уже можна було брати його в наш театр. Афанасьєв справді пішов до директора теа-
тру Гнатенка й улаштував так, що взяли, крім Остапа, й інших акторських дітей — Саню 
Олексенка та Юрка Розстального. Він правильно розрахував, що директору невигідно було 
відмовляти дітям голови профкому, секретаря парторганізації та провідного актора. 

— Я говорив з остапом на цю тему, він усе по-доброму пам’ятає...
— Пам’ятати добро — гарна риса. 
— Були спільні з остапом вистави?
— Вдвох ми грали гоголівські «Записки божевільного». Разом працювали в «Царі Едіпі», 

поставленому Робертом Стуруа. Виходили на сцену в «Легенді про Фауста».
— У Москві разом з остапом виступали?
— На початку 1993-го разом грали на Малій сцені МХАТу «Записки божевільного». Тоді на 

виставу прийшов Іван Семенович Козловський.
— а в кіно?
— Наприклад, у фільмі Вадима Дубровицького «Іванов» за Чеховим, де Остап грає акциз-

ного Косих, а я — поміщика Лебєдєва. 
— Чи було, що ви грали роль, яку потім випало грати і сину, і внуку?
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— Свого часу грав чеховського Треплєва у Львові, потім ця роль була дипломною в Оста-
па в театральному інституті імені Карпенка-Карого, а пізніше її ж виконав онук в універси-
теті імені Карпенка-Карого. 

— Що відчули, коли вперше побачили внука Дмитра на сцені?
— Це була вистава «Одруження» Гоголя. Він грає там усіх слуг і Дуняшу. Справляється 

чудово. У нього є творчий потенціал. 
— Яку б роль побажали для нього?
— Він міг би зіграти Ромео.
— Пройшов час, і Дмитро зіграв Ромео. ви задоволені?
— Так!
— Якщо Дмитра запросять до московського театру — відпустите?
— Та куди завгодно. Я нікого не тримаю. Головне, щоб відкривалися можливості для 

творчої реалізації.
— Хотіли б вийти з онуком на сцену в одному спектаклі?
— Хотів би, але поки не знаю в якому. Можливо, «Пер Гюнт» Ібсена, де він би зіграв моло-

дого Пера Гюнта, Остап — його ж в середньому віці, а я — старого. 
— сергій Данченко хотів поставити «Пера Гюнта»...
— Я пам’ятаю, що обіцяв здійснити цей задум.
— Хто міг би це зробити?
— Наприклад, Римас Тумінас. 
— У березні 2011 року Марк Захаров випустив спектакль «Пер Гюнт» на сцені 

Ленкома.
— Ну і добре! Молодець! Це складний і дуже глибокий твір.
— сцена і сьогодні вимагає від вас спеціальної фізичної підготовки?
— Безумовно! 
— коли-небудь займалися мімікою обличчя?
— Ніколи! Я мімікою не займався ніколи. Є актори та актриси, які закомплексовані на 

міміці. Це жах. Це кінець світу. Такий актор чи актриса справжнім партнером не можуть 
бути, з ними діалогу не створити, бо вони думають лише про міміку. Це тільки нарциси 
можуть собі таке дозволити. 

— На якому міжнародному форумі хотіли б представити своє мистецтво?
— Хотілося б, щоб український театр нарешті «вискочив» на європейську і світову сцену.
— колись ви хотіли зіграти короля Ліра на сцені Лондонського шекспірів-

ського театру «Глобус».
— Я навіть говорив, що після цього можна було б спокійно померти. Не всі бажання, на 

жаль, здійснюються. Зараз про це мріяти вже пізно. Зате вмирати явно ранувато.
— Які слова Шекспіра порадили б пам’ятати завжди?
— Насамперед, аби розбиратися в сучасному житті, треба усім пам’ятати слова, які 

можна використати до багатьох політиків: 

Скляні купивши очі,
Вдавай, як ті політики безчесні,
Що бачиш ти, чого не можеш бачить.
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Або ще важлива життєва порада:

В інших гроші позичай,
Сам позику не давай.

Або носити в собі згусток радості:

Мені ж від зір найбільша честь припала:
Твоя любов, велика і тривала.

— кого вважаєте найкращим Ліром в історії театру?
— Соломона Міхоелса! А після нього, можливо, Ступка?
— Зрівнятися зі ступкою й вичерпати його глибину в ролі короля Ліра нікому 

не вдалося.
— Це не я сказав... 
— Хто, на ваш погляд, є кращими перекладачами Шекспіра?
— Російською мовою — Самуїл Маршак, Борис Пастернак. Українською — Максим 

Рильський. 
— Чому, на ваш погляд, ступка у ролі Миколи Задорожного не був згаданий у 

підручнику про радянське акторське мистецтво 50–70-х років, виданому в Москві 
в 1982 році?

— Може, велике бачиться на відстані?
— Можна сказати, що роль короля Ліра у вашій біографії не менш важлива, 

ніж роль Тев’є-Тевеля?
— Можна.
— Чому ця ваша воістину видатна робота менше відома, ніж роль Тев’є-

Тевеля?
— Не будемо забувати, що я грав Тев’є понад двадцять років, а Ліра — трохи більше трьох.
— Який жаль, що цей геніальний спектакль сергія Данченка не побачили на 

батьківщині Шекспіра!
— Жаль. А найбільше жаль, що найкращу трупу у світі — я це знаю! — франківську тру-

пу в тому світі не бачать. У цьому — драма українського театру.
— Чим вам запам’ятався 150-річний ювілей антона Павловича Чехова?
— Я брав участь у міжнародній конференції в Москві, на якій виступали видатні те-

атральні діячі зі світовими іменами, в тому числі Пітер Штайн і Роберт Стуруа. Крім 
того, у складі великого культурного десанту на чолі з Президентом Росії Дмитром Мед-
вєдєвим літав на батьківщину Чехова — у Таганрог. Ми побували у місцевому театрі, 
де, до речі, я виступав у 1962 році, будучи артистом Львівського театру Заньковецької. 
Тоді ми грали «Невольника» Тараса Шевченка. Відвідали будинок, де народився і жив Антон 
 Павлович. 

— ви не кажете, що на прес-конференції за круглим столом вас посадили по-
руч із Президентом Медвєдєвим...
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— Так і було. Проте що це додає і що змінює? 
— Яке місце у вашій творчій біографії посідає драматург Чехов?
— Антон Павлович — це велика акторська школа. Це не всім підвладна драматургія 

настрою. Без Чехова, Ібсена, Франка актор багато втрачає, бо вони вимагають підклю-
чення підсвідомості, а з цього і починається мистецтво. Все інше — логіка. А логіка ніколи 
не була мистецтвом. 

Мені доля подарувала кілька зустрічей з Чеховим. На театральній сцені я грав Треплєва 
в «Чайці», Войницького в «Дяді Вані» та Чебутикіна в «Трьох сестрах». У кіно — архієрея Пе-
тра в «Нині прославіся сине людський» за чеховськими творами «Архієрей» і «Княгиня» та 
Цибукіна в «Господи, прости нас, грішних!» за повістю «В яру», які зняв прекрасний режисер 
Артур Войтецький. 

— Після ролі архієрея Петра войтецький заявив, що ми ще не усвідомлюємо 
вповні, наскільки масштабним явищем є Богдан ступка...

— Войтецького називали совістю кіностудії імені Довженка. Про нього зняла прониз-
ливий документальний фільм актриса-франківчанка Любов Бо́гдан, яка в фільмі «Господи, 
прости нас, грішних!» талановито зіграла роль Аксиньї. 

— ви не сказали про фільм «Іванов», який у 2011 році зняв режисер вадим 
Дубровицький.

— Уже говорив! Я грав там разом із Остапом! Я — Лебєдєва, він — акцизного Косих. 
— Що повинен уміти і знати актор, аби зіграти Чехова?
— По-перше, мати талант, інакше, чому б він не вчився, нічого не вийде. По-друге, по-

трібен розумний режисер. Більшість з режисерів сьогодні шукають нові форми, але не в них 
справа. Головне, щоб з душі щось лилося.

— На початку 80-х років минулого століття «Дядя ваня» сергія Данченка 
отримав Державну премію сРсР. а хто, на ваш погляд, найкраще поставив цю 
п’єсу на початку ХХІ століття?

— Римас Тумінас у Театрі Вахтангова. 
— Цікаво зробив цю виставу Лев Додін.
— Я чув, але не бачив. 
— ви хотіли б зіграти ще щось за творами Чехова?
— Чесно кажучи, не дуже хочеться грати і, тим більше, багато говорити про це. Втім, 

ніколи не говори «ніколи».
— Чи потрібен сьогодні на театрі та в кіно Дон кіхот?
— Аякже! Як і в житті. Комусь обов’язково треба здiйснювати, здавалося б безглузді, 

але благородні вчинки, подвиги. Щоб добро неминуче перемагало зло. Донкіхотство сидить 
у кожному з нас, і це добре...

— Донкіхотство як опозиція до існуючого стану речей?
— І це також!
— Часто буваєте на тусовках?
— Дуже рідко. Тим більше останнім часом. 
— Що для вас значить гримерка?
— Це артистична капличка.
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— колись аркадій Райкін співав зворушливу пісеньку про те, що роки йдуть, 
«Но таким же, как прежде, остался / Добрый зритель в девятом ряду...» Глядач з 
часом змінюється?

— Як і кожний артист...
— Для вас особисто важливий «добрий глядач у дев’ятому ряду»?
— І він, і кожен глядач у кожному ряду й у кожному кріслі. 
— На якого глядача в першу чергу повинен розраховувати театр?
— Театр повинен існувати для дітей і молоді, для людей середнього віку і старшого 

покоління. Тобто для всіх. Звісно, складно зробити так, щоб усі були задоволені. Але, коли 
в трупі близько ста драматичних артистів — все можливе.

— Чи завжди сьогоднішній глядач підготовлений для сприйняття складних 
драматичних творів?

— Проблема підготовленості театрального глядача існувала завжди. Про це добре 
писав Борис Пастернак. Пересічний лондонський глядач узагалі не ловив з півслова всі шекс-
пірівські нюанси «Гамлета» або «Короля Ліра». Але треба пам’ятати, що мистецтво вза-
галі не підлягає остаточному розумінню. Та й насолода ним цього не потребує. Як і життя, 
воно не може обійтись без якоїсь недомовленості. 

Театр — це кращий університет для глядача.
— Як оцінюєте дитячу аудиторію франківців?
— Діти є діти. Вони шумлять, радіють, що прийшли до театру. Актору треба вміти 

грати у різних ситуаціях. Діти безпосередні, їх можна заінтригувати, і тоді навіть непо-
сидьки будуть сидіти тихенько з відкритими ротами. Важче, коли «культпохід» прово-
дять і, наприклад, до театру приводять роту солдат. Перед початком виходить офіцер 
і дає установку: «Ви будете дивитись комедію. Попереджаю, аби в залі жодного смішку я не 
чув!» От із такою аудиторією працювати дійсно складно. А діти навіть коли бігають по 
залу, то актор розуміє, що їх переповнюють емоції. Це ж для них подія — побувати на ви-
ставі, вони хочуть доторкнутися до героїв, вірять, що всі вони справжні, а Дід Мороз та 
Снігуронька їм щось подарують.

— станіславський вважав, що художник сцени повинен сам володіти на-
тхненням та вміти викликати його тоді, коли воно значиться на афіші вистави...

— Тургенєв узагалі говорив, що не треба чекати на натхнення: прийде воно — тим 
краще, але в будь-якому випадку ти все-таки працюй. Але це більше стосується письмен-
ства. Я згоден з Костянтином Сергійовичем... Приходиш на сьому вечора до театру, і, що б 
не сталося у тебе протягом дня, яким би ти не був засмученим чи збудженим, роздрато-
ваним або замореним, треба працювати. Іноді здається, що перед виставою ти пустий 
і голий, як барабан. Стає так страшно... Але ти повинен викликати, як говорив Станіс-
лавський, натхнення, тому що без нього на сцені краще не з’являтись.

Цікаво міркував із цього приводу Немирович-Данченко. Він говорив, що важливе значен-
ня має приготоване на репетиціях і вироблене на спектаклях зерно образу. Згадуючи його, 
актор входить у потрібну атмосферу. Володимир Іванович радив «входити в образ», поки 
гримуєшся, а перед самим виходом на сцену думати вже не про зерно, а тільки про найближ-
чу задачу, про те, з чим вийдеш до глядачів. «Треба намагатися, — говорив він, — прийти 
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в театр у доброму настрої. Добре грати можна тільки в доброму настрої, навіть найтра-
гічніші ролі».

Все це важливо, і досвід знаменитостей допомагає, однак кожен артист має свої при-
йоми і секрети «викликання натхнення».

— У шістдесятилітньому віці станіславський писав, що хотів би уникнути 
двох ролей в сучасному йому мистецтві театру — стати старичком, який моло-
диться та прикидається ровесником молодих, і здаватися дуже досвідченим та 
буркотливим старим. Чого б ви хотіли оминути в свої роки?

— Колись Василь Симоненко писав: «Як усе на світі зрозумієш, то тоді зупинишся 
і вмреш». Я використовую цю сентенцію, в першу чергу, у творчій роботі. Тому обов’язково 
треба уникати творчої смерті задовго до фізичної. Втім, старіє лише тіло — душа не 
старіє. Уникнути б душевного старіння, тому що фізичне — неминуче. 

— Режисер анатолій Ефрос вважав, що мистецтво — штучна річ, особливо 
в епоху, коли стільки всього сходить з конвеєра. Публіка повинна приходити до 
театру, щоб побачити щось подібне до сходу або заходу сонця...

— Але ж він сам визнавав, що трохи перебільшує. А ще Ефрос говорив про те, що схід 
і захід сонця придумав Творець. Утім, мистецтво — також від Всевишнього, і це — дійсно 
штучний витвір.

— За що ви вдячні глядачам?
— За підтримку. За те, що вони кожного вечора заповнюють театр і, затамувавши по-

дих, дивляться, слухають, співчувають, а потім — аплодують. Бо суть театру — в глядачах.
— Настрій і турботи глядачів передаються з зали на сцену?
— Ще й як! Утворюється своєрідна «вольтова дуга» між сценою і залом. Глядач є нашим 

живим безпосереднім партнером.
— ви прагнете тримати в своїй аурі кожного глядача?
— Я працюю для всього залу й для кожного глядача...
— Добре, скажу словами сергія Тримбача: «важко уявити, аби ступка пого-

дився на “сонливого” глядача. вузлом зав’яжеться, а зал буде з ним». Це так?
— Це так!
— Глядацьким смакам треба догоджати чи навпаки — формувати їх?
— Глядача треба поважати. Тоді відчуваєш, що в залі постійно знаходяться однодум-

ці, смакам яких можна довіряти, на яких можна орієнтуватися. Проте повного залу таких 
підготовлених глядачів ніколи не було і не буде. Завжди присутній новий глядач — молодь, 
люди, які вперше прийшли до театру і мають право на зустріч з одухотвореним, високим 
мистецтвом. Як говорив Сергій Данченко, наш театр є театром нації, театром великого 
стилю. Це найголовніше і для нас, і для нашого глядача. 

— Що, на ваш погляд, об’єднує глядачів?
— Потяг до духовності. Глядач приходить додому, думає про побачене в театрі і реф-

лектує щось на себе... Тільки духовне життя може споріднювати людей.
— ваш принцип — кожного разу грати з повною віддачею...
— Важко щоразу приймати на себе біль свого героя, але грати в півсили... Навіщо тоді 

виходити на сцену та мучити себе й глядача?
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— Чи є різниця між написаною та усною рецензією?
— Verba volant, sсripta manent. Слова відлітають, написане залишається.
— Як ви реагували в перші роки роботи на критичні рецензії в пресі?
— Соромно було, що про мене таке читають. Тоді мені здавалося, що все правильно 

пишуть. Значить, я щось не зробив. Ось буде нова роль, і я доведу! Що не верблюд... Соромно 
було. Ідеш Львовом, обличчя пашіє. Думаєш, що всі ту рецензію читали й осудливо дивлять-
ся саме на тебе. Насправді ніхто нічого не читав...

— Як ставитесь до театральних критиків?
— З підозрою.
— а хто з них все-таки викликає повагу?
— Вадим Гаєвський, Борис Поюровський, Сергій Васильєв, Юрій Коваленко, Олександр 

Саква, Ростислав Коломієць, Олег Вергеліс.
— Немало!
— Але й небагато...
— На Україні мало серйозних театральних критиків?
— Левова більшість так званих критиків висвітлюють... особисте життя акторів. Є кіль-

ка, хто пише рецензії. Всі інші — лише про скандали. Не кажу вже про наукове театрознавство.
— Хто з московських критиків найкраще знає український театр?
— Борис Поюровський!
— Борис Михайлович вважає, що ви — «нащадок по прямій» багатьох артис-

тів і драматургів зі світовими іменами.
— Він слів на вітер не кидає.
— Дружина Михайла Булгакова олена сергіївна розповідала, що письмен-

ник, якось прочитавши чергову газетну статейку проти нього (у романі Майстер 
зізнається: «Я так увлекся чтением статей о себе...»), став ходити по кімнаті, наспі-
вуючи на мотив «Фауста»: «він — рецензент... убий його!»

— Таке ставлення Булгакова до критиків можна зрозуміти: він, як відомо, збирав і власно-
руч вклеював в альбоми рецензії на свої твори, насамперед п’єси. Серед них, за його підрахун-
ками, було, здається, близько трьох сотень негативних і лише три позитивнi. А в «Майстрі 
і Маргариті» письменник створив збірний образ критика Латунського, в якому були схрещені 
реальні прізвища несамовитих критиків письменника — Литовського і Орлинського.

З часом виявилося, що зібрані Булгаковим розгромні рецензії на нього згодилися... Коли 
деякі давні гонителі в роки відродження імені письменника спробували, хвалячи його, обі-
лити себе, Олена Сергіївна не визнала їх...

— Театрознавча книга, що заслуговує на увагу.
— «Флейта Гамлета» Вадима Гаєвського.
— Чи були у вас на театрі вистави, до яких поверталися двічі?
— «Украдене щастя» Івана Франка я грав у Львові, затим у Києві. «Кар’єра Артуро Уї» 

Бертольда Брехта. Вперше вона була поставлена на Малій сцені Валентином Козьменко-
Делінде на початку 1985 року. Її швидко зняли, занадто гострою була, як на ті часи. Вдруге 
«Кар’єру Артуро Уї» Козьменко-Делінде поставив уже на великій сцені — восени 1999 року. 

— Хто краще за всіх написав про спектакль «король Лір»?
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— Соломон Міхоелс! Є опублікований рукопис 1936 року під назвою «Моя робота над 
“Королем Ліром” Шекспіра». Надзвичайно цікаво читається! Це й аналіз образу, й емоції ве-
ликого артиста. Міхоелс цікаво розповів про «дрібні прийоми», що народилися у нього під 
час роботи над роллю Ліра. І закінчив працю словами про те, що цілий ряд подібних артис-
тичних прийомів знаходяться вже на публіці, під час вистави. Вірно сказано! 

— Чим особливо вирізнявся спектакль «король Лір» сергія Данченка?
— Мені здається, Данченко вперше в історії постановок «Короля Ліра» так глибоко по-

казав не тільки трагедію розпаду держави, розриву родинних, сімейних зв’язків, але суттє-
во більше — колапс усього суспільства, його самознищення внаслідок моральної деградації. 

— На мій погляд, «король Лір» сергія Данченка — це одкровення, це вище від 
шедевру. 

— У цій виставі Данченко справді неперевершений. 
— в Україні є кінознавці з аналітичним талантом?
— Наприклад, Сергій Тримбач.
— Що подобається в його публікаціях?
— Вміння коротко й стисло сформулювати важливу оцінку, дивитися в корінь проблеми.
— До речі, ви читали його післямову до вашого ювілею в газеті «День»?
— Ні.
— він написав, що масштаб особистості ступки «є таким, що підносьте його 

до небес чи опускайте нижче плінтуса — це нічого в принципі не міняє... він про-
сто є. Як відповідав колись Максим Рильський на голобельну й керовану згори 
критику: “ви прийшли й підете, а я вже остався”».

