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Якраз на Новий рік акторові Анато-
лію Кузнєцову виповнилося 80 ро-
ків. У переддень свого ювілею він 
розповів у інтерв’ю, навіщо чотири 
рази відмовляв Ельдару Рязанову, 
що йому допомогло одержати роль 
у фільмі «Біле сонце пустелі» й як 
живе в глухомані.

— Анатолію Борисовичу, у ЗМІ 
стверджують, що ви закрилися від 
світу та живете затворником. Це 
правда? 

— Ні, пишуть відверті дурниці. 
Я іноді відкриваю Інтернет і таке 
про себе та колег вичитую, що во-
лосся дибки встає. От хто написав, 
що в мене 90 фільмів? Нісенітниця. 
У мене їх 150. І який я затворник? 
Нещодавно повернувся з величез-
ного концерту, їздив виступати аж 
у Норильськ: кілька років тому я 
опанував новий для себе вид ді-
яльності — концерти. Кіно тепер у 
минулому, головне для мене — мій 
колектив і наша музика. Ми назива-
ємося «Срібні струни й Кузнєцов», 
проста назва. Я співаю ліричні пісні, 
романси. Дуже хотіли б і в Києві ви-
ступити. Проте мені так і відповіли: 
«Вас тут мало хто знає, на концерт 
не підуть». 

— Скажіть, чому тоді з’явилися 
чутки, що ви живете десь у глухо-
мані? 

— Все просто. Я 20 років живу за 
містом. У нас із дружиною тут дача, 
яка стала домом. Тут дуже затишно, 
ми постійно біля землі. Так, гості в 
цьому будинку бувають нечасто. Це 
раніше в нашій московській кварти-
рі збиралися юрби народу. Зараз нам 
уже хочеться тихо, спокійно поси-
діти на ґанку, погрітися на сонечку, 
помовчати. 

— Напевно, так чи інакше, жур-
налісти ставлять запитання про 
фільм, який став візитівкою у ва-
шій акторській біографії… 

— Так, звісно (перебиває — авт.). 
Я вже навчився реагувати на це спо-
кійно. Щоправда, от буквально пе-
ред вами одна журналістка надісла-
ла мені питання для інтерв’ю. Зі ста  
75 були про «Біле сонце пустелі». Я 
почитав, дуже розсердився, адже я 
кого лише не зіграв: військового опе-
ратора, інженера, білого офіцера, го-
голівського суддю Ляпкіна-Тяпкіна. 
Був на екрані й шахтарем, і слідчим 
карного розшуку, і металургом. А 
коли мене запитують про товариша 
Сухова, відповідаю так: «А хто такий 
артист Бабочкін?» — кажуть: «Чапа-
єв», — «А хто такий Тихонов?» — 
«Штірліц!». І потім я починаю пояс-
нювати, що це були унікальні, великі 
актори, які створили в радянському 
кінематографі приголомшливі обра-
зи, але мільйони людей пам’ятають 
усього одну роль. Це якийсь фено-
мен у мистецтві. Знаєте, що недавно 
сталося? До мене приїжджали теле-
візійники, і дружина зізналася, що 
всі ці роки зберігала листи від жінок, 
які після виходу на екрани «Сонця» 
мені писали. Я навіть не знав про їх 
існування. 

— Режисер картини Володимир 

Мотиль говорив в інтерв’ю, що 
був змушений влаштувати масш-
табний кастинг на цю роль, хоча 
з самого початку бачив Суховим 
тільки вас. 

— На жаль, Володимира Мотиля 
вже немає з нами, і розпитати по-
дробиці не вийде. Він помер торік. 
Що я пам’ятаю про той кастинг? На 
знімальний майданчик прийшов 
кульгаючи — за місяць до цього по 
дурості зламав ногу. І тоді на роль 
затвердили Георгія Юматова. Я дуже 

через це засмутився. Аж раптом — 
телеграма зі знімального майдан-
чика від Мотиля: «Толя, приїдь, усе 
розповім при зустрічі, вибач, забудь 
образи, і роль буде твоєю». Як потім 
з’ясувалося, Юматов із кимось по-
бився, йому суттєво зіпсували об-
личчя, тож знімати його вже не було 
можливості. 

— У результаті ви зіграли в од-
ному з культових радянських філь-
мів. Його навіть у космосі дивлять-
ся. 