— Гарно сказав Рильський...
— Яка з творчих нагород для вас найдорожча?
— Національна премія України імені Тараса Шевченка (Київ) і премія імені Костянтина 

Станіславського (Москва).
— За що ви удостоєні Національної премії України імені Тараса Шевченка?
— За роль Тев’є-молочника у виставі «Тев’є-Тевель». Це сталося у 1993-му, коли вона вже 

йшла четвертий рік поспіль. Премію я одержав разом із видатним художником-постанов-
ником Данилом Лідером та виконавицею ролі Голди, народною артисткою України Ната-
лією Лотоцькою. Тією самою, котра наприкінці 50-х років спонукала мене піти на іспити 
до театральної студії... Мені було дуже приємно одержати найвищу мистецьку нагороду 
нашої держави в такій дуже достойній компанії. 

— ви багато років були членом комітету з Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, в тому числі і в радянські часи.

— Це було дуже почесно. Для мене це важливо і сьогодні.
— Престиж Шевченківської премії зростає чи спадає?
— Мабуть, спадає.
— У чому причина?
— Їх декілька. Але головне, здається, що останнім часом влада втратила істинний ін-

терес до цієї найважливішої нагороди. Значимість премії розмита присудженням її не най-
кращим творам.

Stupka-text.indd   773 15.10.2012   16:59:17



774

Богдан Ступка. Біографія

— Раніше премію отримували десять митців щорічно, тепер — усього п’ять. 
Це правильно?

— На мій погляд, справа не в кількості нагороджених (наприклад, у 2011 році було всього 
три премії), а в тому, щоб той, хто її отримав, набув якісно нового статусу в суспільстві. 
Скажімо, розмір грошової винагороди, на мою думку, повинен одразу переводити діячів куль-
тури в розряд абсолютно забезпечених людей.

— Хто з лауреатів 2011 року вам симпатичний?
— Лідія Забіляста, Роман Горак, Василь Шкляр...
— але Шкляр відмовився отримувати премію...
— Ну, отримає пізніше...
— Що для вас значить звання народного артиста неіснуючого нині Радян-

ського союзу?
— Дуже багато значить. Це — визнання найвищого акторського класу. Це — причет-

ність до міжнародної театральної сцени. У мене і сьогодні на театральних афішах написа-
но «народний артист СРСР».

Це потрясаюче відчуття того, що ти, будучи народним артистом України, достой-
ний уособлювати мистецтво інших народів — російського, білоруського, естонського, ка-
захського тощо. По суті, це приємне право втрачено з розпадом СРСР, хоча в цьому бачу 
виключно політико-юридичні мотиви, бо мистецтво не має меж. 

— Як сьогодні ставляться до звання народного артиста сРсР на Україні?
— Одні — добре, а інші, хто не має цього звання, погано. Але ж це наша історія, це було!
— Як ви взагалі ставитесь до звань?
— Я б їх узагалі скасував. Крім заздрості та інших негативних проявів, вони не мають жод-

ної користі. Замість витрат на всілякі медалі і звання краще підвищити зарплату акторам. 
Звання, між іншим, на пострадянському просторі залишились лише в Росії, Україні та Білорусії. 

— Чим вони вам не подобаються?
— Свого часу відомий білоруський драматург Андрій Макайонок говорив, що людина 

повинна отримати всі можливі нагороди і звання до 25 років. А потім, спостерігаючи за її 
роботою, все це поступово повинні у неї забирати, щоб перед Богом вона залишилася чи-
стою. Дуже слушна думка. 

— самі готові до цього?
— На мене стільки понавісили нагород, орденів, премій, а справа ж не в цьому. Якщо ти 

дійсно повірив, що кожен твій крок під вантажем нагород є великою подією в мистецтві, 
тоді кінець. Тобі кінець.

— У листопаді 2011 року ви отримали російську премію «кумир». Чим вона 
вам особливо дорога?

— У визначенні лауреата цієї премії велике значення має голосування глядачів.
— У номінації «За високе служіння мистецтву» ви були нагороджені з олегом 

Табаковим.
— Достойник напарник! Ми з ним після офіційної частини гарно посиділи сім’ями.
— взагалі церемонія й неофіційна частина були напрочуд теплими.
— Незабутнє враження...
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— Увесь зал встав лише один раз, коли на сцену піднявся Богдан ступка...
— Я вдячний московським театралам і кінолюбителям.
— Разом з вами премію отримала артистка Ірина Розанова...
— Я знімався з нею в Білорусії. Прекрасна артистка! Тонко розуміє гумор, не ображалася 

на мої приколи, одним словом, своя пані.
— відомо, що альону Бабенко ви давно вдочерили, а як оцінюєте тогорічних 

лауреатів «кумира» Михайла Єфремова та сергія Маковецького?
— Прекрасні актори. Сергій Маковецький цікавий у будь-якій ролі. Він — з Київщини. 
— Як би ви визначили міру своєї затребуваності як артиста?
— Раніше в театрі — більше, а в кіно — менше. Тепер — частіше в кіно, а в театрі ви-

мушений обмежувати себе.
— Дорогі вам ролі в театрі і в кіно.
— У театрі: Дон Жуан у «Камінному господарі» Лесі Українки, Річард ІІІ в однойменній 

виставі за Шекспіром, Микола Задорожний в «Украденому щасті» Франка, Тев’є в «Тев’є-
Тевелі» Горiна за Шолом-Алейхемом, Поприщин в «Записках божевільного» Гоголя, Афанасій 
Іванович у «Старосвітській любові» Коляди за Гоголем, Лір у «Королі Лірі» Шекспіра, Артуро 
Уї в «Кар’єрі Артуро Уї» Брехта, Зіґмунд Фрейд в «Істерії» Джонсона. 

У кіно: Орест в «Білому птасі з чорною ознакою», Олександр Керенський у «Червоних 
дзвонах», Трохим Лисенко в «Миколі Вавiлові», Остап Вишня в «Iз житія Остапа Вишні», 
Цибукін у «Господи, прости нас, грішних!», Архієрей у «Нині прославіся сине людський», Гірш 
у «Для домашнього вогнища», Сєров у «Водії для Віри», старий Блiнов у «Своїх», Тарас Бульба 
в «Тарасі Бульбі».

— ви кілька разів грали Тараса Шевченка або вели розповідь від його імені...
— Вперше роль Поета зіграв у 1984 році у виставі «Здавалося б, одне лиш слово...» Ан-

дрія Малишка в постановці Олексія Кужельного. Мова йшла не про конкретне життя, ско-
ріше, про долю, житіє Поета. Вдруге, у 1995 році, зіграв Шевченка в спектаклі Валентина 
Козьменка-Делінде «Сни за Кобзарем». До речі, це була перша в історії інсценівка «Кобзаря». 
У кіно — в серіалі Станіслава Клименка про Шевченка виконував роль Ведучого. 

— Хто, на вашу думку, найкраще зіграв роль Тараса Шевченка в кіно?
— Сергій Бондарчук! Йому було трохи більше тридцяти, коли він отримав звання на-

родного артиста СРСР за роль Тараса Шевченка. Пізніше — Іван Миколайчук у біографічно-
му фільмі Володимира Денисенка «Сон».

— ваші найкращі партнер і партнерша в театрі й кіно.
— У театрі — Володимир Глухий, Любов Каганова (Театр Заньковецької), Лариса Хо-

ролець, Лариса Кадирова (Театр Франка), Лія Ахеджакова... В кіно — Алла Демидова і Олек-
сандр Лазарев у «Дітях сонця».

— Це було давно, в минулому столітті. а в нинішньому?
— Поліна Лазова, Альона Бабенко, Сергій Гармаш, Сергій Маковецький... 
— Чи зустрічалися актори, з якими важко було грати?
— Це в театрі трапляється. А в кіно — ніколи. Там кожен сам собою, тільки режисер 

об’єднує. Часом актори, що грають в одній сцені, навіть не зустрічаються на знімальному 
майданчику. Великі плани, своя техніка... А взагалі артист має бути егоїстом. Не в тому 
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розумінні, щоб принижувати оточення або погано до них ставитися, а егоїстом стосовно 
себе. Тоді буде поступ уперед. 

— Любимі драматурги.
— Вільям Шекспір, Іван Франко, Антон Чехов.
— Найвлучніше названі драматургом персонажі.
— Ляпкін-Тяпкін, Він і Вона, Часник і Галушка.
— кого з улюблених акторів ви назвали б окремо?
— Володимир Данченко, Федір Стригун, Богдан Козак, Віталій Розстальний, Доміан Ко-

зачковський, Амвросій Бучма, Дмитро Мілютенко, Мар’ян Крушельницький, Іван Миколай-
чук, Іннокентій Смоктуновський, Лесь Сердюк.

— ваші улюблені актриси театру і кіно.
— Анна Маньяні, Симона Синьоре, Марія Шелл, Бібі Андерссон, Фаїна Раневська, Варвара 

Любарт, Поліна Нятко.
— а сучасні?
— Ада Роговцева, Євгенія Симонова, Аліса Фрейндліх...
— Улюблені вистави без вашої участі.
— З давніх — «Дамоклів меч» Назима Хікмета в московському Театрі Сатири, «Д-р філо-

софії» Браніслава Нушича в Театрі Франка.
Серед сучасних вистав — «Одруження Фігаро» П’єра Огюстена Бомарше, «Едіт Піаф. 

Життя в кредит» Юрія Рибчинського в Театрі Франка. 
— краща, на ваш погляд, вистава за участю сина остапа?
— «Істерія», в якій він грав Сальвадора Далі, та «Весілля Фігаро», де він виконує заголо-

вну роль. 
— краща, на ваш погляд, вистава за участю внука Дмитра?
— «Ромео і Джульєтта» Шекспіра. Він грає Ромео.
— Любимий фільм без вашої участі.
— «Шлях у вище товариство» з Симоною Синьоре, «Червоне і чорне» з Жераром Фі ліпом.
— Років десять тому на питання про любимих режисерів ви назвали сергія 

Данченка, Бориса Тягна, валентина козьменка-Делінде, Марка Нестантінера, ва-
силя сєчина, володимира оглобліна. кого могли б додати до цього ряду сьогодні?

— Валерій Фокін, Володимир Бортко, Тигран Кеосаян, Павло Чухрай, Дмитро Месхієв, 
Олег Погодін, Костянтин Худяков, Петро Фоменко...

— ви знайомі с останнiм?
— У 1996 році Фоменко питав мене, чи погоджусь з ним працювати, — він збирався в Пе-

тербурзі ставити «Бориса Годунова». Я, звісно, погодився: Фоменко — видатний режисер. 
Але він захворів, і все загальмувалось.

— Наскільки сучасний його театр сьогодні?
— Це один із кращих театрів Москви і Росії. В цьому його суперсучасність. Сам Фомен-

ко говорив з притаманними йому гумором та іронією: «Я представляю сьогодні театр на-
фталіну. А інші — міль».

— Російський театрознавець Марина Давидова пише, що в «Майстерні Петра 
Фоменка» переконуєшся, що чудесна земля справді існує й вона називається театр...
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— Про Фоменка можна сказати й краще.
— Хто з київських режисерів особливо близький вашому духовному баченню 

сучасного театру?
— Режисери, які працюють в штаті Театру ім. І. Франка, дарма хліб не їдять...
— Маю на увазі режисерів, які працюють за межами вашого театру.
— Насамперед, Станіслав Мойсеєв.
— один з українських театрознавців назвав василя сєчина, з яким ви працю-

вали в гоголівських «Записках божевільного» та «Маячні удвох» Ежена Йонеско, 
«дилетантом».

— Це така дурниця!
— вам подобаються п’єси Йонеско?
— Його театр абсурду мені до душі. Але в радянські часи наша, по суті абсурдна, держа-

ва забороняла твори цього великого майстра, щоб на сцені не було й натяку на справжній 
стан речей у світі, отже, й у найпередовішій країні. Ми майже зовсім не грали Йонеско. 

Тому в 1994 році з задоволенням грав у виставі за п’єсою Йонеско «Маячня удвох» у по-
становці Сєчина. Грав із прекрасною актрисою Наталією Лотоцькою. 

— Російський критик Борис Поюровський, який бачив спектакль, писав, що 
«режисер і актори відгадали замисел Йонеско».

— Саме так! І Сєчин був на висоті.
— Якось ви сказали: «Якщо не грати Шекспіра, Чехова, Франка, Лесю Україн-

ку, Йонеско — можна втратити себе як особистість».
— Цей ряд драматургів світового рівня можна подовжити, додавши Котляревського, 

Шевченка, Гоголя... Йдеться про те, що саме на класиці актор може по-справжньому твор-
чо зростати, духовно збагачуватися, відточувати свою майстерність... 

— Як ви сприйняли роль Городничого у виставі «Ревізор», поставлену Ігорем 
афанасьєвим?

— Я зіграв, здається, дві вистави у Нью-Йорку та Вашингтоні. Бо так наполягав Афа-
насьєв. Але врешті-решт я переконав його, щоб Городничого грав Василь Мазур. Там дія 
відбувалася в Україні, а ревізор — із Петербурга. Звісно, говорив російською, і мені довелося 
переходити з однієї мови на іншу. Це виявилося доволі важко, і я не став цього приховувати 
в самій ролі. Городничий дуже старається, аж до поту... Було цікаво, іноді смішно...

— Навіть фотографія, що рекламувала вас у сШа й буде вміщена в цій книзі, 
свідчить, що ви внесли драматичні нотки в портрет Городничого.

— Сам Гоголь дає для цього підстави.
— Режисер — інтерпретатор тексту чи творець нової театральної реальності?
— Чому «чи»? І те, й інше.
— З ким із режисерів було цікаво працювати протягом останніх років?
— Скажеш про когось одного — інший образиться. Насправді, з усіма було по-своєму 

цікаво. Навіть у хороших режисерів не завжди фільми виходять. Від чого це залежить, не 
знаю. Вгадати неможливо. Буває, й сам не очікуєш, а кіно виходить вдалим. У мене так було 
з картинами «Білий птах з чорною ознакою», «Водій для Віри», «Свої», «Заєць над безоднею»...

— Чи є серед режисерів, яких ви поважаєте, жінка?
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— Кіра Муратова! Ми з нею до зйомок не були знайомі. На другий день роботи чую від 
неї: «Та чого Ви зі мною весь час погоджуєтесь?!» Відповідаю: «Мені подобаються задачі, які 
Ви мені ставите. А якщо мені не буде подобатись, я можу так емоційно завестись — ого-
го!» — «Невже? — каже. — Ну добре». Обережно так каже. Потім, уже під час зйомок, Кіра 
Георгіївна підходить до мене і говорить задоволено: «Ну, покотилося!» Кажу: «Тут зроблю 
так!» Вона: «Давайте!» Я їй потім подарував велику троянду і сказав: «Я в вас закохався, 
Кіра». А вона: «А я — почала у вас закохуватись!» Так і розлучились. Полюбовно.

— На зйомках в одесі трапилася неприємна пригода?
— Я погодився зніматися на Різдво і був за це покараний. Виходив із Будинку вчених вночі 

в ожеледицю... Далі відомо: йшов, упав, утратив свідомість, прийшов до пам’яті, гіпс... Хіба 
що свідомості не втратив... 

Утім, і Рената Литвинова раніше від мене, ще перед початком зйомок, зламала в Мо-
скві руку. Тож уся група чекала, поки ми повернемось...

Урешті-решт з Кірою Муратовою було цікаво, прекрасно працювати! 
— Чи готові ви зніматися у молодих режисерів?
— Безперечно! Мені цікава молодь, хочу у молодих зніматися й навіть чогось нав-

читися.
— Чого чекаєте від режисера?
— У кожній ролі хочу перестрибнути через планку, стати іншим, змінити ходу, плас-

тику, манеру мовлення. Все це важливо створювати разом з режисером. Для мене необхід-
но, щоб режисер говорив правду: що я роблю правильно, а що не так.

— Буває, що для вас текст драматурга важливіший задуму режисера?
— Якщо говорити про Данченка в театрі або Войтецького в кіно, то я їм повністю до-

віряв. Узагалі, до розумного режисера завжди треба прислуховуватись. Але у випадку з екс-
периментальною сваволею, скажімо, з Чеховим, треба і свою голову на плечах мати.

— Чи є бездарні режисери?
— Є. У кожному фільмі, у кожній виставі необхідно знати, що ти робиш. Повинна бути 

ідея та її втілення. Але не завжди це здійснюється. Часто ставлять поверхово. Ти ж пови-
нен знати, що було до того, чому герой в такому стані, знати його біографію. 

— вам вдалося зустріти в кіно режисера, подібного до сергія Данченка на 
театрі?

— Ми прекрасно співпрацювали з Артуром Войтецьким, але він рано помер... 
— Хто з великих кінорежисерів серйозно вплинув на ваше творче життя про-

тягом останніх років?
— Єжи Гофман, Юрій Іллєнко, Володимир Бортко. Три найважливіші ролі: Богдан Хмель-

ницький, Іван Мазепа, Тарас Бульба.
— Що найбільше вас вразило на зйомках фільму «вогнем і мечем» Єжи Гофмана?
— Мудрість режисера: «Богдан, це не штука — вміти їздити на коні, штука — зіграти, 

що ти вмієш їздити».
— У кіно ви неодноразово знімались на коні...
— Я трохи їх боюсь. Уперше сів на коня в 1971 році в «Білому птасі з чорною ознакою», 

і він мене скинув. Мабуть, відчув, що за наїзник на ньому сидить... Утім, коли згодом Єжи Гоф-
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ман, збираючись знімати «Вогнем і мечем», зателефонував і спитав: «Богдашка, ти сидиш 
на коні?», я гордо відповів: «Сиджу!» Але коли справа дійшла до зйомок, я підійшов до Гофмана 
і чесно признався, що це для мене непосильне завдання. Втім, сів і поїхав, хоча й був каскадер.

Одного разу на зйомках до мене підійшов чоловік і каже: «Я твій кінь. Тільки цукор я не 
їм, краще шоколад». У фільмі є епізоди з крупними планами, де кінь довго встояти не може. 
Тоді на каскадера одягають збрую (його ж все одно на екрані не видно), і актор сідає йому на 
плечі. Каскадери, до речі, за це непогані гроші заробляють. Мені, знаєте, як було соромно на 
живу людину залазити? Весь червонів і пітнів. А він мені знизу: «Та що ти так переживаєш, 
це ж моя робота». Нічого не зробиш, кіно — це «нас возвышающий обман». Ну, я свого «коня» 
потім запросив до ресторану. Він сказав: «Мене вперше в житті так пригощають».

А на зйомках «Тараса Бульби» я вже годував справжніх коней — купував їм яблука та 
моркву. Це були дресировані каскадерські коні. Їх спеціально тренують, аби вони не ляка-
лись пострілів, аби актор міг шпагу вийняти і кінь її не злякався. Хоча двічі мене ледь не за-
топтали. Моя шабля випадково вдарила коня, він стрепенувся, і я полетів з нього. Правда, 
відразу каскадери підскочили, тому залишився цілим. 

Але найбільше запам’ятався кінь Богдана Хмельницького...
— Який ваш Богдан Хмельницький?
— Гетьман був мудрим державцем та політиком, який про свої задуми заздалегідь не 

повідомляв, але вмів добиватися їх здійснення. Мій Хмельницький саме такий — мудрий, 
сильний, владний, рішучий і трагічний керманич. Іван Драч якось сказав: «Якби і сьогодні на 
гарячі голови деяких політиків знайшлась булава Богдана!»

— Наскільки важливо було для вас зіграти роль Івана Мазепи?
— Дуже важливо! Гетьман уже навічно ввійшов в історію України. І не тільки. Він зна-

ний у всьому світі. Разом з Юрієм Іллєнком прагнули показати Мазепу таким, яким він був 
насправді — значно розумнішим та мудрішим за тих, хто й досі намагається мазати його 
однією фарбою — чорною. Він мав багато облич, і в цьому нарешті треба розібратися, їх 
треба відкрити всі.

Ми завжди повинні пам’ятати, що історія Мазепи надзвичайно політизована 
й пов’язана з трагедією, де у кожної сторони є своя правда. Ще Кондратій Рилєєв вклав у вус-
та Мазепи цю думку:

Спокоен я в душе своей;
И Петр, и я — мы оба правы.

— Які літературні твори про Мазепу ви наголосили б?
— У російській літературі — поему «Войнаровський» щойно згаданого Рилєєва та, зви-

чайно, пушкінську «Полтаву». В українській — трилогію Богдана Лепкого.
— Як ви пережили критику на адресу фільму про Мазепу?
— Нормально. У таких випадках я абстрагуюся й нічого не роблю, не пишу, не відпові-

даю. Якщо на все звертати увагу, то життя витратиться лише на з’ясування стосунків. 
А навіщо? Воно ж таке коротке, і так багато треба встигнути зробити. Як казав Серєбря-
ков у п’єсі «Дядя Ваня»: «Дело надо делать, господа».
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— «Молитва за гетьмана Мазепу» — фільм не для всіх?
— Почнемо з того, що вже на переглядах було мало людей. Незначний прокат в Україні 

й мінімум позитивних відзивів. Та що робити? На фільмах Сергія Параджанова сиділо в залі 
п’ятнадцять чоловік. Продюсери чекали, що розголос од «Мазепи» буде, як од «Чапаєва». Аби 
привабити глядача, потрібно було фільм створювати у стилі історичного бойовика. Та 
режисер ставив інше завдання. 

Твір, поставлений Іллєнком, однозначно не міг бути фільмом «для всіх» уже тому, що 
навіть в українському суспільстві до Мазепи ставляться по-різному. Не кажу вже про Росію. 
Цей фільм не можна вирвати з політичного контексту. Він — складний, авторський, задо-
вгий. І стилістика фільму вимагає певних осмислень, вдумувань, а це не всім під силу. 

— ви колись хотіли показати багатоликість Мазепи на прикладі художніх по-
лотен, які його зображували?

— Так, коли був міністром культури і мистецтв. Його малювали багато художників. 
Я хотів ці картини привезти до Києва і зробити виставку до десятиріччя Незалежності. 
А  потім зрозумів, що це — величезні гроші. Існує «Мазепа» Делакруа в Каїрському музеї, 
в Луврі в запасниках десь тридцять п’ять картин про Мазепу. У мене навіть був список ху-
дожників, які його малювали. Вважаю, що колись, скажімо, до тридцятиріччя незалежності 
України таку виставку в Києві треба провести.

— 2010 року в Чернігові видано книгу сергія Павленка «Зображення гетьма-
на І. Мазепи».

— Це цікаво. 
— Роль Тараса Бульби була серед тих, про які ви мріяли?
— Ніколи навіть не думав його грати. Був упевнений, що цей персонаж не в моєму ха-

рактері.
— Переконав володимир Бортко?
— Та мені і самому стало цікаво. Все-таки Микола Васильович Гоголь! Бортко моло-

дець, що поламав звичне спрощене уявлення про Бульбу, розкривши психологічні й трагічні 
моменти його характеру й долі. В цьому ми співпали.

— Були труднощі в підготовці до ролі?
— Довго мучився, який я Тарас Бульба. Комплексував. Коли прочитав у Гоголя, що він ва-

жить двадцять пудів, то страшенно перелякався. Так досі переляканим і ходжу. Тому виму-
шений був товстішати, пити пиво, але погладшати вдалося тільки на дев’ять кілограмів, 
не те, що де Ніро, який заради ролі погладшав на двадцять кілограмів. А потім важенна 
кольчуга, спека тридцять сім градусів, бої на мечах. Такий меч однією рукою не втримаєш — 
прийшлося біцепси накачувати... Коли похвалили, тоді й сам повірив, що зіграв непогано.

— Які ваші особисті враження від ролі?
— Вірю людям, яким роль сподобалась.
— а що сказав вам про цю роль Бортко?
— Хвалив.
— а коли б не роль Тараса, то кого б ви обрали собі в «Тарасі Бульбі»?
— Янкеля! А що! Там є цимес!
— У «Тарасі Бульбі» знімався і ваш син остап.
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— Так, у нього невелика, але цікава роль козака Вертихвоста.
— він міг би зіграти й інші ролі в цьому фільмі?
— Він міг би зіграти і Остапа, і Андрія.
— Які стосунки у вас склались з синами по фільму — володимиром вдови-

ченковим та Ігорем Петренком?
— Стосунки дуже добрі. Я людина бувала, досвідчена. У перший знімальний день запросив 

їх на вечерю, ми посиділи, поговорили, щоб ближче познайомитись. Ігоря Петренка я «всино-
вив» ще на «Водії для Віри» Павла Чухрая. У «Тарасі Бульбі» молодь була хороша, і знімалися ми 
дуже злагоджено. Взагалі Бортко зібрав сильних акторів. Михайло Боярський прекрасно зі-
грав. І покійні вже Лесь Сердюк, Саша Дедюшко, Боря Хмельницький. Царство їм небесне. 

— Думали про те, що ви з Бортком уперше здійснили мрію великих режисерів?
— Звичайно, я знав, що Сергій Бондарчук хотів зняти «Тараса Бульбу». Мріяв про ньо-

го й Олександр Довженко, який після консультацій з видатним істориком Дмитром Явор-
ницьким у 1940 році закінчив сценарій фільму «Тарас Бульба». Війна перервала цей задум 
Олександра Петровича...

— Щоб там не говорили, але Богдан ступка в ролі Тараса Бульби назавжди 
ввійде в історію кінематографу.

— Дякую.
— Пам’ятні ролі інших реальних історичних фігур, зіграних вами.
— Олександр Керенський у фільмі «Червоні дзвони» Сергія Бондарчука, Остап Вишня 

в «Iз житія Остапа Вишні» Ярослава Ланчака, Трохим Лисенко в «Миколі Вавiлові» Олексан-
дра Прошкіна, Борис Годунов у «Кремлівських таємницях шiстнадцятого століття» Бори-
са Бланка, Чингізхан у «Таємниці Чингізхана» Володимира Савельєва...

— а володимир семичасний у «сірих вовках» Ігоря Гостєва?
— Так, пам’ятна картина. На зйомки я приїжджав до Москви на початку 90-х років 

минулого століття і бачив її в ті непрості часи на власні очі. Між іншим, школа кіношних 
апаратних інтриг сталася у пригоді на посаді міністра, коли треба було розплітати їх 
павутиння в реальних умовах. Цікаво було працювати з Роланом Биковим і Львом Дуровим.

— У чому, на ваш погляд, особливість зйомок у ролі Чингізхана?
— Там було дуже багато крупних планів.
— Чим запам’яталася роль Бориса Годунова?
— З неї розпочався мій «вождізм» у кіно.
— а князя Ярослава у фільмі «олександр. Невська битва»?
— Це занадто маленька роль.
— Роль композитора Миколи Леонтовича зачепила ваші душевні струни?
— Цікава роль. Адже це, мабуть, найвідоміший у світі український композитор.
— Здається, вам особливо дорога роль Трохима Лисенка у фільмі «Микола 

вавiлов»...
— Так, вона мені дорога. З нею пов’язана й така передзнімальна історія. Коли я приїхав 

на кінопроби до Олександра Прошкіна, він дав мені прочитати сценарій фільму й попросив 
усі тексти Лисенка говорити своїми словами. Я став так викаблучуватися, що Прошкін 
здався: «Будете зніматися!» Мене пофарбували у рудий колір — прийшлося навіть у Києві 
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на сцені так грати. Прошкін з часом став знемагати: «Богдане! Не репетируй постійно. Ти 
так корчиш із себе Лисенка, що потім увійдеш у кадр — і в тебе нічого не вийде». А я навіть 
після роботи ходив, як Лисенко — з дерев’яною валізкою, у драповому пальті та кепці. Якось 
навіть сів на паркан біля Сільгоспакадемії, поклав перед собою кепку, і мені туди накидали 
два рублі дрібними. За тих часів великі гроші: ще карбованець — і пляшка горілки!

— ваш Трохим Лисенко в фільмі «Микола вавiлов» дуже переконливий.
— Сподіваюся, що фільм допоміг глядачам зрозуміти, чому в Радянському Союзі псевдо-

наука тоді взяла верх над наукою.
— Дехто говорив, що ви створили прекрасний шарж на українця.
— Я розглядав образ не як національний тип, а як гостро соціальний. Лисенко — це ви-

раз свого часу, це своєрідний розвиток і продовження Шарикова із «Собачого серця» Булга-
кова, перенесеного із 20-х років у 30–40-ві, на новий виток нашої трагічної історії. Так, роль 
зіграно дуже гостро, гротесково, я працював, як еквілібрист на дроті. 

— Пройшло понад двадцять років, а цей радянський фільм не забувається 
й вчить, як треба знімати серйозні фільми на серйозні теми.

— Олександр Прошкін — прекрасний режисер!
— Що згадуєте про зйомки фільму «водій для віри»?
— Павло Чухрай дуже вимогливий режисер, він доводив нас до повного виснаження, доби-

ваючись необхідного звучання сцени, але тільки-но вийшов епізод з праскою, коли мій герой та 
його дочка, розпечені до межі, з’ясовують стосунки, все неочікувано зсунулося та покотилося.

— кажуть, що роль старого Блiнова у фільмі Дмитра Месхієва «свої» була на-
писана для Євгена Матвєєва, але він помер...

— Цього мені ніхто не говорив, але цілком імовірно.
— а як проходили зйомки цього фільму?
— Спочатку зі зйомок узагалі хотів втекти. На Псковщині комарі, сирість, а тут 

ще — пробіжки по болотах, стрільба. Ну, думаю, Богдане, чого тобі тут робити? Ні, тікай, 
брате! Он, хай молоді хлопці цим займаються. А потім прийшла черга сцени, де я свого сина 
відпускаю зi словами: «Йди, синок, Батьківщину захищай». Зіграли. І раптом Месхієв, поди-
вившись у монітор, говорить: «Давайте поаплодуємо за прекрасно зіграну сцену», − і всі за-
аплодували. Тут я і подумав — може, не треба тікати, може, щось із цього й вийде.

— Швидко зійшлися з акторами?
— Вони вже разом з Месхієвим не перший фільм знімали, всі друзі. У них і жарти свої. Поки 

я їх розсмакував... Мені дуже сподобалась їх традиція, якої немає ні в Москві, ні в Києві. Кожен 
цех святкує (накриває стіл) сто метрів плівки, триста, п’ятсот тощо: спочатку режисер-
ська група, потім — операторська, після — художники, костюмери, слюсарний цех і напри-
кінці — актори. Ми таку виставу зробили! З плакатами, з піснями! Звісно, мат-перемат 
стояв! Я навіть сам під фінал навчився... Ні, добре було! Головне — результат який!

— Чим, на ваш погляд, цей фільм так захопив людей?
— Я думаю, річ у гостроті ситуації, в тому, як людина себе поводить у незвичних об-

ставинах. Узагалі в драматургії чи у сценаріях береться згусток подій. Коли людина потра-
пляє в такий їх вир, важливо, як вона себе триматиме, що вона зробить, якою вона буде: чи 
грішною, чи ні, чи зуміє вижити, чи ні, чи когось продасть, чи ні. 
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— Правда, що кшиштоф Зануссі написав для вас роль у фільмі «серце на до-
лоні»?

— Правда. Це історія могутнього олігарха, якому необхідна пересадка серця. Він чекає на 
смерть молодого хлопця, який хоче покінчити життя самогубством, але не може наважитись. 

— а що там за конфлікт з режисером був під час зйомок?
— Ні, не конфлікт. Я грав польською, і мені це було важко, а Зануссі весь час на знімально-

му майданчику підганяв: «Шибче!» Він хотів, аби я швидше говорив. Але мій герой — олігарх, 
солідна людина, у нього в кишені мільярди, у нього кожне слово на вагу золота, він нікуди не 
поспішає. Куди йому поспішати? Він має право говорити повільно.

Я в житті завжди з Кшиштофом хохмлю, от він і придумав собі взагалі інший образ, 
схожий на той, яким він мене знає. Вислухавши мою пропозицію, він сказав, що це не зовсім 
той герой, якого він задумував, але теж дуже цікавий. У результаті на міжнародному кіно-
фестивалі в Римі я отримав приз за кращу чоловічу роль. Срібну статуетку Марка Аврелія. 

— Щось не видно Марка аврелія у вашому кабінеті.
— Додому відніс. На чорний день... Драгметал усе-таки...
— вам чимось цікавий сам римський імператор другого століття?
— Вже тим, що він був ще й філософом і закликав до морального самовдосконалення, 

а щастя людини розумів як життя у повній згоді з природою, ототожненою з Богом.
— Що запам’яталося на зйомках телегри «Форт Буайяр» у Франції? 
— Я грав Мольфара, мудрого чоловіка, який загадує загадки. Це було влітку 2004 року. 

Цікаві зйомки були. Та запам’яталося зовсім інше. Сиджу якось у вежі на самому вершечку, аж 
раптом звонить мобільний телефон. Виявляється — Михайло Бродський. Він каже: «Я хочу 
подивитися “Тев’є”, але прийшов у театр, а квитків нема». Я на те: «Почекай, я прилечу і по-
стараюся зарадити». Уявіть — Біскайська затока, Атлантичний океан, Франція, форт 
Буайяр, вежа — і тобі дзвонять, що в Києві в Національному театрі імені Івана Франка на 
закриття сезону 27 червня на виставу «Тев’є-Тевель» немає жодного квитка! Це ж здорово! 
Бродський подивився виставу, плакав, як дитина, прийшов до мене, здоровий чолов’яга — 
і сльози течуть... Так що в нас немає підстав вважати себе хуторянами...

— кажуть, що в Римі ви познайомились з Джиною Лоллобриджидою.
— Їй за вісімдесят, але бабця — будь здоровий. Ми разом сфотографувалися, вона як 

схопить мене за руку! О, думаю, сили є!
— вас часто порівнюють з Робертом де Ніро. Не ображаєтесь?
— Ну, я не Роберт де Ніро. Я — Богдан Ступка. А порівняння не ображає. По-перше, він 

багатший. А по-друге, я вищий на зріст.
— Ще в 2001 році на Московському кінофестивалі ви познайомились з Дже-

ком Ніколсоном.
— Я підійшов до нього й сказав по-англійськи: «Ти — американський Ступка». А потім 

тицьнув пальцем у себе: «Я — український Ніколсон».
— На мою скромну думку, в своїх ролях, скажімо, в «Украденому щасті», «Тев’є-

Тевелі» чи «Тарасі Бульбі» ви перевершуєте не тільки Ніколсона.
— Це не я сказав...
— У вас були герої, які висловлювались без натяків, погрозливо-владно?
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— У «Сірих вовках» Семичасний говорить підлеглому генералу: «Якщо я дізнаюсь, що 
ти блефуєш, я тобі яйця відірву». Повірте, у вустах голови КДБ це звучало по-радянськи 
переконливо.

— серед історичних осіб, які ви зіграли на сцені, важливе місце посідає роль 
Льва Толстого. Чому ви захотіли її зіграти?

— Передусім, мені запропонували, і я навіть не подумав відмовитися. Це — геніальний 
письменник, і мені захотілося зрозуміти, чому все-таки наприкінці життя він вирішив піти 
з дому? Багато хто стверджує, що він просто хотів утекти від дружини, а мені здається 
важливим ще й те, що на старість Толстой вирішив усамітнитися і звертатися лише до 
Господа Бога. Тобто ним керували не побутові причини, а сакральний смисл. Адже з віком 
багато що в нас змінюється і часто минуле стає важливішим за день нинішній.

— Звідки черпали толстовський дух?
— Читав не лише його твори, а й щоденники, листи. Саме вони дають можливість від-

чути душу Толстого. 
— З яким театральним чи кіногероєм пішли би у розвідку?
— З Миколою Задорожним, Тев’є-Тевелем, дядею Ванею. З Тарасом Бульбою.
— Чи мрієте про якісь ролі?
— І не подумаю. Буває, людина роками мріє, мріє, і ось нарешті приходить та сама роль. 

Краще б не приходила — провалишся, факт! Тому що мистецтво — це рух від свідомості до 
підсвідомості. Саме у підсвідомості народжуються дивовижні речі, завдяки яким роль стає 
геніальною. А якщо я роками мріяв про роль, її виносив, все по поличках розклав — як і що 
скажу, як подивлюся, то вже немає волі підсвідомості. Ця раціональність убиває образ.

— Іван Дзюба в передмові до моєї книги про вас «Майстер» написав такі, як 
він сам зазначив, зухвалі слова: «Ні Пер Гюнт, ні Дон кіхот, ні Шейлок не будуть 
“повні”, доки їх не зіграє Богдан ступка».

— Я безкінечно вдячний Івану Михайловичу, якого надзвичайно шаную й ціную. Втім, він 
справедливо зауважив, що ці та інші ролі «виповнюватимуть» (і без мене) видатні актори. 
І не тільки видатні.

— скажімо, в Ленкомі Пера Гюнта зіграв антон Шагін, а в «Et Cetera» Шейло-
ком виступає олександр калягін. 

— І слава Богу!
— ви організували в києві кінофестиваль.
— Міжнародний київський кінофестиваль — єдиний дорослий у столиці. Думаємо зро-

бити його щорічним. Канський закінчується наприкінці травня, і нехай усі зірки звідти від-
разу їдуть до нас.

— Часто відмовляєтесь від пропозицій кінорежисерів?
— Раніше намагався відмовлятися якомога рідше. Вважав, що треба було про себе на-

гадувати. Поки кличуть — іти. Але останнім часом все частіше відмовляюсь. Якщо роль не 
відчуваю, якщо вона не лягає на душу. Роль цікава тоді, коли в ній є людська доля.

— а конкретно?
— Відмовив Андрію Кончаловському, який знімає фільм за книгою Леоніда Кучми «Украї-

на — не Росія». Він пропонував роль ведучого. Не хочу втручатися у справи політичні. 

Stupka-text.indd   784 15.10.2012   16:59:18



785

Частина 4. 1 200 відповідей Богдана ступки

Минулого року відмовився від ролі гетьмана Скоропадського у фільмі Сергія Снєжкіна 
«Біла гвардія» за Михайлом Булгаковим.

— Чи бувало, що ваша роль урешті-решт немилосердно скорочувалась?
— Останнім часом такого практично не було. Крім випадку з фільмом «1814», де я зі-

грав першого директора Царськосельського ліцею Василя Малиновського. На прем’єрі мене 
вразило, що практично вся моя роль була скорочена. Я навіть не розумів, навіщо приїхав до 
Москви. Мені пояснили, що, мовляв, метраж обмежений тощо. Але, мабуть, просто зля-
кались, тому що у мого героя було багато гострих висловлювань, наприклад, він говорив 
своїм ліцеїстам: «Я не люблю наше государство, но в Россию я верю. Особенно в вас, а не 
в чиновников». Усе це було вирізано. Але зараз зробили багатосерійний варіант і все повер-
нули. Хоч якась роль вималювалася.

— ви згодні з Гремом Гріном, що успіх — це відкладений провал?
— Згоден у тому розумінні, що треба бути готовим і до провалу. 
— Чи є перед виходом на сцену необхідність у ста грамах горілки або конь-

яку?
— Свідомо і давно відмовився від цього. Тобто жодної необхідності в цьому немає. 
— Чи бували гучні скандали у вашій творчій біографії?
— Були, але не гучні. Приміром, у ті часи, коли всі актори брали на себе соцзобов’язання, 

я викликав артистку Ц. на змагання і сказав, що її переграю. Був скандал.
— колись ви говорили, що ледве не пішли зі скандалом з театру.
— Так то ж, коли на найвищому рівні боролися з пияцтвом. А мене мало не звинува-

тили в антидержавній діяльності, бо я виступив проти створення в театрі Товариства 
тверезості й відмовився до нього вступити. Боже, як на мене кричали: «Ми на передньому 
краю ідеологічного фронту, мусимо одностайно підтримати це!» Ну, наші позаписувалися, 
звичайно, щоб можна було нормально випивати. Заплати два карбованці — й пий собі спо-
кійно. Ось тоді я ледве не перейшов до московського театру.

— судячи з усього, ви не прибічник підвищення власного рейтингу за раху-
нок організованих скандалів.

— Боже борони!
— На вас писали анонімки?
— О-о-о, ще й як писали! Особливо в ті часи, коли був міністром, а потім став художнім 

керівником театру. І не тільки анонімки. Відкрито наскакували.
— справедливо?
— Зазвичай, ні.
— Які претензії закидають ваші недоброзичливці?
— Різні. У тому числі й безглузді, маячні. Не знаєте, так і не скажу. Це таємниці мадрид-

ського двору.
— Шекспір вважав щасливим того, хто, слухаючи хулу на свою адресу, вмів 

використати її з користю для себе...
— Не думаю, що Шекспір мав рацію...
— Яке місце у вашому житті посідають вороги?
— Я просто знаю, що вони є. А як без них? Кіплінг писав:
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Ти жив, не мавши ворогів?
Не вірю я в подібні речі,
Бо той, хто честю дорожив, 
Не міг не знати ворожнечі. 

— вороги нерідко бувають у личині друзів?
— Згадую короткий діалог між Володимиром Семичасним і Леонідом Брежнєвим у філь-

мі «Сірі вовки». Генсек запитав: «Ти з ким?» Голова КДБ: «Я з тобою, Леоніде Іллічу, і ні з ким 
більше!» Ось воно, підступництво «друзів»-ворогів.