— Так, при цьому космонавти 
знають його напам’ять. Я переко-
нався в цьому, коли вони запропо-
нували мені відповісти на питання 
кіновікторини по фільму. Напри-
клад, я зміг згадати тільки три імені 
дружин, а вони знають усі. Взагалі, 
фільм закупили більше ста країн. 
Знаю достеменно, що його пока-
зували навіть у Марокко. Коли ми 
приїхали зі стрічкою на Тиждень ра-
дянського кіно, там жартували, що 

король Хасан позаздрив Сухову, у 
якого в гаремі було дев’ять дружин, 
тоді як у нього — тільки дві. 

— А є ролі, яких ви не зіграли, а 
тепер жалкуєте? 

— Ніколи ні про що не жалкую. 
Навіщо мені це? Хоча, шкодую про 
картину «Карнавальна ніч». Я був 
ще нікому не відомим актором. І от 
мені, нікому не відомому, дзвонить 
нікому не відомий Ельдар Рязанов 
і пропонує роль у своєму першому 
фільмі «Карнавальна ніч». Я почитав 
сценарій, і мене роль зовсім не вла-
штувала. Якийсь електрик, простий 
образ. Саме в цей час у Києві мені 
запропонували стрічку «Подорож 
у молодість»: альпініст, інженер, за-
галом, гарна роль, і сюжет про гру-
пу, яка пішла в гори. Потім дивлюся 
фільм Рязанова, коли він вийшов 
на екрани, і думаю: «Таку чудову 
стрічку проґавив». Взагалі, Ельдару 
Олександровичу я відмовляв чоти-
ри рази. Другий раз — «Бережися 
автомобіля». Мені він подзвонив і 
запропонував роль міліціонера. А 
мені на той час так набридли всі ці 
позитивні образи партійних діячів, 
міліціонерів, хотілося створити не-
гативний. Сказав про це Рязанову, 
він замислився — і перестав дзво-
нити. І от пішов я в кінотеатр на цей 
фільм і ледве не плакав — така вже 
хороша роль. 

— Скажіть, а не образливо, що 
фільми та популярність уже в ми-
нулому? 

— Як це? Я ще знімаюся, тіль-
ки надто перебираю. От на НТВ 
— фільм «Аферистка». Я там — ві-
домий режисер, у якого у війну був 
роман, потім народилася донька. 
Цікавий сюжет, багато психології. А 
якщо говорити про популярність, то 
я вам раджу зі мною вулицею про-
йтися. Якщо добре не замаскувався, 
шапку на вуха не натягнув, то все 
— зупиняють, просять автографи. Я 
нікому не відмовляю. А потім про-
сять сфотографуватися, адже зараз 
у всіх фотоапарати на мобільних. 
Моїх фото у світі в різних людей — 
мільярд. 

Олександр ПАСЮТА

Культура 
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Син Ротару заперечив чутки 
про туберкульоз матері
Син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко спрос-
тував інформацію про те, що його мати перенесла 
захворювання на туберкульоз, і назвав усе вигадкою. 
Нагадаємо, днями у ЗМІ поширилась інформація про 
те, що Ротару має пройти ще один курс хіміотерапії. 
За чутками, артистка вже 35 років хворіє на туберку-
льоз. «Вона чудово почувається, а зараз відпочиває 
на Мальдівах зі своєю сестрою, її донькою й онучкою. 
Читає книжки, плаває у морі й повернеться, коли по-
вністю відпочине», — сказав син співачки.

Вєра Брежнєва будує палац 
під Києвом
Екс-«ВІА Гра» Вєра Брежнєва вже найближчим 
часом має намір відсвяткувати новосілля. Співач-
ка збирається перебратися зі своїм чоловіком-
мільярдером Михайлом Кіперманом і двома дітьми 
з шикарної квартири в центрі столиці в не менш 
шикарний особняк у районі Конча-Заспи під Киє-
вом, який, подейкують, схожий на справжній палац.

СПРАВИ АМУРНІ 

Малахов познайомив наречену з мамою

Телеведучий Андрій Малахов по-
знайомив свою VIP-наречену 

Наталю Шкульову зі своєю мамою. 
Нагадаємо, у листопаді стало відо-
мо, що Малахов закрутив роман із 
30-річною донькою свого боса Ната-
лею. З’ясувалося, що парочка майже 
півроку живе у цивільному шлюбі. 
Офіційно зареєструвати стосунки 
закохані планують цього літа.