— Буває так, що наші вороги нам і допомагають?
— Буває. Безглузда дурість ворогів очевидна для розумних людей, і вони стають на 

твій бік.
— ви пробачаєте своїм ворогам?
— Навіть коли на тебе вішають усіх собак, ти повинен навчитися прощати. Гарно на-

писав Борис Олійник:

Сину, розп’ятий на Хрестові,
На осліплих сяєвом пролийся:
Ти ж простив апостолу Петрові,
Що до третіх 

тричі 
відступився!

Навіть кривовірові прощаю
За твоїми приписами,

Отче.
А собі єдиного благаю:
Не прости, як на криве ізбочу!

— Завжди так вважали, чи життя навчило цьому?
— Життя навчило. Раніше я вважав, що є вчинки, за які простити не можна. А тепер 

міркую інакше: як вирахувати ці вчинки? Мудрі люди підказали, що у ворогів є мотив. Якось, 
будучи актором, прийшов до заступника директора театру й щиро поскаржився: «Немож-
ливо стало працювати: підніжки ставлять, зводять і пишуть наклепи!» Він мені відпові-
дає: «Жах!» Я продовжую голосніше: «Це неправильно, аморально, підло...» Він мені у тому 
ж тоні: «Так!» Я ще сильніше: «Гнати таких із театру!» Він уголос підтримує: «Так!» І вже 
спокійно додає: «Прости їм...» Ось це «прости» я запам’ятав назавжди. Бо, коли ти наносиш 
контрудар, це вже помста, вендета, і кінця-краю цьому не буде.

— Мабуть, усе це на шкоду здоров’ю.
— Так, тому і безсонні ночі, тому і високий цукор у крові. Лікарі говорять, мовляв, їсте 

багато солодкого, булочки любите. Дурниці все це — я знаю, від чого у мене інколи високий 
цукор. Але все одно кожного разу мовчу, навіть коли дуже хочеться відповісти. Давно вже 
живу за принципом: собаки гавкають, караван іде. А він все-таки йде!
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— Чого б ви побажали своєму ворогові?
— Щоб він не був дурнем.
— Це важливо?
— Якщо твій ворог дурень — це безнадійно. Як говорив Соломон, «хоч нерозумного бу-

деш товкти товкачем поміж зернами в ступі, — не відійде від нього глупота його».
— але ж розумний ворог — це небезпечно...
— А дурний?!
— кажуть, що розумному більше користі від недругів, аніж дурню від друзів...
— От!
— Чи може бути ворогом людина, яку сам особисто не знаєш?
— Гадаю, що ні. Якщо, звичайно, вона не є ворогом твоїх родичів, друзів чи всього люд-

ства.
— олександр Довженко занотував якось у щоденнику про радянську породу 

дурнів...
— Він писав, що дурень — не обов’язково Іванушка-дурачок. Дурень іноді закінчує два 

факультети, обіймає високі посади, має ордени, партстаж. Він часом здається ззовні ніби 
звичайною людиною. 

Дошкульно Довженко розкрив саме безнадійну сутність дурня: «На роботі він не пра-
цює, він не робить нічого, бо робити він нічого не годен. Він може лише щось “провернути”, 
“двинути”, “ув’язати” тощо. Він розповсюджений, як бур’ян. Він скрізь».

— ваша невістка Ірина говорить, що ніколи не чула від вас, навіть вдома на 
кухні, поганого слова про інших людей: «від нього ніколи не почуєш недоброго 
слова навіть про тих, хто до нього ставиться погано. він усе переживає в собі, але 
ніколи не виявить неповагу або погане ставлення».

— Так воно й є.
— Досаждають лише вороги?
— Якби ж! Є «добрі люди» дошкульніші за ворогів. Правий був Шевченко:

Не так тії вороги,
Як добрії люди —
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять...

— кого, на ваш погляд, ліпше мирити — друзів чи ворогів?
— Хтось із давньогрецьких мудреців говорив, що коли станеш розбирати суперечку своїх 

друзів, то хтось із них напевне стане твоїм ворогом, а хтось із ворогів — твоїм другом... 
— Біду легше переносити одному чи з другом?
— Вочевидь, що горе пережити краще, коли поруч близька, рідна людина. Та є щось ви-

страждано-мудре в Шевченкових рядках:

Удвох, кажуть, і плакати
Мов легше неначе;

Stupka-text.indd   787 15.10.2012   16:59:18



788

Богдан Ступка. Біографія

Не потурай: легше плакать,
Як ніхто не бачить.

— Як ставитеся до того, що деякі артисти йдуть у політику?
— Посередній артист Рональд Рейган став президентом США. «Містер мускул» Швар-

ценеггер сім років був на чолі штату Каліфорнія.
— Може, це, скоріше, винятки з правил?
— Ніколи людині не стати такою, якою вона насправді не є.
— Як, на ваш погляд, театр співвідноситься з політикою?
— Театру слід уникати політизації, він не є безпосереднім учасником політичного про-

цесу й подій узагалі. Його роль — показувати внутрішній світ людини. Театр ставить пи-
тання, часто дуже важливі, але він їх не вирішує, а лише спонукає людей замислюватися 
й робити справді моральний вибір.

— Чи справедливо, що режисерів, на відміну від акторів, мало хто з глядачів 
знає в обличчя?

— Станіславський казав, що режисер має вмерти в акторі. Втім, останнім часом біль-
шість режисерів «розкручені» не менше своїх артистів. 

— а хто більш важливий у театрі — режисер чи актор?
— Обоє рябоє.
— Як правильно: «працюю в театрі» чи «служу в театрі»?
— Я служу в театрі. Півстоліття.
— Чи є межа між театром і життям?
— Де вона та межа? Все так переплуталося... Можливо, хіба коли спиш, то досягаєш 

цілковитої органіки.
— Театр впливав на вас? Змінював як людину?
— Поки митець живе — він повинен прагнути себе духовно вдосконалювати. А літера-

тура, театр — це саме те, що збагачує, наповнює, покращує. Коли зустрічаєшся з тала-
новитою книгою чи драматургією, то ця зустріч змінює твої погляди на життя, значить, 
і тебе самого.

— Як би назвали власний театр?
— Театр Богдана Ступки або «Позорішто».
— Чому так?
— По-сербськи театр — це позорішто. Там тебе виставляють на сміх, на позор.
— Чи збираєтесь писати мемуари?
— Усе можливо. Іноді відчуваю потребу зупинитися, озирнутися, поміркувати про зро-

блене і... незроблене.
— Так ви відповідали кілька років тому, але 2010 року на гастролях у санкт-

Петербурзі зізналися, що таки пишете мемуари.
— Усе можливо... Втім, я сказав так насправді, щоб відчепилися...
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література і Мистецтво

— Який вид мистецтва вам найближчий?
— Живопис і поезія. Проза. Танець.
— Танець?
— Я вважався одним з кращих танцюристів рок-н-ролу у Львові.
— Де ви танцювали більше: в житті чи на сцені?
— По-різному бувало. І чим далі по життю, тим менше танців.
— Який танець у кіно і театрі вам запам’ятався?
— У першу чергу, «Білий птах з чорною ознакою». Той танець визначив мою подальшу 

долю в кіно. У театрі — «Тев’є-Тевель». Там прекрасно поставлено танець усіх учасників ви-
стави.

— в «Украденому щасті» був химерно-моторошний танець вашого Миколи 
з убитим ним Михайлом...

— Ця творча знахідка народилась у Львові, коли грав з Федором Стригуном. Її підтри-
мали Сергій Данченко та його асистент Володимир Глухий.

— а співати любите?
— Люблю, але не маю слуху. 
— ваш улюблений співак.
— Іван Семенович Козловський.
— ви тривалий час були знайомі. Що він говорив про вашу творчість?
— Він говорив: «Я прихильник Богдана Ступки». І ще багато хорошого...
— Знаю, що з юності ви багато читаєте.
— Справді, книги супроводжують мене все життя.
— від читання розуму додається?
— У мене бабуся й мама були дуже розумними. Але не тому, що багато читали — про-

сто любили життя й багато знали про нього.
— Як ставитеся до тлумачних словників, енциклопедичних видань?
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— Люблю ними користуватися.
— а до опублікованих щоденників?
— Дуже цікаво читати щоденники Тараса Шевченка, Івана Буніна, Олександра Довжен-

ка. Мені доводилося використовувати в роботі над роллю щоденники Льва Толстого і Софії 
Толстої. 

— Буває, що публікуються записні книжки великих людей...
— Класичним прикладом є записні книжки Миколи Гоголя.
— вас цікавлять спогади видатних людей?
— Мені завжди цікаво слухати мудрих людей або читати їх спогади. 
— Любимі письменники.
— Антон Чехов, Микола Гоголь, Леся Українка, Михайло Булгаков, Габріель Маркес.
— книга про Чехова, що запам’яталась.
— «Життя Антона Чехова» Дональда Рейфілда.
— Чим сподобалась ця книга?
— Завжди цікаво, коли біографію слов’янського генія пише зарубіжний автор. У даному 

випадку професор Лондонського університету. Рейфілд особливо ретельно виконав свою 
роботу: життя Чехова розкрито буквально помісячно. Він зосередився на дуже важливій 
темі — стосунках із сім’єю та друзями. Я прочитав цю книгу в 2005 році, тільки-но вона 
була перекладена російською. 

— Любимий чеховський герой.
— Іван Петрович Войницький у «Дяді Вані».
— Найпроникливіше жіноче ім’я в оповіданнях Чехова.
— Місюсь.
— вас цікавили критичні та публіцистичні статті Гоголя?
— Обов’язково! Наприклад, «О малороссийских песнях» або «Взгляд на составление Ма-

лороссии».
— Що подобається найбільше?
— Все! Гоголівське захоплення українською піснею, глибинне проникнення в її сутність, 

його блискуче знання української історії, розуміння українського народу як спільності, що 
складає одне з надзвичайних явищ європейської історії.

— стало модно сперечатися про те, який Гоголь письменник — український 
чи російський.

— Гоголь — письменник світовий. Дивно, що хтось нині цього не розуміє і намагається 
ділити його, наче мова йде про мішок з картоплею.

— Чим привернув увагу Маркес?
— «Сто років самотності», «Осінь патріарха»... Що мале, що старе.
— Майстри малої прози, яких ви любите.
— О’Генрі, Антон Чехов, Василь Стефаник, Віктор Астаф’єв.
— Любимі поети.
— Іван Франко, Сергій Єсенін, Микола Вінграновський, Костянтин Гальчинський, Ліна 

Костенко, Борис Олійник, Іван Драч.
— Що з поезії Івана Франка згадується найперше?
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— Поема «Мойсей» та лірична збірка «Зів’яле листя».
— а в «Зів’ялому листі»?

— За один її цілунок
Най горю сто тисяч літ!
За любов її і ласку
Дам я небо, рай, весь світ.

Два роки тому лірична драма «Зів’яле листя» перевидана «Веселкою» з прекрасними 
ілюстраціями Андрія Чебикіна.

— Який вірш Івана Драча запам’ятався?
— Новорічна балада «Крила».

Через ліс-переліс,
через море навкіс
Новий рік для людей подарунки ніс:
Кому — шапку смушеву,
кому — люльку дешеву,
Кому — модерні кастети,
кому — фотонні ракети,
Кому — солі до бараболі,
кому — три снопи вітру в полі,
Кому — пушок на рило, 
а дядькові Кирилові — крила...

— а що згадується з Лесі Українки? 
— Сто років тому, на рубежі минулого століття поетеса написала:

Завжди терновий вінець,
буде кращий, ніж царська корона.

Завжди величніша путь
на Голгофу, ніж хід тріумфальний.

Так одвіку було
й так воно буде довіку,

Поки житимуть люди
і поки ростимуть терни.

— Хто з російськомовних письменників, народжених у києві, вам особливо 
дорогий?

— Михайло Булгаков. Йому щойно виповнилося сто двадцять років. Учився в Києві, 
закінчив медичний факультет університету. У цьому ж місті розгортається дія роману 
«Біла гвардія»: «Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в мо-
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розе и тумане на горах, над Днепром ... Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные 
белым нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира ... 
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на 
горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра...»

— У «Майстрі і Маргариті» воланд говорить: «Имейте в виду, что Иисус суще-
ствовал». Як узагалі диявол може свідчити про існування Христа?

— Не забувайте, що це — Булгаков! Моя мудра мама говорила, що він хотів створити 
своє Євангеліє...

— Маргарита стала відьмою...
— Заради Майстра! Вона кохає Майстра!
— Хрестоматійна, на ваш погляд, фраза з твору Михайла Булгакова.
— «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним 

утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя 
крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

— Які письменники і поети були на слуху, коли ви починали свій шлях у театрі?
— Іван Драч, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Ернест Хемінгуей, Джон Стейнбек, Василь Си-

моненко, Микола Вінграновський, Василь Аксьонов... До речі, мені випало у двадцятирічному 
віці, на самому початку своєї театральної долі, зіграти в аксьоновських «Колегах». Грав са-
мого себе і про себе.

— Хто з сучасних українських письменників вам особливо цікавий?
— Марія Матіос, Оксана Забужко, Люко Дашвар, Юрій Андрухович...
— Хто, на вашу думку, добре перекладає російських поетів українською?
— Дмитро Павличко. Цікаво переклав Маяковського:

Не втовчеш людей 
в єдину річ, 

а ми собою 
чванитись охочі. 

Та чи знаємо ми 
українську ніч?

Ні,
ми не знаємо 

української ночі.

— Чи є, на ваш погляд, вдалі переклади Тараса Шевченка російською?
— Мені подобається переклад Борисом Пастернаком поеми «Марія»:

Святая Мать за Сыном шла,
На речи сына и дела
Смотрела и, дивясь, как чуду,
Издалека, наедине
От счастья млела в стороне.
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— Найкращий, на вашу думку, віршований роман.
— «Маруся Чурай» і «Берестечко» Ліни Костенко, «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна.
— Здається, є переклад «Євгенія онєгіна» українською мовою?
— Блискучий переклад Максима Рильського!
— Любимі художники.
— Едуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Марк Шагал...
— а російські, українські?
— Ісак Левітан, Валентин Сєров, Сергій Васильківський, Марія Примаченко, скульптор 

Олександр Архипенко...
— Чи можна в грошах визначити талант художника?
— Можна. В магазині. На аукціоні. Це ринок. Але він не завжди є справжнім критерієм 

унікальності таланту.
— У картини якого художника ви вклали б великі гроші?
— Спочатку треба мати великі гроші, а потім — подумати...
— Любиме живописне полотно.
— «Тайна вечеря» Сальвадора Далі. 
— Далі і в житті був фантасмагоричною людиною?
— Дон Сальвадор був паном і рабом власної уяви.
— Його творчість подобається вам давно?
— Він був моїм сучасником. Коли Далі помер, мені було вже сорок вiсiм років. У радянські 

часи цей художник, як ніхто інший, розкрив нам багатоманітність і неоднозначність сві-
ту. Приваблював і своїми друзями — Гарсія Лорка, Поль Елюар, Пабло Пікассо...

— Далі приваблював і вкрай ексцентричними витівками?
— Та ще якими! Якось до нього на прийом прийшов Арам Хачатурян, автор знамени-

того «Танцю з шаблями». Композитор довго сидів у пустій кімнаті, слухаючи свою музику, 
яку ввімкнув Далі. Потім раптом відчинилися двері, й той проскакав із шаблюкою навколо 
Хачатуряна в чому мати народила й зник із кімнати. Музика закінчилася, з’явився помічник 
художника і сказав, що аудієнцію закінчено. Ну як?!

— кажуть, що Далі помер за десять хвилин до сьомої, як і показував на своїх 
спливаючих годинниках...

— Кожен геній є пророком.
— Хто з художників, на вашу думку, виявився справді трагічним пророком?
— Франсиско Гойя з його графічною серією «Капричос». Пабло Пікассо з його «Гернікою». 
— Чо`му посміхається Мона Ліза?
— Це загадка... Назавжди.
— Йдеться про геніальне творіння художника, чи людство обрало саме цей 

твір для схиляння?
— Людство схиляється перед картиною, бо вона геніальна, а Мона Ліза жива й незбаг-

ненна... Вже півтисячі років... Зіґмунд Фрейд вважав, що Леонардо да Вінчі вдалося відтвори-
ти подвійний смисл посмішки Джоконди: обіцянку безмежної ніжності й зловісної загрози... 
Російський філософ Олексій Лосєв узагалі писав про «бісівську усмішку» Мони Лізи. Та, здаєть-
ся, люди найперше вбачають у її посмішці добро... 
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Як пише Ліна Костенко:

Шукайте посмішку Джоконди — 
вона ніколи не мине. 

— Яку картину з зображенням зіграного вами персонажа могли б назвати?
— «Поприщин» Іллі Рєпіна в Музеї російського мистецтва в Києві. Я грав його у 90-х ро-

ках минулого століття в «Записках божевільного» разом з Остапом, у тому числі і в ста-
рому МХАТі. Це було на самому початку 1993 року, і на виставу прийшов Іван Козловський...

— ви читали монолог Поприщина в Італії?
— На асамблеї, присвяченій 150-й річниці з часу смерті Гоголя. Були Бела Ахмадуліна, Бо-

рис Мессерер, Андрій Бітов, відомий московський гоголезнавець Юрій Манн. Я читав моно-
лог Поприщина в палаці Медичі. Мабуть, сподобалося, бо кличуть знову. 

— Чим найперше привертає вашу увагу Національний художній музей?
— Можливістю зануритись у світ українського живопису.
— Які живописні полотна в Музеї російського мистецтва в києві подобаються 

найбільше?
— Іллі Рєпіна, Архипа Куїнджі, Михайла Врубеля, Івана Крамського. 
— а в Третьяковській галереї?
— Володимира Боровиковського, Ісака Левітана, Іллі Рєпіна, Михайла Врубеля. Картина 

Миколи Ге «Що є істина?».
— Нещодавно стало відомо, що художник намалював цю картину поверх ін-

шої — «Милосердя»...
— Це символічно. Може, він вважав попередню картину невдалою або просто не мав 

грошей на нове полотно?
— Художник відповів на питання, поставлене в назві?
— Чехов якось написав, що не можна змішувати два поняття: відповідь на питання і пра-

вильну постановку питання. Тільки друге обов’язково для художника. Втім, Лев Толстой, що 
захоплювався картиною, здається, правильно прочитав відповідь, закладену художником: Ісус 
жаліє Пілата, йому страшно за безодню неправди, яка відділяє його та інших людей від істини. 

— Лев Толстой свого часу записав у щоденнику, що істина є тільки відсутність 
брехні.

— Прекрасна сентенція. Принаймні для мистецтва. Вона ж не претендує на кінцеву іс-
тину, на розставлення всіх крапок над «і», але несумісна з брехнею. Будь-який, навіть гені-
альний, твір мистецтва не пропонує вичерпної істини, а тільки допомагає її зрозуміти. 
Що ж стосується мене, то в мистецтві, як і в житті, я завжди сумніваюся. Згоден з Ренаном 
у тому, що сумнів — одне з преклонінь перед істиною.

— Чи є книга, в якій здійснена спроба прямо відповісти на питання про істину?
— Найвідвертіше відповів, здається, тільки Булгаков. У нього Ієшуа Га-Ноцрі заявив Пілату: 

«”Истина, прежде всего, в том, что у тебя болит голова”. — “И настанет царство истины?” — 
“Настанет, игемон”. — “Оно никогда не настанет!” — вдруг закричал Пилат таким страшным 
голосом, что Иешуа отшатнулся». Ось діалог, який продовжується до цього часу...
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— в які зали музею образотворчих мистецтв ім о. с. Пушкіна йдете найперше?
— Туди, де полотна імпресіоністів і Ван Гога. До речі, вони зараз уже розміщені в окре-

мому особняку.
— У Ліни костенко є вражаючий вірш «ван Гог»...

— Він божевільний, кажуть. Божевільний!
Що ж, може бути. Він — це значить я.
Боже — вільний...
Боже, я — вільний!
На добраніч, Свобода моя!

— краща, на ваш погляд, книга про ван Гога.
— Це просто. «Жага життя» Ірвінга Стоуна.
— Чому просто?
— Ніхто краще від американського письменника про життя Ван Гога, та й не тільки 

його, не написав.
— Що саме вам особливо подобається?
— Дивовижний сплав історичної правди, блискучого аналізу творчості та захоплюю-

чого художнього викладу біографічного матеріалу.
— Ще яка книга стоуна варта, на ваш погляд, уваги?
— Усі. Скажімо, «Муки та радощі» про Мікеланджело.
— Можна так назвати одну з глав книги про вас?
— Це було б дуже точно, особливо стосовно цього року життя. Втім, така назва го-

диться для книги про життя будь-якого Митця. Так би мовити, на віки...
— Хто ще з біографів улюблених вами художників-імпресіоністів і постімпре-

сіоністів вам подобається?
— Французький письменник Анрі Перрюшо створив цілу серію книг «Мистецтво і доля», 

в якій є прекрасні дослідження про життя й творчість Ренуара, Сезанна, Гогена, Тулуз-Ло-
трека, Сьора... Цікаво читати спогади сучасника імпресіоністів, торговця картинами, ко-
лекціонера Амбруаза Воллара... Гарну книгу про Огюста Родена написав Девід Вейс, він є ав-
тором і цікавого роману про Моцарта...

— Чи бували в музеї імпресіоністів у Парижі?
— Аякже!
— Звичайно, важко виокремити там якусь одну картину. але все-таки?
— На це заслуговує невелике полотно одного з основоположників імпресіонізму Едуарда 

Мане «Impression», що й дало назву цілому напряму в живописі. 
— Який музей вам особливо запам’ятався?
— «Яд Вашем» в Єрусалимі, присвячений пам’яті дітей, що загинули від рук фашистів, 

і Національний музей Вашингтона. 
— а в якому музеї хотіли б побувати?
— У музеї Сальвадора Далі.
— До речі, роботи сальвадора Далі виставлялися в Москві на початку 2011 року.
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— Це дуже цікаво! Був би тоді в Москві, подивився б обов’язково.
— кого з людей мистецтва згадуєте, буваючи в Москві на арбаті?
— Можна назвати багато прізвищ. Арбатцями були Пушкін, Лермонтов, Гоголь, Гер-

цен, Бєлий, Цвєтаєва, Рибаков, Шолохов, Окуджава... Якщо говорити про сьогодення, то 
в Національному культурному центрі України на Арбаті, 9 бувають видатні українці — 
Ніна Матвієнко, Борис Олійник, Мирослав Скорик, Людмила Жоголь, Марія Стеф’юк, Іван 
Драч, Анатолій Паламаренко, Микола Мащенко, Богдан Козак, Анатолій Авдієвський, Лідія 
Забіляста...

— а Богдан ступка?
— Не буду приховувати, пишаюсь, що причетний до успішної діяльності Культурного 

центру України в Москві, адреса якого відома всій Москві.
— Як поставились до того, що Центру надано статус національного?
— Колектив це заслужив!
— Чиє ім’я, на вашу думку, можна було б присвоїти Національному культур-

ному центру України в Москві?
— Тараса Шевченка!
— Найкращий пам’ятник на арбаті.
— Булату Окуджаві. Івану Буніну на Поварській.
— На арбаті «поселяли» своїх літературних героїв Іван Тургенєв, Лев Толстой, 

Іван Бунін... Хто з них, на ваш розсуд, оселився тут органічно?
— Кращого місця не придумати для булгаковських Майстра і Маргарити. В підвалі не-

величкого будинку поблизу Арбату жив Майстер, а Маргарита з чоловіком знімали верх 
особняка знову-таки в одному з провулків біля Арбату. Знаменитий її політ відбувся над 
Арбатом... Пам’ятаєте? «Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко... У са-
мого выхода на ослепительно освещенный Арбат она немного промахнулась и плечом уда-
рилась о какой-то освещенный диск... “На Арбате надо быть еще поосторожнее”, — поду-
мала Маргарита...» Мені показували той будинок на розі Калошина провулка й Арбата, де 
вона піднялась уверх... Це навпроти Театру Вахтангова.

З іншого боку, на сучасному Арбаті прекрасно виглядав би Остап Бендер, який вважав 
ресторан «Прага» кращим місцем у Москві.

— На арбаті ви не могли не бачити, як здоровенний хлоп’яга цілими днями 
пускає мильні бульбашки. Біля нього постійно стоять люди, розкривши роти. 
Що це?

— Може, це просто красиво і романтично?
— а може, це сучасні витрішки? З блаженним виглядом існувати бездіяльно, 

з пустими очима ходити без діла, споглядаючи довкола.
— Це роззяви. Простимо їх...
— Яку книгу ви ще не встигли прочитати?
— Ту, яка ще не написана.
— Який письменник особливо вразив у юності?
— Арчибальд Кронін. «Цитадель».
— книга, яку перечитували.
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— Михайло Чехов. «Таємниці акторської майстерності».
— кого вважаєте королем детективу?
— Джеймса Хедлі Чейза та Агату Крісті. В сучасній Україні — Василя Шкляра. 
— ваш партнер по кіно сергій Гармаш говорить, що домашня робота акто-

ра — це читання.
— Правильно говорить.
— Який з поетичних перекладів «слова о полку Ігоревім» вам подобається 

найбільше?
— Івана Франка й Максима Рильського.
— Як ставитесь до цирку?
— Для мене цікавим є те, що я не вмію робити.
— Любимі композитори.
— Джузеппе Верді, Петро Чайковський, Микола Аркас, Валентин Сильвестров, Євген 

Станкович. 
— Любимий музичний твір.
— «Травіата» Верді.
— Довершений музичний інструмент.
— Скрипка Страдіварі. 
— Що подобається — балет чи опера?
— І балет, і оперу люблю однаково щиро.
— Любима опера.
— «Трубадур» Джузеппе Верді.
— коли востаннє слухали оперу?
— Коли був у Мюнхені восени 2011 року, то прослухав дві опери Пуччіні — «Тоску» та 

«Богему». Спектаклі зроблені в класичному варіанті. Не було режисерських «знахідок», і на 
моторолерах співаки на сцену не виїжджали. Я отримав велику насолоду від красивих голо-
сів, потрясаючої музики. Німці — меломани. Зали набиті публікою.

— Який балет найбільше хвилює?
— «Лебедине озеро» Петра Чайковського, в якому танцювала Лариса.
— класика чи джаз?
— І класика (на першому місці), і джаз. 
— Любимий мюзикл.
— «Моя прекрасна леді» Фредерiка Лоу.
— Давно бували на мюзиклі?
— В репертуарі нашого театру кілька прекрасних мюзиклів.
— Чим є український «рушник» для українця?
— Це духовний символ і матеріальне втілення ментальності нашого народу. Це — піс-

ня без слів...
— Чому, на ваш погляд, в російській мові немає перекладу слова «рушник»?
— Справді, «полотенце» — це не переклад. Але ж усі розуміють, що на Україні «рушник» 

супроводжує людину, як святиня, від народження до смерті. У Бориса Олійника мати, що 
покидає дітей, 
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Махнула рукою — 
Злетіли увись рушники.

— Чим, на вашу думку, є пісня для українця?
— Відповім словами Гоголя: «Песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история, и от-

цовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает... Ничто не может 
быть сильнее народной музыки...» В українських піснях музика зливається з життям, звуки 
її живі, що, здається, не звучать, а говорять–промовляють, і кожне слово цієї яскравої про-
мови проходить крізь душу.

— а для російського?
— Знову ж таки у мене є можливість звернутися до авторитетів. Професор Москов-

ського університету та перший ректор університету Київського Михайло Максимо’ вич, 
що видав у Москві «Малороссийские песни», говорив, а з ним погоджувався Гоголь, що ро-
сійська тужлива музика намагається відійти від повсякденності та заглушити життєві 
турботи. Не випадково Петро Фоменко говорить сьогодні: «Ми попереду планети всієї по 
стражданням». 

— Яким пісням надаєте перевагу?
— Народним, коломийкам, інтелігентним, блатним (хуліганським).
— Український співак, який вам подобається.
— Святослав Вакарчук.
— а співачка?
— Мар’яна Садовська. Живе у Німеччині.
— Любимі естрадні виконавці.
— Елла Фіцджеральд і Фредді Меркурі.
— Феномен «круглого квадрату» у мистецтві — це диво чи абсурд?
— Це творчий абсурд.
— краса врятує чи погубить цей світ?
— Рятуючи, ми губимо...
— Чи можна виправити сучасну ситуацію бездуховності в суспільстві?
— Виправити будь-що завжди складніше. Треба було з самого початку не допускати 

всього цього. Якщо людина звикла до такого образу життя, живе у цій культурі й за такими 
стандартами, то прищепити їй любов до справжнього мистецтва, відібравши поп-корн, 
буде вкрай складно. В буквальному значенні цих слів буде бити ногами, як неврастенік, і ви-
магати свій поп-корн...

На жаль, це проблема не тільки культури та духовності. Подивіться, що відбувається 
з самим суспільством: люди вбивають себе не тільки духовно, але й фізично: наркотика-
ми, шкідливою їжею, штучними продуктами харчування. А це все — отрута! Ми самі себе 
знищуємо і не розуміємо цього. Для нас зараз головне — заробити, збагатитися будь-яким 
шляхом, нехай навіть ціною здоров’я іншої людини.

На превеликий жаль, подібна ситуація сьогодні склалася і в мистецтві, коли бізнесме-
нам більш вигідно годувати глядача «штучною отрутою», що приносить прибутки, ніж 
вкладати гроші в те, що має справжню цінність.
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— а російський канал «культура» вас цікавить?
— Цікавить.
— На початку 2011 року цей телеканал показав документальний фільм «Теа-

тральний роман Богдана ступки»...
— Так. У цьому фільмі багато уривків з вистав — випадкових, невмотивованих, багато 

наносного... Добре, що показали Сергія Данченка...
— Що можете сказати про масштабний проект «Academia» на цьому каналі, 

в якому читають лекції провідні вчені в різних галузях науки?
— Можу сказати, що в Україні є сильні, потрясаючі, прекрасні інтелектуали, які могли 

б у яскравій формі передавати свої неабиякі знання сотням тисяч телеглядачів, і не тільки 
молодих. В Україні це вже робиться. Цікаво виступають Мирослав Попович, Вадим Скура-
товський...

— Що не подобається на російському телеканалі «культура»?
— Іноді там розумують про те, що Україна нібито споконвічно невід’ємна частина Ро-

сії й відокремилася в самостійну державу через якесь чудернацьке непорозуміння. То ж мала 
б схаменутися та знову стати філіалом Росії тощо. 

— Україна не Росія?
— Між іншим, Леонід Кучма, написавши свою відому книгу, зафіксував у сучасній вселюд-

ській свідомості аксіому: «Україна — не Росія». Він і нагадав, що «в України європейський роз-
мір. Розмір XXL». 

— Який канал українського телебачення дивитесь постійно або найчастіше?
— Усі потроху.
— Багато чого не подобається на телебаченні?
— Говорячи словами Дмитра Мережковського, на екрані «пошло’  то, что по’шло». 
— Мова йде про попрання моралі?
— Знімаючись у Зануссі, почув інтерв’ю польського артиста Густава Голоубека, який 

сказав, що можна безкінечно експериментувати і в театрі, і в кіно, але тільки з щирою 
любов’ю до людини. Інакше це буде величезним хамством. Я крикнув йому «Браво!», тому 
що він однією фразою висловив те, про що я часто думаю. 

— в якомусь інтервʼю ви сказали, що в мистецтві багато жлобства.
— Жлоб — істота небезпечна своєю агресивною поведінкою, постійною впевненістю 

у власній правоті. Коли виникає ситуація, в якій жлоби можуть відкрито виявити свою ди-
кість, суспільство стає небезпечним.

— Телебачення іноді сприяє цьому?
— Саме так!
— Чого, на ваш погляд, забагато на телеекрані?
— Насилля!
— а замало?
— Поезії!
— вам не здається, що нині телебачення запросто називає зіркою навіть лам-

почку в коридорі та з містечковим завзяттям нав’язує суспільству бездуховність 
і вульгарність?
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— Це було вповні видно ще за тих часів, коли я був міністром культури і прагнув ство-
рити на телебаченні канал «Культура».

— Нині можна говорити не лише про жовту пресу, але й жовте тебела-
чення?

— Можна говорити про катастрофічний несмак деяких телепередач. 
— ваше ставлення до «ізмів» у мистецтві.
— Люблю імпресіонізм, передусім, у живописі. Цікавився кубізмом, абстракціонізмом, 

символізмом.
— Літописи, без яких немислима література.
— «Повість минулих літ» Нестора-літописця, «Слово о полку Ігоревім» та «Київський 

літопис», де вперше було згадано назву території українців — «Україна».
— Твори яких письменників, звільнених із спецсховищ у другій половині 

80-х – початку 90-х років, вразили найбільше?
— Андрія Платонова, Миколи Хвильового.
— Що вразило у творах андрія Платонова в першу чергу?
— Коли у 1987 році було опубліковано «Котлован» дивномовного Платонова, стало 

ясно, що від нас ховали один iз кращих творів ХХ століття.
— Як ви сприйняли «архипелаг ГУЛаГ» олександра солженіцина?
— Як величезний масив трагічної інформації про один з найтяжчих періодів в історії 

Радянського Союзу. 
— вважаєте, що є твори на цю тему сильніші?
— Справжнім потрясінням для мене стали рядки Анни Ахматової з її «Реквиема»:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки 
Паровозные пели гудки...

Ці рядки варті багатьох спеціальних монографій і романів.
— Хто, на вашу думку, сьогодні найкраще читає «Реквием»?
— Алла Демидова. Лев Гумільов якось сказав їй: «Мама була б задоволена».
— І в поезії все геніальне — просто?
— Саме так! Як у Василя Симоненка:

І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
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Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

— У вас є фото з друзями на могилі симоненка в Черкасах...
— Ми були там у 1967 році. Зустрічались з його мамою. Вона пригощала нас суницями. 

Називала їх «сумницями».
— ви Майстер, що володіє і живе словом. Хто, на вашу думку, возвеличив 

слово в українській поезії?
— Найперше, Тарас Шевченко! Слухайте:

Ну що б, здавалося, слова...
Слова і голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!

або Шевченко просив у Божої Матері:

Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось,
І на Україні святилось
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.

— Чи зустрічались вам артисти, що так само добре знають Шевченка?
— В Україні їх дуже багато. Достатньо згадати народного артиста України Богдана 

Козака зі Львова, що став у 2010 році Лауреатом Національної премії України за художнє 
виконання творів Шевченка. 

Але я був надзвичайно вражений, коли Тараса Шевченка напам’ять читав Сергій Гармаш. 
Коли з ним знімались у фільмі «Свої» на Псковщині, то разом, «лоб у лоб», читали Шевченка. 
Вся петербурзька група так здивовано-захоплено на нас дивилась, особливо на Гармаша! 
Він хоча й з України, з-під Херсону, але давно живе в Росії. Я-то займаюсь українським теа-
тром, поезією Шевченка. А він — молодець! Після цих спільних читань я його «всиновив», 
називав не інакше як «синку», а він мене — «батьку».

— сам чув, як сергій Гармаш говорив: «Я щасливий, що вже сім років називаю 
його батьком...»

— Це приємно.
— Чи є сьогодні загроза вільному слову?
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— Така загроза, по-моєму, існує постійно. У Біблії сказано: «А між терен посіяне, це той, 
хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно 
зостається без плоду».

— Геніальні назви книг.
— «Кобзар» Тараса Шевченка, «Земля» Ольги Кобилянської, «Дядя Ваня» Антона Чехова.
— Чи треба писати передмови до книг?
— Аякже! Шевченко вважав, що «по мові — передмова»: «Коли вже пускаю в люди, то 

треба ... щоб не казали: “От який! Хіба діди та батьки дурніші були, що не пускали в люди 
навіть граматки без предисловія”. Так, далебі, так, вибачайте, треба предисловіє». 

— алла Демидова писала, що через велику кількість тексту, що необхідно 
запам’ятати, актор і в побуті стає освіченою людиною.

— Так, це дійсно збагачує, і хоча таланту не додає, але актор стає глибшим, ерудова-
нішим, філософічнішим.

— Мало хто з українських артистів так знає класику, має таку широку літера-
турну і філософську ерудицію, як ви.

— Людина живе, думає, мислить, робить якісь учинки — моральні й неморальні, про-
те ніколи не треба забувати, що є висока література, є класика. У перекладі з латинської 
«класичний» — це зразковий, першокласний. Тож гріх не спілкуватися з творами загально-
визнаними, що мають неминущу цінність для національної та світової культури. Хто не 
пережив високу радість із того, що твої «маленькі» думки часом збігаються з думками вели-
ких людей, видатних письменників. Читаєш Франка чи Шекспіра, Лесю Українку чи Шолом-
Алейхема, Шевченка або Чехова й раптом фокус переносиш на себе і кажеш собі: і я так ду-
маю, і я так мислю... Класика — це вже перевірена й сконцентрована думка, і те, що є таке 
маленьке в тобі, ти розвиваєш, збагачуєш, переносиш на сцену і потім розмовляєш з людь-
ми в залі. Дякуючи автору п’єси, світовій класиці й самому собі, тобі справді є що сказати 
людям! Класики стають моїм базовим фундаментом. А якщо їх не читати, то сам себе об-
крадаєш. Мав рацію Дідро, який вважав, що люди перестають мислити, коли перестають 
читати. А коли читаєш класиків, то розумієш, що весь світ зосереджений в людині. Класи-
ка дає шанси глибше жити, мудріше сприймати цей світ, розумніше ставитися до різних 
життєвих ситуацій. Здається, що й сам стаєш досконалішим, розумнішим. Поки людина 
живе, вона повинна себе вдосконалювати. Класика допомагає це робити.

Так само важливо вивчати твори видатних філософів, у яких сконцентрована люд-
ська мудрість, здобута в інтелектуальному пізнанні світу впродовж століть. Сократ 
і Платон, Бекон і Спіноза, Кант і Гегель, Сковорода й Бердяєв — усі вони наші сучасники... Всі 
вони — видатні діти свого часу, а сини віку, як говорив Сковорода, мудріші за синів дня.

— Як би ви описали творчий процес?
— Ось і прекрасна нагода процитувати ще одну мудру людину. Французький поет і дра-

матург минулого століття Жак Превер писав: 
«Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцей, затем нарисуйте что-

нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы; затем 
в саду или в роще к дереву полотно прислоните, за деревом этим спрячьтесь, не двигай-
тесь и молчите. 
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Иногда она прилетает быстро и на жердочку в клетке садится. Иногда же прохо-
дят годы — и нет птицы. Не падайте духом, ждите, ждите, если надо, годы, потому что 
срок ожиданья, короткий он или длинный, не имеет никакого значенья для успеха вашей 
картины. 

Когда же прилетит к вам птица (если только она прилетит), храните молчание, жди-
те, чтобы птица в клетку влетела; и, когда она в клетку влетит, тихо кистью дверцу 
заприте, и, не коснувшись ни перышка, осторожненько клетку сотрите. 

Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы, нарисуйте листву зеле-
ную, свежесть ветра и ласку солнца, нарисуйте звон мошкары, что в горячих лучах резвит-
ся, и ждите, ждите затем, чтобы запела птица. 

Если она не поет — это плохая примета, это значит, что ваша картина совсем нику-
да не годится; но если птица поет — это хороший признак, признак, что вашей картиной 
можете вы гордиться и можете вашу подпись поставить в углу картины, вырвав для этой 
цели перо у поющей птицы».

— ступка — це епоха?
— Боже сохрани!
— а Данченко?
— Епоха.
— Який анекдот з галузі мистецтва згадується?
— Лікар привів глухого Вагнера на його симфонію. Після виконання симфонії до Вагнера 

повернувся слух, а лікар оглух. 
— афоризм про генія.
— Геній і злодійство — два поняття несумісні.
— афоризм про творця.
— Я горю тільки тоді, коли згораю.
— Які враження залишилися від вручення вам російської незалежної премії 

«Тріумф» у галузі літератури та мистецтва за 2006 рік?
— Загалом свято було гарне. Я приїхав на нього з усім своїм виводком: дружиною Лари-

сою, сином Остапом, невісткою Іриною, був онук Дмитро й онука Устя. Так що ми захопили 
Музей, де вручали премію, «на корню».

— Чи сподобалася вам церемонія в Музеї образотворчого мистецтва ім. о. Пуш-
кіна?

— Сам музей і зал — дуже красиві. Організовано все було просто і достойно. Але... там 
були молоді актори, режисери, живописці, люди мистецтва, вони були так одягнуті... Ро-
зумію, що це нібито демократія, але ж не щодня буває «Тріумф». Так якось мені було боляче 
за їхні джинсики. Ну не знаю, може, я старий чоловік, але мені це не сподобалося: «Тріумф» 
буває раз у житті, й цього дня треба якось нормально вдягнутися. Адже є такі фестивалі, 
є такі премії, де без смокінга, без чорного костюма, без якихось атрибутів тебе просто не 
пускають. Це нормально, правильно, толерантно. 

— Що сказав вам андрій вознесенський, коли вручав премію «Тріумф»?
— «Я восхищаюсь Вами...» І ще щось, я не розчув, він уже погано говорив тоді.
— Того року премію «Тріумф» разом з вами отримали всього три митці.
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— Дуже достойні люди! Кінорежисер Ельдар Рязанов, композитор Софія Губайдуліна, 
поет і співак Юрій Шевчук... Творці!

— Найвища оцінка творця.
— Майстер. З великою літери.
— На посаді міністра культури можуть перебувати Майстри з великої літери?
— Можуть. Але недовго.
— Як оцінюєте своє перебування на посаді міністра культури і мистецтв 

України?
— Набув хорошого досвіду «руководящої» роботи.
— кого більше здобули на цій посаді — друзів чи ворогів?
— Друзі залишилися зі мною. Здобув і нових. Але таку роботу на дружбі не побудуєш. 

А вороги... Я їх не рахую. 
— Як приймали українського міністра за кордоном?
— Добре приймали! Всі знали, що я не чиновник — артист. Якось у Німеччині заступник 

міністра закордонних справ заявив на прийомі, що вперше зустрів міністра-артиста. Ска-
зав, що нічого подібного у Німеччині не було. Я тоді відповів, що весь світ — театр, а люди 
в ньому актори. Він засміявся. Ми почали переговори. А на відкритті Днів культури України 
в Німеччині він раптом переді мною привселюдно вибачився. Мовляв, у Німеччині теж були 
такі приклади: Гете був президентом Веймарської республіки. Кому ж не приємне порівнян-
ня з Гете? Я вийшов на сцену і подякував йому за те, що нас було двоє: Гете і я. 

— отже, посади минущі, життя коротке...
— Та мистецтво вічне!
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— Хто винен?
— Майже всі.
— Що робити?
— Працювати. Пісня і праця — дві великі сили.
— Чи є на що сподіватись?
— У Шолом-Алейхема мудрий Тев’є-молочник говорив: «Скажете, а як же надії? Сподіван-

ня? Дивна річ: чим більше горя, тим кращі надії, чим більше злиднів, тим палкіше сподівання».
— На кого сподіватись?
— На себе. На люблячу жінку.
— На жінку?
— На люблячу жінку! Згадайте, як Маргарита говорила Майстру: «Мой единственный, 

мой милый, не думай ни о чем! Тебе слишком много пришлось думать, теперь буду думать 
я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо!»

Я кожному зі своїх друзів бажаю таку жінку.
— Як визначити, добре чи погано живеться людині?
— Можна за Мішелем Монтенем. Кожному живеться добре і погано залежно від того, 

що він сам з цього приводу думає. Дійсною і суттєвою тут можна вважати лише власну 
думку кожної людини.

— ви вірите у долю чи згодні з олександром Гріном, що людина повинна ство-
рювати щастя власними руками?

— П’ятдесят на п’ятдесят. Ні без долі, ні без везіння, ні без працелюбства нічого не буде.
— Що найцінніше в цьому житті?
— Англійський письменник і філософ Семюєль Батлер вважав, що найцінніше — це ста-

теві органи, гроші і релігійні погляди. Насправді, найцінніше в житті — це саме життя.
— ви розглядаєте життя як вічність?
— В тому сенсі, що воно справді є вічністю в мініатюрі.
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— а потойбічне життя?
— У потойбічний рай не поспішають навіть ті, хто живе в реальному пеклі.
— Тобто важливо, як довго живе людина?
— Достоєвський говорив, якщо кому не скучно, тим і дати б можливість довше. Проте 

нерозумно обурюватися на життя лише тому, що воно колись закінчується...
— Лев Толстой вважав, що життя повинно і може бути безперестанною радістю...
— І що? Йому вдалося прожити таке життя?
— Чого більше в світі — страждань чи радощів?
— Кожна людина сама відповідає на це питання. Але людство живе, значить...
— Як ви хотіли б померти?
— Раптово. Щоб не мучити ні себе, ні рідних.
— Що ви скажете Господу, коли предстанете перед ним?
— Прости. 
— Чим найперше повинен втішитися чоловік на цій землі?
— Сім’єю, дружиною, дітьми, внуками, друзями... Роботою своєю... В Книзі Еклезіясто-

вій гарно й вичерпно сказано: «Нема чоловікові кращого, як ділами своїми радіти, бо це для 
його! Бо хто поведе його глянути, що буде по ньому?..»

— Живете одним днем чи прораховуєте щось наперед?
— Нічого не прораховую. Я з арифметикою дружу, а з вищою математикою — ні. 
— а в чому між ними різниця у вашому розумінні?
— Вища математика — прорахування майбутнього. А я цим не займаюся. Мені цікаво 

просто ходити, дихати, спілкуватися, грати в театрі і в кіно.
— Чи є універсальна порада, яка може допомогти в будь-якій життєвій ситуації?
— Досвід Тев’є-Тевеля підказує, що немає такої болячки на світі, яка б не загоїлась, і та-

кого нещастя, яке б не забулося. Тобто воно не забувається, але що поробиш? Значить, не-
має зла, щоб не вийшло на добре.

— У своїх відповідях і роздумах ви часто звертаєтеся до прикладів із історії 
театру. На ваш погляд, як театр може впливати на реальне життя?

— Відповім словами Франца Кафки, який стверджував, що для такого впливу театр 
має бути сильнішим, інтенсивнішим від повсякденного життя. Вистава має цілитися 
вище від цілі. Так ставив завдання великий режисер Сергій Данченко. 

— Як найкраще привітати добру людину?
— Як Антон Чехов Івана Буніна на початку нового 1902 року. Він побажав йому просла-

витися на весь світ, зустрітися з найбільш гарненькою жінкою та виграти двісті тисяч по 
всім трьом займам... Усе збулося, коли врахувати Нобелівську премію, котру Бунін отримав 
через три десятиліття.

— Щастя дається згори чи залежить від людини?
— Жодна людина не щаслива доти, поки сама не вважатиме себе щасливою.
— Глобальна порада всім, хто прагне щастя.
— Згадаймо Козьму Пруткова: «Якщо хочеш бути щасливим, будь ним». Але все дуже від-

носно. Іноді найбільше щастя — попісяти. 
— камо грядеші?
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— Один Бог знає.
— Яка дорога веде до храму?
— Дорога через людське серце, в якому є Бог.
— Як пройти цю дорогу?
— Соломон говорив: «Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої: не 

вступайся ні вправо, ні вліво, — усунь свою ногу від зла!» 
— Чи актуальна сьогодні ідея пошуку святого Граалю?
— Ідея пошуку добра, істини, справедливості — вічна. 
— Чи можна заради суціль доброчинної справи застосовувати на мить, лише 

на мить (!), не зовсім чесний засіб?
— Не вийде бути нечесним на мить. Треба вибирати між добром і злом.
— У чому сенс життя?

— Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Це Пушкін. Він своїм мистецтвом й відповів на це питання. 
— а як бути з твердженням, що краще взагалі не шукати сенс життя через по-

вну відсутність його слідів?
— Не витрачайте марно дорогоцінне життя на подібні дурниці. Лев Толстой вважав 

освіченою, цивілізованою саме таку людину, яка знає сенс свого життя. 
— Як співвідносяться сенс і смак життя?
— З’явиться сенс, буде й смак до життя.
— Що значить любити? 
— Якщо в контексті попередніх питань, скажу словами Василя Розанова, який вважав, 

що любити — це жити не за формальними законами, а за совістю. Згоден з ним абсолютно.
— Що таке свобода?
— Аби не втручатися в сучасні дискусії, нагадаю вивірену часом дефініцію візантійсько-

го імператора Юліана, який розробив знаменитий Кодекс законів: «Свобода — це природна 
здатність кожного робити все, що йому завгодно, якщо це не заборонено силою або правом».

— Що таке стабільність життя?
— Сім’я.
— У вас є рецепт щасливого сімейного життя?
— У кожного він свій. Мені поталанило, що я зустрів Ларису. Заради сина Остапа вона 

залишила кар’єру балерини. Практично весь час віддавала онукам, а коли захворів, не від-
ходила від мене. Так що тили у мене захищені. Я можу спокійно працювати і не боятися без-
захисності.

— Що день наступний нам готує?
— Буде день, буде їжа.
— Що вам ближче: «час, уперед» чи «зупинися, мить»?
— Час знає свою правду, і його не треба підганяти. А кожна мить — прекрасна!
— Пряма лінія коротша за криву? 
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— Але не у стосунках між людьми.
— З віком люди стають кращими чи гіршими?
— Одні — кращими, інші — гіршими.
— Що найстрашніше для людини?
— Хвороба, самотність і зрада. Про це вичерпно сказав одним рядком Пастернак: 

«Я один, все тонет в фарисействе...»
— Що кажете собі у складних ситуаціях?
— Господи, допоможи.
— Наскільки дорога слава?
— Бальзак абсолютно справедливо сказав, що слава — товар невигідний: коштує до-

рого, а зберігається погано. 
Не забудьмо й Пушкіна:

Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.

— У чому різниця між популярністю і славою?
— Популярність, скоріше за все, тимчасова мода на артиста, виконавця, а слава — це 

справжнє визнання народом.
— слава — це назавжди?
— Нічого не буває назавжди.
— слава робить людину мудрішою?
— Мабуть, мудрість у тому, що треба вміти високо літати, але бути абсолютно го-

товим до падіння. 
— а Данте вважав, що наймудріша людина та, яка не терпить пустої витрати 

часу.
— Одне іншому не заважає. В цьому також мудрість.
— Чи можна осягнути неосяжне?
— Треба знати все про дещо і дещо про все.
— До кого краще прислухатися: до переважної більшості, чи до людини, якій 

сам довіряєш?
— У політиці, як відомо, думки не зважують, а підраховують. А в особистому житті 

довіряю близьким людям.
— Яка сентенція про людське світобачення прийшлася до душі?
— Молодий Чехов сформулював своє життєве кредо, сказавши, що його святая свя-

тих — це людське тіло, здоров’я, розум, талант, натхнення. Любов і абсолютна свобода, 
свобода від сили і брехні, у чому б останні ні виявлялись. Мені здається, що це найлапідарні-
ша і найточніша формула людської сутності. 

— Людина здатна звикнути до всього?
— Достоєвський писав, що людина — це істота, до всього звикаюча. І це краще його 

визначення. 
— Які духовні цінності кожен з нас повинен зберігати в першу чергу?
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— Олесь Гончар заповідав зберігати собори душ своїх.
— Зараз духовність занепадає?
— Як сказано у Книзі Приповістей Соломонових: «Людина, що стриму не має для духу 

свого, — це зруйноване місто без муру».
— Перед ким відчуваєте себе в боргу?
— Більше — перед батьком, менше — перед мамою. Взагалі маю великий борг перед 

ними.
— Філософи, близькі вашому світосприйняттю.
— Григорій Сковорода. Двадцять п’ять років ходив оригінальний мислитель дорогами 

України. Це був справді «мандрівний університет».
— Його мудрий вислів, який вам припав до серця.
— Сини віку мудріші від синів дня.
— Чим більше мудрості, тим краще?
— При многості мудрості множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побіль-

шує й біль. Біблія. Книга Еклезіястова. 
— У чиїх вустах гамлетівське «Бути чи не бути» звучить найнеочікуваніше?
— У вустах Обломова в однойменному романі Івана Гончарова.
— Як уявляєте собі благодатну тишу?
— Хороша музика. Хто пізнає тишу, той пізнає музику.
— Як образно бачите мертву тишу, спокій?
— Лиса і гола земля.
— а бурю в «королі Лірі»?
— «Ця буря, що в моєму серці, затьмарює всі інші почуття».
— Якщо зірки запалюють, значить, це комусь потрібно?
— Для того щоб орієнтуватись у темряві нашого життя.
— З кожного можна вимагати лише те, що він може дати?
— У Сент-Екзюпері король астероїду поставив Маленькому Принцу мудре питання: 

«Якщо я накажу якомусь генералові написати трагедію і генерал не виконає наказ, то хто 
буде винен у цьому — він чи я?» — «Ви, Ваше Величносте», — миттєво відповів Принц.

— відплата за зло неминуча?
— Якби це дійсно було так, та ще й на цьому світі! Щоб цегла просто так на голову 

нікому не падала.
— Чи правий воланд у Михайла Булгакова, порадивши Маргариті ніколи і ні-

чого не просити, особливо у тих, хто сильніший за неї?
— «Самі прийдуть і все дадуть». А якщо не дадуть??!
— Яка сентенція воланда заслуговує на увагу?
— Майже всі. Ось, наприклад, у розмові з Левієм Матвієм він говорить: «Ми говорили 

з тобою різними мовами, але речі, про які говорили, від цього не змінюються».
— Історія — це політика, перекинута в минуле?
— Часто-густо. Проте я знаю давніх і сучасних істориків, які робили й роблять її 

 наукою.
— Найбільш цікава, на ваш погляд, сторінка української історії.
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— Історія Запорозької Січі. Але це не сторінка, а ціла епоха. Недарма Дмитро Яворниць-
кий присвятив історії запорозьких козаків тритомну працю. «Так ось вона, Січ! — захопле-
но писав у “Тарасі Бульбі” Микола Гоголь, — ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді та 
дужi, як леви, козаки! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну».

Шевченко писав:

Було колись — в Україні
Ревіли гармати;
Було колись — запорожці
Вміли панувати.
Панували, добували
І славу, і волю...

— Хто такий мандрівний кобзар в історії українського народу?
— Кобзар — це сама душа народу — пісенна і нескорена, живий носій його історії. У «Тарасі 

Бульбі» Гоголь писав, що саме бандурист скаже про запорозьких козаків своє густе, могутнє 
слово, від чого і рознесеться про них слава по всьому світові. У Шевченка про кобзаря сказано:

Грає кобзар, виспівує —
Аж лихо сміється...

— Які слова Шевченка і сьогодні наповнені пророчим трагізмом?
— Весь «Кобзар». Але як іронічно-пророчо звучать тепер, наприклад, такі рядки Шев-

ченка:

Того ж батька, такі ж діти, —
Жити б та брататься.
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз’єднаться!

— Якось ви сказали: «от якби він прийшов, хто би йому сподобався і що би 
йому не сподобалося...»

— От якби Шевченко справді прийшов і поглянув навколо. Що би він сказав про тих, хто 
не любить його, й, особливо про тих, хто клянеться ним? Правда, цікаво?

— Які Шевченкові рядки й сьогодні кличуть людей до найвищого покаяння?

— За кого ж ти розіп’явся, 
Христе, сине божий?
За нас добрих, чи за слово
Істини... чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось...
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— Які рядки з «кобзаря» часто згадуєте сьогодні?

— І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки?

— ви грали Шевченка освіченим європейцем.
— Він і був європейцем! Подивіться його автопортрети: елегантний, витончений, на-

тхненний — поет і художник!
— а як же «поховайте і вставайте»? 
— В ім’я чого «вставайте»? Хіба тільки для того, щоб пустити «вражу, злу кров»? 

Леонід Вишеславський, до речі, переклав російською: «Схороните, и возьмите в свои руки 
волю...» Мова йде, в першу чергу, про духовне повстання проти рабства та кайданів:

Схаменіться! будьте люди, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром 
Заковані люде.

— Який із автопортретів Шевченка подобається вам найбільше?
— Автопортрет часів Аральської експедиції. Змарнілий, з бородою, лисий. Але очі там 

такі глибокі, бездонні, в них стільки невловимого, загадкового!
— Шевченко і сьогодні закликає до вивчення українцями рідної мови?
— Це звучить так:

І всі мови
Слав’янського люду — 
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать...

— Українці мають обов’язково знати й російську мову?
— Почуйте Шевченка: «А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-

своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять 
люди».

Взагалі, чим більше мов знаєш, тим краще. Але кожний українець має пам’ятати Шев-
ченкові максими: «Свою Україну любіть...», «Я так її, я так люблю, мою Україну...», «Молітесь 
Богу і работайте разумно, во ім’я нашої України...» Амінь! Це Шевченко так написав після 
останньої фрази... 

— кожен українець плекає в своєму серці Шевченка?
— У Дмитра Павличка є гарні рядки:
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Я був звичайною людиною,
В очах мав сонце, в серці — жаль;
Моєю правдою єдиною
Була Шевченкова печаль.

— Шевченко був митцем з украй трагічною долею...
— Мабуть, найтрагічнішою! Яким болем наповнені його листи із заслання: «Тяжко! Аж сльо-

зи капають, як згадаю, так тяжко! Мене з Києва загнали аж сюди, і за що? За вірші! І заказали пи-
сать їх, а що найгірше... рисовать!» Уяви собі, щоб у тридцять чотири роки писати такі рядки:

Та не дай, господи, нікому,
Як мені тепер, старому,
У неволі пропадати,
Марне літа коротати.

— Як ви ставитесь до тих, хто пише антишевченківські опуси?
— Як можна ставитись до абсолютно посередніх авторів, які заробляють на життя 

облаюванням генія?
— Як, на ваш погляд, Шевченко ставився до Москви?
— Треба читати не лише його поезію, але й прозу, в першу чергу щоденник, який Шевчен-

ко вів у Москві у березні 1858 року. Там є такі слова: «Грешно роптать мне на судьбу, что она 
затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился 
с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться». День 
знайомства в Москві з Сергієм Аксаковим Шевченко назвав «радостнейшим из радостных 
дней». А від’їжджаючи, записав, що «оставил гостеприимную Москву».

— Дружба з московським артистом Михайлом Щепкіним була важливою для 
поета?

— Шевченко писав: «Я счастлив, имея такого искреннего друга... Великий артист и ве-
ликий человек! И, с гордостью говорю, самый нежный, самый искренний мой друг! Я беско-
нечно счастлив!»

Розумні люди сьогодні пропонують встановити в Москві пам’ятник Тарасу Шевченку 
і Михайлу Щепкіну. Прекрасна ідея! Якби ж її втілити до двохсотріччя з дня народження на-
шого Кобзаря! Стояв би в Москві пам’ятник двом геніальним українцям.

— Що, на ваш погляд, було особливо цікавим у дружбі Шевченка і Щепкіна?
— Щепкін, який був старшим за Шевченка на чверть століття, багато в чому ставився 

до поета, як батько. Коли Тарас Григорович поїхав з Москви в Петербург, Михайло Семенович 
писав йому: «Теперь два слова старика: за дело и за дело! Не давай овладевать собою бездей-
ствию». А Шевченко відповідав: «Друже мій єдиний! Як той щирий віл, запрягся я в роботу».

— Як ви ставитеся до Щепкіна?
— Це був потрясаючий актор, який уперше створив російську школу правдивої і теа-

тральної гри. Він учив акторів усіма силами примушувати себе думати так, як думав і по-
чував той, кого вони повинні представляти.
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— Шевченко написав у Москві портрет Щепкіна.
— Кращий портрет Щепкіна! Так думаю не тільки я, але й відомі щепкінознавці, 

 художники.
— Пам’ятаєте, як ми відвідали могилу Щепкіна?
— То був пам’ятний день. Здається, на початку 2007 року...
— Неперевершені слова про любов до України.
— Тарас Шевченко:

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога
За неї душу погублю. 

Іван Франко у циклі «Україна», вірш «Моя любов»:

А полюбивши, чи ж би зміг
Я божую її подобу
Згубити з серця, мимо всіх
Терпінь і горя аж до гробу?

— а з нинішніх поетів?
— У Павла Гірника є вірш із чотирьох пронизливих рядків:

У зимну днину, в лиху годину
Летіли гуси над білим ставом.
А ватаг крикнув, що Україна,
І серце стало.

— Що відрізняло Шевченка від Пушкіна?
— Про це добре писав Іван Дзюба, який зазначав, що російському генію високою мірою 

було властиве «державницьке» самопочуття і мислення, проте ускладнене демократичним 
і гуманістичним моральним ідеалом, широким діапазоном «вселюдської» сприйнятливості, 
відкритості й порозумілості: «В громадянському вимірі Пушкін залишається людиною імпе-
рії з усіма емоціями національного самолюбства, але і з великодушною приязню до світу...»

Шевченко був антиімперським поетом у своїй суті, він сприймав історичну несправед-
ливість царизму у вселюдському масштабі:

Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!

— З цього випливають й інші відмінності?
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— Так. У фільмі Станіслава Клименка «Тарас Шевченко. Заповіт» я говорив од імені Ве-
дучого: «Шевченко не міг, як Пушкін, сказати “Ай да Шевченко, ай да молодєц”. Навпаки, він 
писав:

Молю ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило».

— До речі, роль ведучого у згаданому серіалі, на мій погляд, відкрила вам уні-
кальну можливість вкласти й свою душу в розповідь про нього.

— Ведучий, фактично розламуючи кордони простору й часу, веде глядача тернистими 
Тарасовими шляхами. Не претендуючи на повне розкриття таїнства поетичної творчос-
ті, — бо то сам Бог промовляв до людей устами Тараса Шевченка, — автори кіносеріалу і я 
разом з ними зробили все можливе, щоб розповідь про життєве й творче діяння Шевченка 
вивела глядача на висоти борінь людського духу, його вічних поривань до правди, справед-
ливості, мудрості й краси.

— колись ви розповідали цікаву історію про те, як Шевченко нарешті наведе 
порядок у країні.

— Кажуть, що 9 березня 1861 року, в день свого народження, Тарас Григорович, який жив 
у мансарді, сказав: «Я спущуся вниз і наведу порядок». Очевидно, він мав на увазі свою май-
стерню. Та наступного дня поет помер, і люди в майбутньому сприйняли ці слова так, що 
Шевченко... з небес спуститься і наведе порядок в своїй Україні...

— Найцікавіша, на ваш погляд, сторінка російської історії.
— Історія того, як сам народ вивів Росію iз «смутних часiв», що супроводжувалися роз-

оренням країни та розпадом державної влади. Не випадково пам’ятник Кузьмі Мініну і Дми-
тру Пожарському був першим пам’ятником у Москві. 

Між іншим, автор Іван Мартос — з України, і він виліпив національних героїв Росії зі 
своїх синів.

— Найтрагічніша, на ваш погляд, постать в історії.
— Мабуть, Богдан Хмельницький. Бо ні в кого не було такого дійсно трагічного розриву 

між ідеальним задумом і реальним його втіленням.
— На ваш погляд, чи були в Європі люди, які достойно оцінили постать Бог-

дана Хмельницького?
— Проспер Меріме у ХІХ столітті написав книгу про українських козаків та їх геть-

мана. Ще до того, як з’явилася праця Миколи Костомарова «Богдан Хмельницький», Мері-
ме вважав гетьмана мудрим державником та досвідченим політиком, відданим Запороз-
ькому козацтву. За словами французького письменника, Хмельницький мав одну достойну 
мету — створити незалежну державу на чолі з ним самим.

— Найстрашніша історична постать.
— Гітлер, Пол Пот і Сталін.
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— сьогодні у сталіна багато захисників...
— Я б їм нагадав вірш Анни Ахматової «Защитникам Сталина»:

Это те, что кричали: «Варавву
Отпустите нам для праздника», те,
Что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.
Им бы этот же выпить напиток
В их невинно клевещущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот. 

— Хто з російських діячів культури був, на ваш погляд, особливо непримири-
мим до Леніна та більшовиків?

— Іван Бунін. Одноліток Леніна і запеклий ворог усього радянського:

...Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то.
Потерь не счесть, не позабыть.
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть — и не простить.
Как не простить ни мук, ни крови, 
Ни содроганий на кресте
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.

Геніальні рядки!
— Найвідоміша постать у світовій історії.
— Ісус Христос.
— Знакові слова про Росію.

— Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить. 

— ви вірите в Росію?
— Це питання задавали в фільмі «1814» моєму герою, директору Царськосельського 

ліцею Василю Малиновському. Він відповів, що вірить, але не в Росію чиновників. Втім, це 
стосується і моєї рідної України.

— Що є рушійною силою прогресу?
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— Сумнів. Як казав Бог у вірші Івана Драча: я завжди сумніваюся, сину мій...
— Прогрес — це накопичення найкращого в житті?
— Прогрес — це життя. Завжди у чогось є фінал, а щось буде народжуватися.
— Героям нашого часу не притаманні гамлетівські сумніви, що роз’їдають 

душу і волю?
— Час Гамлетів минув, прийшов час Гільденстернів і Розенкранців. 
— кому довіряти, перед ким схилятися, на кого молитися?

— Молітеся Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь...

— У нашому суспільстві все добре з історичною пам’яттю?
— Ого! Яка коротка у нас пам’ять!
— Перед ким залишаємося в неоплатному боргу?
— Перед тими, хто не повернувся з бою та перед ветеранами Вітчизняної війни, які 

назавжди йдуть від нас, так і не отримавши вповні вселюдської вдячності, яку вони заслу-
жили. У Бориса Олійника: 

Я вклонюся вам по-синівськи доземно, 
солдати.

Я молюся на ваші святі перемоги і втрати.
Тільки ж ви не сурміть 

ув останній похід.
Тільки ж вічно живіть.

— Чого не вистачає нашому суспільству, аби дійсно стати цивілізованим?
— Треба жити за моральними законами і законами держави. І в цьому — Свобода.
— З якими словами треба йти по життю?
— Ліни Костенко:

Не допускай такої мислі,
Що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку.

— Іван Дзюба сказав про два останні рядки: «Ці слова годні стати девізом і лю-
дини, і народу...»

— Мені дуже приємно бути суголосним з Іваном Дзюбою. Ти знаєш, як я його поважаю!
— Як зробити так, щоб у суспільстві було більше добрих людей, узагалі біль-

ше добра?
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— Той, хто хоче, щоб до нього ставилися по-доброму, найперше сам повинен по-
доброму ставитися до людей.

— Чи збереглася в українському народі та історична енергія, що гарантує 
йому достойне майбутнє?

— Збереглася! Вона — в історичному генотипі. Наш народ пережив величезні трудно-
щі, що могли навіки звалити його з ніг, розтерти на порох. Але вистояв. Народ з таким 
генотипом заслуговує на велике майбутнє. 

— Як оцінюєте нинішню національну політику української держави?
— Я не політик. Але національна політика, як і культурна, потребують стратегічного 

осмислення і щоденної копіткої уваги. Щоденність має випливати із правильної перспективи. 
— Хто, на вашу думку, є українцем?
— Той, хто любить Україну та її мову, історію, культуру, хто навіки пов’язав своє жит-

тя з нею, хто працює, як говорив Шевченко, «на славу нашої преславної України». З цього 
споконвіку складався національний характер. 

— Зараз усе більше акцентуються загальнолюдські цінності.
— Засвоюючи їх, ми не повинні втрачати цінності національні. 
— Який історичний досвід особливо важливо вивчати?
— Свій! Утім, не забуваючи про чужий:

І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

— ви відчуваєте себе невід’ємною частиною українського народу?
— Не люблю пафосу. Невід’ємність — у підсвідомості. Але мені до душі відповідь Пушкі-

на на питання про те, де поет служить: «Я числюсь по России».
— ви, народний артист України, знаєте свій народ?
— Вірю в нього!
— ви пишаєтесь українцями?
— Пишаюсь!
— вам буває соромно за українців?
— Буває.
— ви людина світу?
— Саме так! Я живу скрізь, але мої корені тут, в Україні. Я чимало поїздив-подивився, де 

живуть мої колишні співвітчизники-емігранти за кордоном, і мені стало сумно. Вони три-
маються окремо, не входять у суспільство — хоч у Франції, хоч в Америці. У них свій якийсь 
колгосп. А я не хочу відчувати себе колгоспником. Так, я спокійно почуваюся і в Америці, і в Ро-
сії, але ніколи не забуваю, що мої корені тут, в Україні. Якщо мої корені підрізати — не знаю, 
що буде. Я можу засохнути без Батьківщини.

— Як ставитесь до того, що канув у Лету Радянській союз?
— Рано чи пізно всі імперії розпадаються.
— Найзнаменніший момент в сучасній історії України.
— Оголошення Акту незалежності України 24 серпня 1991 року. 
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— Найзнаменніший момент у давній історії України.
— Запровадження християнства київським князем Володимиром.
— Які символічні кольори могли б представити Україну всьому світу?
— Ті, що на державному прапорі: золотий колір пшениці і блакитний колір неба.
— Як оцінюєте місце і роль української культури в сучасному світі?
— Думаю, що у культури великого народу — велике майбутнє.
— Чи приречене пострадянське культурне життя на Україні на чималу частку 

національного егоїзму?
— Не бачу в цьому нічого поганого.
— Що ми зараз переживаємо в культурі: розквіт, розпад чи щось третє?
— Багато втрат і складностей, але, думаю, все-таки попереду — розквіт.
— Яка ідея могла б об’єднати українську націю?
— Той, хто знає це, виведе народ до кращого життя. 
— Чи хтось усе-таки виведе?
— Болісне питання...

Ти — моя нене, ти ж — моя дитина,
Вітчизно-матір, доне-Україна.
Як дати раду з рідною, з тобою?
Найлегше — впасти в прірву з головою,
Найтяжче — вести, вивести із прірви,
Провести через урвища і вирви,
Через важкі й пекельні тарапати,
Але не датись і тебе не дати.

Це — сучасний Іван Драч. Буде тяжко, та є надія і віра. 
— Що, на вашу думку, є найголовнішим у менталітеті українського народу?
— Доброта і працелюбність. 
— кого б ви могли назвати совістю сучасної української нації?
— Тараса Шевченка: давно, вчора, сьогодні і довіку.
— Де знаходиться ваш партійний квиток колишнього члена кПРс?
— Удома в шухляді. 
— Як вступили до кПРс?
— Сергій Данченко попросив. Очевидно, це було важливо для політичного зміцнення 

трупи в очах влади. Я не міг відмовити. Дивовижний був чоловік. Якби не він, я б у партію не 
пішов. А йому, комуністу, довіряв.

— Чи є у вас зараз бажання вступити в якусь партію?
— Немає. Відмовлявся багато разів. Казав, що вже числюся в партії мистецтва. Пита-

ли: «Коли створена?» Відповідав: «Чотири тисячі років тому».
— а бажання стати президентом України?
— Немає.
— а депутатом верховної Ради?
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— У жодному випадку! Хочу залишитись душею і тілом виключно на території мисте-
цтва. До того ж, на мій погляд, Лесь Курбас дуже правильно зауважив, що політика зале-
жить від державних мужів майже настільки ж, наскільки погода від астрономів.

— Чому не хочете стати політиком?
— Може, тому, що політик думає одне, говорить інше, робить третє, а виходить 

четверте...
— Чого не вистачає сучасній політиці?
— Моральності. Завжди не вистачало. То революційна мораль, то ринкова... Не виста-

чає людської, біблійної...
— Тому до цього часу політика фактично здійснюється з позиції сили?
— Мудрий політик завше сильніший за сильного...
— Понад сто років тому Іван Франко схвалював тих, хто мав відвагу «безпо-

щадно бичувати безхарактерність та шахрайство, яких допускаються на народ-
них інтересах тіснозорі або егоїстичні політики»...

— Гарно сказано — тіснозорі політики...
— Політики передбачають розвиток подій?
— Частіше просто реагують на них.
— Масштаб сучасних світових політиків у порівнянні з колишніми виріс чи 

навпаки?
— Не знаю. 
— культура повинна бути поза політикою?
— Повинна. Але політики часто використовують культуру.
— Який висновок зробили зі своєї роботи в уряді?
— Що будь-який уряд — Тимчасовий.
— Що вище: держава чи сім’я?
— Сім’я.
— Лев Толстой назвав марнославство характерною рисою та хворобою ХІХ сто-

ліття. Що можна сказати з цього приводу про ХХ століття?
— Та те ж саме.
— Як би ви охарактеризували ХХ століття?
— Це сторіччя найвищого злету в мистецтві, науці та найбільшого падіння в моралі.
— Чим здивувало, потішило, засмутило перше десятиліття ХХІ століття?
— Здивувало і потішило фантастичною, швидкісною інформатизацією, всепроника-

ючою комп’ютеризацією. Тим і засмутило. В Інтернеті розчиняється, зникає конкретна 
жива людина.

— але світова, глобальна тенденція — це комп’ютеризація й новітні технології...
— Мова йде не про заперечення сучасних технологій, а про те, чим їх наповнювати. 
— Наприкінці жовтня 2011 року в російському калінінграді народився семи-

мільярдний житель Землі. кажуть, що наприкінці цього століття нас буде вже де-
сять мільярдів, або й більше. скільки витримає Земля?

— Людей чи гріхів людських? Один Бог знає.
— Що турбує вас у сучасному світі?
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— Загальна, всезростаюча байдужість до окремої людини та її гіркої долі. Падіння гро-
мадського співчуття до вбитих і постраждалих у нинішніх війнах та військових зіткнен-
нях, терористичних актах, загиблих у жахливих катастрофах та стихійних лихах. Гово-
рячи словами Володимира Висоцького, «земля почорніла від горя». Здавалося б, зараз у нас 
відомо про це більше, ніж у радянські часи. Говорять і пишуть про співпереживання, співчут-
тя. Показують та доводять це на фактах. І все ж, насправді, реакція одних людей на страж-
дання інших виражена в словах англійського публіциста і філософа Вільяма Хезлітта: «Ледь 
помітний біль у мізинці вкидає нас у більшу тривогу, ніж знищення мільйонів таких, як ми». 
Суспільство, так би мовити, розлюднюється. 

— Люди загалом не стали кращими за два останні тисячоліття?
— Можу відповісти словами Шевченка: «Тойді повісили Христа, й тепер не втік би син 

Марії...»
Більше того, по-моєму, людина змінилася на гірше. Тому, що їй нехіть учитися. Як інак-

ше трактувати небажання скористатися досвідом попередніх поколінь? Тому помилки 
повторюються. Одні й ті ж самі — такий собі перпетуум мобіле — вічний двигун, що дає 
підстави кожному поколінню здійснювати своє право «на власну любов і війну». Я не думаю, 
що це справедливо, але так виходить.

— Яку найголовнішу проблему повинно вирішити людство?
— Навчитися нарешті вирішувати всі проблеми тільки шляхом суспільної згоди та 

реформ.
— Забути про революції?
— Микола Бердяєв говорив, що в революції здійснюється суд над злими силами, що тво-

рять неправду, але ті, хто судить, самі творять зло.
— На що людство повинно сподіватись?
— На здоровий глузд. 
— Яке питання ви задали б самі собі?
— Де взяв Ступка сили, щоб відповісти на таку силу-силенну питань?
— Як оцінюєте книгу, в якій справді відповідаєте більш як на тисячу питань?
— Супер!
— І все-таки ваші відповіді не є вичерпною розповіддю про Богдана ступку.
— Справжній чоловік має залишатися загадковим. 
— Бути чи не бути?
— Бути!
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Закінчую свою багатоденну й багатонічну роботу, розуміючи, що вона, як і труди 
майбутніх ступчиних біографів, не може бути повністю завершена, бо Майстер 
нескінченний і невичерпний. але комусь треба було починати. Щасливий, що ви-
пало мені.

Безмежно вдячний Богові, що послав світлу і довгу дружбу з Богданом ступ-
кою. вже тільки цього, здається, достатньо, аби засвідчити своє позитивне пере-
бування на Землі.

У книзі називаю Майстра на «ви», бо в науковій біографії така дистанція необ-
хідна. Та насамкінець хочу звернутися до нього, як і було між нами: «Царство Тобі 
небесне, мій геніальний друже!»

Ти все життя в своїх ролях озвучував і дарував нам своє чисте, богочутливе 
серце, і всі книги про Тебе я закінчував словами з «Молитви» Тараса Шевченка:

а чистих серцем? коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.
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РОЛІ НА ТЕАТРІ

Львівський академічний драматичний театр ім. М. К. Заньковецької
1960 – «Над голубим Дунаєм» І. Рачада – костик (реж. а. Горчинський).
1960 – «Фауст і смерть» о. Левада – Механтроп (реж. Б. Тягно). 
1961 – «колеги» Ю. стабовий – Максимов (реж. а. Ротенштейн).
1961 – «Бондарівна» І. карпенко-карий – Шляхтич (реж. о. Ріпко).
1961 – «Місто на світанку» о. арбузов – аграновський (реж. а. Ротенштейн). 
1962 – «Четвертий» к. симонов – Чарльз Говард (реж. с. сміян).
1962 – «З любов’ю не жартують» П. кальдерон – Дон Хуан (реж. с. сміян). 
1962 – «Як поживаєш, хлопче?» в. Панова – Євген Заботкін (реж. а. Ротенштейн).
1963 – «Третя патетична» М. Погодін – валерій сестрорецький (реж. с. сміян).
1963 – «Гайдамаки» Т. Шевченко – конфедерат (реж. в. Грипич).
1966 – «в дорозі» в. Розов – володя (реж. с. Данченко).
1967 – «коли мертві оживають» І. Рачада – генерал Гейдрих (реж. в. Бортко).
1967 – «На Івана купала» М. стельмах – Чорт (реж. о. Ріпко). 
1967 – «Мої друзі» о. корнійчук – костя (реж. М. Гіляровський). 
1967 – «Маклена Граса» М. куліш – Зарембський (реж. с. Данченко).
1967 – «суєта» І. карпенко-карий – акіла акілович (реж. о. Ріпко).
1968 – «Діти сонця» М. Горький – вагін (реж. М. Гіляровський).
1969 – «Ніч на полонині» о. олесь – Чугайстер (реж. в. Лисюк).
1969 – «король Лір» в. Шекспір – Едмунд (реж. М. Гіляровський).
1969 – «сестри Річинські» інсценівка Б. антківа роману І. вільде – Нестор (реж. о. Ріпко).
1969 – «Рим–17, до запитання» М. Зарудний – Червинський (реж. о. Ріпко). 
1970 – «Пам’ять серця» о. корнійчук – антон (реж. М. Гіляровський).
1970 – «вірність» М. Зарудний – Гарібальді (реж. о. Ріпко).
1970 – «Чайка» а. Чехов – Треплєв (реж. в. опанасенко).
1970 – «Тоді в Тегерані» в. Тур, в. Єгоров – американський офіцер (реж. Є. Бондаренко).
1971 – «камінний господар» Леся Українка – Дон Жуан (реж. с. Данченко).
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1972 – «Людина зі сторони» І. Дворецький – Чешков (реж. с. Данченко).
1972 – «Марія Заньковецька» І. Рябокляч – Троян (реж. о. Ріпко). 
1972 – «Називай мене матір’ю» Д. Урневічюте – клівер (реж. в. опанасенко).
1973 – «Човен хитається» Я. Галан – Дзуньо Шуян (реж. о. Ріпко).
1974 – «Річард ІІІ» в. Шекспір – Річард (реж. с. Данченко).
1974 – «Бременські музиканти» в. Шульжик – кіт (реж. І. Борис).
1975 – «Прапороносці» інсценівка с. Данченка роману о. Гончара – Брянський (реж. 

с. Данченко).
1976 – «Дами і гусари» а. Фредро – Ротмістр (реж. З. Хшановський). 
1976 – «Украдене щастя» І. Франко – Микола Задорожний (реж. с. Данченко).
1978 – «Замшевий піджак» М. стратієв – Бюрократ (реж. М. колов).
1978 – «Нора» Г. Ібсен – Гельмер (реж. а. Бабенко).

Київський український державний академічний драматичний  
театр ім. Івана Франка

1979 – «Дикий ангел» о. коломієць – Маляр (реж. в. оглоблін). 
1979 – «Украдене щастя» І. Франко – Микола Задорожний (реж. с. Данченко).
1980 – «Дядя ваня» а. Чехов – войницький (реж. с. Данченко). 
1980 – «Поєдинок» Л. синельников – слідчий (реж. в. оглоблін).
1980 – «За сибіром сонце сходить» М. Зарудний – Рудковський (реж. в. Івченко).
1981 – «Загибель ескадри» о. корнійчук – Гайдай (реж. с. Данченко).
1982 – «Павлинка» Янка купала – Биковський (реж. в. Раєвський).
1984 – «Здавалося б, одне лиш слово…» а. Малишко – від Шевченка (реж. о. кужельний).
1984 – «Мата Харі» Н. Йорданова – Равлик-Павлик (реж. Х. корчмаров).
1985 – «Злива» о. коломієць – Іван савич (реж. с. Данченко). 
1985, 1999 – «кар’єра артуро Уї, якої могло б не бути» Б. Брехт – артуро Уї (реж. в. козь-

менко-Делінде).
1986 – «вибір» Ю. Бондарев – васильєв (реж с. Данченко).
1986 – «Енеїда» інсценівка І. Драча поеми І. котляревського – автор (реж. с. Данченко).
1987 – «Пам’ять» Б. олійник – Поет (реж. М. Нестантинер). 
1987 – «аукціон» М. Гараєва – в’ячеслав сергійович (реж. с. Данченко).
1987 – «Майстер і Маргарита» М. Булгаков – Майстер, Ієшуа Га-Ноцрі (реж. І. Молостова).
1988 – «Жіночий стіл у полювальному залі» в. Мережко – Бардін (реж. Б. Єрін).
1989 – «Тев’є-Тевель» Г. Горін за Шолом-алейхемом – Тев’є (реж. с. Данченко, Д. Чирип’юк).
1992 – «Привиди» Е. Де Філіппо – Паскуале (реж. П. Ільченко).
1993 – «Патетична соната» М. куліш – автор (реж. с. Данченко).
 

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка
1994 – «Росмерсгольм» Г. Ібсен – Росмер (реж. с. Данченко).
1994 – «Маячня удвох» Е. Йонеско – він (реж. в. сєчин).
1995 – «сни за кобзарем» інсценівка в. козьменко-Делінде творів Т. Шевченка – Поет 

(реж. в. козьменко-Делінде).
1996 – «Мерлін, або спустошена країна» Т. Дорст – Мерлін (реж. с. Данченко).
1997 – «король Лір» в. Шекспір – король Лір (реж. с. Данченко).
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1999 – «Три сестри» а. Чехов – Чебутикін (реж. а. Жолдак).
2003 – «Цар Едіп» софокл – цар Едіп (реж Р. стуруа).
2003 – «Ревізор» М. Гоголь – Городничий (реж. І. афанасьєв).
2004 – «Істерія» Т. Джонсон – Зіґмунд Фрейд (реж. Г. Гладій).
2007 – «Лев і Левиця» І. коваль – Лев Толстой (реж. с. Мойсеєв).
2008 – «Легенда про Фауста» Й. Шпіс, к. Марло, Гейсельбрехт – Фауст старий, Мефісто-

фель (реж. а. Приходько). 

Майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»
1989 – «сад божественних пісень» («слово про Григорія сковороду») в. Шевчук – 

 сковорода (реж. о. кужельний). 

Київський академічний Молодий театр
2001 – «Лев і Левиця» І. коваль – Лев Толстой (реж. с. Мойсеєв). 

Антреприза
1992 – «Записки божевільного» інсценівка Ю. Панича й в. сєчина повісті М. Гоголя – 

 Поприщин (реж. в. сєчин).
1995 – «Не боюся сiрого вовка» Е. олбі – Марта (реж. а. Жолдак).
1999 – «старосвітська любов» М. коляда за М. Гоголем – афанасій Іванович (реж. в. Фокін).

ФІЛьМОГРАФІЯ

1970 – «Білий птах з чорною ознакою» – орест Дзвонар (УРсР, реж. Ю. Іллєнко).
1970 – «Мир хатам, війна палацам» (УРсР, реж. І. Шмарук).
1971 – «камінний господар» – Дон Жуан (УРсР, реж. М. Джинджиристий). 
1972 – «осяяння» – Морозенко (УРсР, реж. в. Денисенко).
1972 – «Наперекір усьому» – симеон (сРсР, Югославія, реж. Ю. Іллєнко).
1972 – «Найостанніший день» – валера (сРсР, реж. М. Ульянов).
1973 – «Новосілля» – Данько (УРсР, реж. в. Ілляшенко).
1974 – «Друге дихання» – Ігор (сРсР, реж. І. Шмарук).
1975 – «серед літа» – Троян (сРсР, реж. в. Ілляшенко).
1975 – «Хвилі Чорного моря». Фільм «За владу Рад» – Іонол Миря (сРсР, реж. а. войтець-

кий, в. криштофович, о. Гойда).
1977 – «солдати свободи» – старцев (сРсР, реж. Ю. озеров).
1977 – «Право на кохання» – Яків (сРсР, реж. а. слесаренко).
1979 – «Забудьте слово “смерть”» – Іван островой (сРсР, реж. с. Гаспаров).
1979 – «скляне щастя» – Дзякун (сРсР, реж. Я. Ланчак).
1980 – «Дударики» – Микола Леонтович (сРсР, реж. с. клименко).
1980 – «від Бугу до вісли» – Щупак, німецький агент «Фокусник» (сРсР, реж. Т. Левчук).
1980 – «Інакше не можна» – Петушков (сРсР, реж. с. Єрін).
1981 – «Мужність» – Гранатов (сРсР, реж. Б. савченко).
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1982 – «Таємниці святого Юра» – олекса (УРсР, реж. в. Підпалий).
1982 – «Червоні дзвони» – керенський (сРсР, Італія, Мексика, реж. с. Бондарчук).
1983 – «вир» – вихор (сРсР, реж. с. клименко).
1984 – «володькине життя» – Баскетіс (сРсР, реж. а. Буковський). 
1984 – «Украдене щастя» – Микола Задорожний (сРсР, реж. Ю. Ткаченко).
1984 – «все починається з любові» – антонюк (сРсР, реж. Я. Ланчак). 
1984 – «Женихи» – Паромник (сРсР, реж. с. клименко).
1985 – «Діти сонця» – Чепурний (сРсР, реж. Л. Пчолкін).
1985 – «Дорівнює чотирьом Франціям» (фільм-вистава) – Шахматов (сРсР, реж. Ю. Ма-

ляцький).
1986 – «Щасливий, хто кохав…» (сРсР, реж. а. Іванов).
1986 – «Дім батька твого» – «Маляр» (сРсР, реж. Р. синько).
1986 – «вечорниці» – писар Финтик (сРсР, реж. Ю. суярко).
1986 – «Розслідування розпочати» – стасенко (сРсР, реж. а. Бенкендорф).
1987 – «Данило – князь Галицький» – судич (сРсР, реж. Я. Лупій).
1987 – «капітанша» (ТБ) – Туман (сРсР, реж. Б. квашнєв).
1987 – «Золоте весілля» – Марко (сРсР, реж. Н. Мотузко).
1988 – «Генеральна репетиція» – василь афанасійович Гоголь (сРсР, реж. в. Жилко).
1988 – «Театральний сезон» – сергій Муратов (сРсР, реж. в. Живолуб).
1989 – «камінна душа» – старий Марусяк (сРсР, реж. с. клименко).
1990 – «Микола вавілов» – Трохим Лисенко (Росія, реж. о. Прошкін).
1990 – «Нині прославіся сине людський» – архієрей Петро (Україна, реж. а. войтецький).
1991 – «Із житія остапа вишні» – остап вишня (Україна, реж. Я. Ланчак).
1991 – «кремлівські таємниці шістнадцятого століття» – Борис Годунов (Росія, 

реж. Б. Бланк).
1992 – «Гріх» – сталінський (Росія, реж. Р. василевський).
1992 – «Господи, прости нас, грішних!» – Цибукін (Україна, реж. а. войтецький).
1992 – «Для домашнього вогнища» – Гірш (Україна, реж. Б. савченко).
1992 – «Чотири листи фанери, або Два вбивства в барі» – Полковник (Росія, Україна, 

реж. І. Гаврилюк).
1992–2000 – «Тарас Шевченко. Заповіт» – ведучий (Україна, реж. с. клименко).
1993 – «Фучжоу» – американець (Україна, реж. М. Іллєнко).
1993 – «сірі вовки» – володимир семичасний (Росія, реж. І. Гостєв).
1993 – «Западня» – стальський (Україна, реж. о. Бійма).
1993 – «одинокий гравець» – Павло кіндратович (Росія, реж. в. Басов-мол.)
1993 – «Єлисейські поля» – Татусь (Україна, реж. о. Левченко).
1995 – «Геллі й Нок» – Гутан (Україна, реж. в. Іллєнко).
1996 – «кайдашева сім’я» – старий кайдаш (Україна, реж. в. Городько).
1997 – «Юденкрайц, або вічне колесо» – Ліберзон (Україна, реж. в. Домбровський).
1999 – «схід–Захід» – полковник Бойко (Франція, Україна, Росія, Іспанія, Болгарія, 

реж. Р. варньє).
1999 – «китайський сервіз» – Лапін (Росія, реж. в. Москаленко).
1999 – «Дорога до раю» – Лернер (Росія, реж. в. Москаленко).
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1999–2007 – «одна любов душі моєї» – сковорода (Росія, реж. Н. Бондарчук).
1999 – «вогнем і мечем» – Богдан Хмельницький (Польща, реж. Є. Гофман).
2001 – «Молитва за гетьмана Мазепу» – Іван Мазепа (Україна, реж. Ю. Іллєнко).
2001 – «саломея» – Желинський (Росія, реж. Л. Пчолкін, Д. Бруснікін).
2002 – «Чорна рада» – Іван Брюховецький (Україна, реж. М. Засєєв-Руденко).
2002 – «Таємниця Чингізхана» – Чингізхан (Україна, реж. в. савельєв).
2003 – «стара байка. коли сонце було Богом» – князь Попель (Польща, реж. Є. Гофман).
2003 – «Завтра буде завтра» – валентин Панченко (Україна, реж. о. Дем’яненко, в. Тименко).
2004 – «водій для віри» – генерал сєров (Росія, реж. П. Чухрай).
2004 – «свої» – старий Блінов (Росія, реж. Д. Месхієв).
2005 – «вбивча сила–6. Мис Доброї Надії» – войцеховський (Росія, реж. а. Борматов, 

Д. Іосифов та ін.).
2005 – «Узяти Тарантину» – професор Фелікс Добржанський (Росія, реж. Р. качанов).
2006 – «Три напівграції» – вадим (Росія, реж. Д. кеосаян).
2006 – «Заєць над безоднею» – Бєжнєв (Росія, реж. Т. кеосаян).
2006 – «Дивне Різдво» – лікар Павленко (Україна, реж. М. Папірник).
2006 – «Мости сердечні» – аркадій Іванович (Україна, реж. Л. карпов).
2006 – «сонька – Золота Ручка» – Лейба (Росія, реж. в. Мережко). 
2006 – «Юнкера» – полковник Шульгович (Росія, реж. І. Черницький).
2006 – «Полонез кречинського» – варавін (Росія, реж. в. Дубровицький). 
2007 – «Два в одному» – андрій андрійович (Україна, Росія, реж. к. Муратова).
2007 – «Троє і сніжинка» – Макар андрійович (Росія, реж. П. Бардін, М. Мкртчян).
2007 – «1814» – василь Малиновський (Росія, реж. а. Пуустусмаа).
2007 – «Приватне замовлення» – степан Татарський (Росія, реж. с. Ткачов).
2008 – «сила притягнення» – семен сорока (Україна, реж. о. Доска-Шеремет).
2008 – «сафо» – професор орлов (Україна, сШа, реж. к. Роберт).
2008 – «стріляй негайно!» – Григорій смирнов (Росія, Україна, реж. в. Новак).
2008 – «олександр. Невська битва» – князь Ярослав (Росія, реж. І. каленов).
2008 – «Празька весна» – Брежнєв (австрія, реж. М. кріст).
2008 – «серце на долоні» – константа (Польща, реж. к. Зануссі).
2008 – «куплю друга» – кім Булатович (Україна, реж. о. Ітигіров-мол.)
2009 – «Тарас Бульба» – Тарас Бульба (Росія, реж. в. Бортко).
2009 – «осяяння» – анатолій Петрович (Білорусь, реж. Р. Грицкова).
2009 – «відторгнення» – Іван Павлович (Росія, Україна, реж. в. Лерт).
2010 – «Шантрапа» – Фірсов (Франція, Україна, Грузія, реж. о. Іоселіані).
2010 – «вчора закінчилася війна» – Федір конюхов (Росія, Україна, реж. в. Балкашинов).
2010 – «сестри корольови» – батько сестер (Росія, реж. Р. Нестеренко).
2011 – «Іванов» – Лебєдєв (Росія, реж. в. Дубровицький).
2011 – «одного разу в Ростові» – Петро Полєтаєв (Росія, реж. к. Худяков).
2011 – «Дім» – Григорій Шаманов (Росія, реж. о. Погодін).
2011 – «вогні кубла» – Заславський (Росія, реж. о. Гордон).
2012 – «Дикий ангел» – ангел Платон (Україна, реж. І. войтюк).
2012 – «Безодня» – Леонід корольов (Росія, реж. Д. Петрунь). 
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Документальні фільми за участю Богдана Ступки
2009 – «Птаха-Гоголь» (Росія, реж. с. Нурмамед, І. скворцов).
2010 – «І вічністю наповнена мить…» (Росія, реж. Н. Бондарчук, в. Максимов).
2010 – «останній жарт Григорія Горіна» (Росія, реж. Р. Полоскін, с. Ганночка).
2011 – «Поділіться любов’ю до України» (Україна, проект компанії «київстар»).
2011 – «Франківці ХХІ століття» (Україна, реж. о. Пальчук).

ДОКУМЕНТАЛьНІ ФІЛьМи ТА КНиГи ПРО БОГДАНА СТУПКУ

Документальні фільми
1988 – «І знову я належу не собі» (Україна, реж. с. клименко).
1988 – «Sempere tire» (Україна, реж. с. клименко).
1988 – «Богдан ступка. Львівська хроніка» (Україна, реж. Ю. Терещенко).
2009 – «Театральний роман Богдана ступки» (Росія, реж. о. столяров).
2010 – «Український самурай. Принцип ступки» (Росія, реж. Ю. Лінкевич, о. кіпров).
2010 – «Формула любові. Богдан ступка» (Україна, реж. в. Ніколаєць).
2011 – «Богдан ступка. Жива легенда» (Україна, реж. о. кравченко, а. очерет).
2011 – «Богдан ступка. Той ще перець» (Росія, реж. о. Тульчинська).
2011 – «Зроблено в сРсР. актор Богдан ступка – 70 років» (Росія, реж. Л. самойлова).

Книги 
2000 – «Театральний тандем (Феномен Данченка – ступки)» в. Мельниченко (Львів, ви-

давництво «академічний Експрес»).
2001 – «Богдан ступка (Штрихи до портрета)» в. Мельниченко (київ, видавництво 

«Знан ня України»).
2005 – «Майстер» в. Мельниченко (київ, видавництво «Либідь»).
2006 – «страсти по Богдану» Р. коломиец (киев, издательство «Факт»).
2008 – «Богдан ступка: митець і людина». Збірник статей / Упорядник М. Лабінський 

(київ, видавництво «книга»).
2011 – «Богдан ступка» в. Мельниченко, а. овсянникова (Москва, агентство печати 

«столица»).

ЗВАННЯ, НАГОРОДи, ПРЕМІї

Звання
•	 Заслужений артист УРсР (1976).
•	 Народний артист УРсР (1980).
•	 Народний артист сРсР (1991).
•	 академік Національної академії мистецтв України (1998).
•	 Член Європейської академії кіномистецтв (2004).
•	 Почесний громадянин києва (2009).
•	 Герой України (2011).

Stupka-text.indd   827 15.10.2012   16:59:20



828

Богдан Ступка. Біографія

Ордена
•	 Повний кавалер орденів України «За заслуги» (Україна, 1994, 1999, 2001).
•	 орден Заслуг перед Республікою Польщею (Польща, 2000).
•	 орден Дружби (Росія, 2001).
•	 орден князя Ярослава Мудрого V ступеню (Україна, 2006).
•	 орден князя Ярослава Мудрого IV ступеню (Україна, 2010).
•	 орден Пошани (Росія, 2011). 

Премії 
•	 Державна премія сРсР за ролі в спектаклях «Дикий ангел» о. коломійця та «Дядя 

ваня» а. Чехова (реж. с. Данченко, сРсР, 1980).
•	 Літературно-художня премія спілки театральних діячів України ім. І. П. котляревсько-

го за роль автора в спектаклі «Енеїда» (реж. с. Данченко, Україна, 1991).
•	 Національна премія України імені Тараса Шевченка за роль Тев’є-молочника в спек-

таклі «Тев’є-Тевель» Г. Горіна за Шолом-алейхемом (реж. с. Данченко, Україна, 1993).
•	 Премія спілки театральних діячів України ім. а. М. Бучми за видатний вклад в теа-

тральне мистецтво України (Україна, 1994).
•	 Міжнародна премія ім. к. с. станіславського за значний вклад у розвиток театрально-

го мистецтва (Росія, 1996).
•	 Міжнародна премія ім. сіді Таль за успіхи в галузі розвитку національної культури та 

зміцнення дружби між народами (1996).
•	 Перша незалежна премія України за вищі професійні та громадські досягнення «Лю-

дина року» в номінації «актор театру та кіно року» (Україна, 1997).
•	 Перша незалежна премія України «Людина року» за вищі професійні та громадські 

досягнення в номінації «актор року» (Україна, 1999).
•	 вища театральна премія Москви «кришталева Турандот» за роль афанасія Івановича 

у виставі «старосвітська любов» (реж. в. Фокін, Росія, 2001).
•	 Національна премія кінокритики та кінопреси Росії «Золотий овен» у номінації «кра-

ща чоловіча роль» (старий Блінов, «свої», реж. Д. Месхієв, Росія, 2004). 
•	 Національна кінематографічна премія «Ніка» в номінації «краща чоловіча роль» (ста-

рий Блінов, «свої», реж. Д. Месхієв, Росія, 2004).
•	 Премія Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий орел» 

у номінації «краща чоловіча роль другого плану» (генерал сєров, «водій для віри», реж. 
П. Чухрай, Росія, 2004).

•	 Перша національна премія України за вищі професійні та громадські досягнення «Лю-
дина року» в номінації «кумир нації» (Україна, 2006). 

•	 Російська незалежна премія «Тріумф» у галузі літератури та мистецтва за високі досяг-
нення в літературі і мистецтві (Росія, 2006).

•	 Премія Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий 
орел» у номінації «краща чоловіча роль» (Тарас Бульба, «Тарас Бульба», реж. в. Бортко, 
Росія, 2010).

•	 акторська премія в галузі театру, кіно і телебачення «кумир 2009–2011» у номінації 
«За високе служіння мистецтву» (Росія, 2011).
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•	 Премія Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий 
орел» у номінації «краща чоловіча роль другого плану» (Григорій Шаманов, «Дім», реж. 
о. Погодін, Росія, 2012).

•	 Державна премія імені олександра Довженка в галузі кіномистецтва за видатний вне-
сок у розвиток українського кіномистецтва. Посмертно (Україна, 2012).

Призи
•	 Міжнародний кінофестиваль «Золотий витязь». Приз за видатний вклад у слов’янський 

кінематограф (Росія, 1993).
•	 київський міжнародний фестиваль «стожари». Приз в номінації «краща чоловіча роль 

другого плану» в фільмах «Фучжоу» (реж. М. Іллєнко) та «Геллі й Нок» (реж. в. Іллєнко, 
Україна, 1995). 

•	 XXVI Московський міжнародний кінофестиваль. срібний «святий Георгій» в номіна-
ції «краща чоловіча роль» (старий Блінов, «свої», реж. Д. Месхієв, Росія, 2004).

•	 Міжнародний мінський кінофестиваль «Лістапад». Приз у номінації «краща чоловіча 
роль» (старий Блінов, «свої», реж. Д. Месхієв, Білорусь, 2004).

•	 IV Міжнародний кінофестиваль в Марокко. Приз у номінації «краща чоловіча роль» 
(старий Блінов, «свої», реж. Д. Месхієв, Марокко, 2004).

•	 Фестиваль продюсерського кіно Росії та України «кіно–Ялта». Приз за вклад в кіно-
індустрію (Україна, 2005).

•	 ІІІ Міжнародний римський кінофестиваль. Приз у номінації «краща чоловіча роль» 
(олігарх константа, «серце на долоні», реж. к. Зануссі, Італія, 2008).

•	 всеросійський Шукшинський фестиваль. Диплом за вірність традиціям Шукшина 
(Росія, 2009).

•	 кінофестиваль «сузір’я». Приз Гільдії акторів кіно Росії «За відданість акторському бра-
терству» (Росія, 2009).

•	 Міжнародний мінський кінофестиваль «Лістапад». Приз Президента Республіки Біло-
русь за збереження та розвиток духовності в кіномистецтві (Білорусь, 2011).

Номінації
•	 Європейська кіноакадемія. Номінація «краща чоловіча роль» («свої», Іспанія, 2004).
•	 Національна кінематографічна премія «Ніка». Номінація «краща чоловіча роль» 

(« водій для віри», Росія, 2005).
•	 Національна академія кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий орел». 

 Номінація «краща чоловіча роль» («свої», Росія, 2005).
•	 Національна академія кінематографічних мистецтв і наук Росії «Золотий орел». 

 Номінація «кращий актор на ТБ» («сонька – Золота Ручка», Росія, 2008).

Уклала А. Овсянникова
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