До слова, з батьками нареченої 
Андрій знайомий давно. Вони від-
разу знайшли спільну мову, і Наталя 

отримала благословення на шлюб. 
Однак для Малахова чи не найваж-
ливішим було отримати благосло-
вення своєї мами, Людмили Мико-
лаївни. Жінка досі живе в рідному 
місті телеведучого — Апатити Мур-
манської області — і, незважаючи на 
всі умовляння сина, не хоче переїж-
джати до столиці. Кілька років тому 
у шоумена помер батько, тому Ма-
лахов дуже переживає за здоров’я 
матері, за кожної зручної нагоди від-
відує її.

БАГАТОДІТНА МАМА 

Зірка серіалу «Моя прекрасна 
няня» народила втретє

Подружка героїні Анастасії За-
воротнюк у серіалі «Моя пре-

красна няня» Галя втретє стала 
мамою. Точніше, акторка Олеся 
Желєзняк днями в одному з мос-
ковських пологових будинків на-
родила хлопчика. Власне, це вже 
третя дитина в акторській сім’ї. 
36-річна Олеся та її 37-річний чо-
ловік, актор Спартак Сумченко, 
вже виховують старшого сина Са-
велія та доньку Агафію.

Олеся завжди хотіла велику 
сім’ю. В одному з інтерв’ю вона 
казала: «Скільки Бог дасть, стільки 
й народимо. Якщо згори посила-
ють дитину, не можна втручати-
ся. Чоловік мене в цьому питанні 

підтримує». До речі, Галя з «Моєї 
прекрасної няні» до останнього 
працювала у театрі та знімалася в 
кіно.

НОВА ПОСАДА 

Собчак очолить чоловічий 
еротичний журнал

Російська тусовщиця Ксенія 
Собчак готується стати голо-

вним редактором глянцевого ви-
дання. Виявляється, поки білявка 

ніжиться на Карибських островах 
із коханим депутатом, їй готують 
тепле місце очільника російської 
версії міжнародного журналу для 
чоловіків. «Ксенія Анатоліївна — 
не просто візитна картка журналу, 
як це зазвичай буває, якщо на по-
саду головного редактора призна-
чають медійне обличчя, вона бере 
безпосередню участь у створенні 
нового видання», — розповіли у 
видавничому домі. 

Щоправда, засновники ніяк не 
можуть визначитися з датою вихо-
ду першого номера журналу. Так, 
новенький глянець мали презен-
тувати ще у вересні, та згодом це 
було перенесено на кінець січня.

ЗІРКОВЕ СІМЕЙСТВО 

Ассія Ахат згадала про старшого 
сина та його вимоги до дівчат

Співачка Ассія Ахат зазвичай 
якщо й згадувала в інтерв’ю 

своїх дітей, то говорила винятко-
во про молодшого сина Філіпа. 
Ще б пак, навіщо наголошувати на 
власному віці. Однак цього разу, 
ніби щось у лісі здохло — співаю-
ча скрипалька сама розповіла про 
старшого сина Данила. Взагалі, за 
зізнанням скрипальки, вона пи-
шається обома своїми синами, які 
«намагаються радувати маму».

«Молодшому виповнилося ві-
сім років, він навчається в Kyiv 
International School. Вони нещо-
давно вивчали походи майя й ін-
ків, син показує їх шлях на карті. 
Філіп — просто молодець!» — за-
явила 45-річна Інеса Данилова, 
більш відома як Ассія Ахат. До 
речі, новорічні канікули чорнявка 
провела в Америці. «Я у захваті від 
Штатів. Люблю туди їздити. Тим 
паче, у мене в Маямі на факульте-
ті економіки навчається старший 
син Данило», — зізналася вона.

За словами жінки, вона не лише 
дуже скучила за сином, а й встигла 
разом з ним трохи відпочити. А 
те, що Ахат і її старшенького роз-
діляє океан, вона сприймає вже 
по-філософськи. Та й особливого 
контролю за навчанням Данила 

його зіркова мама не веде. Водно-
час у Київ через навчання Данило 
навідується не часто — двічі на рік 
на канікули. Втім, після закінчен-
ня університету у Штатах син Ахат 
збирається повернутися жити до 
України.

Що ж до особистого, то, за сло-
вами матері, у Данила наразі немає 
постійної дівчини. «Дівчат багато, 
він усім подобається, але водночас 
надто багато вимог до них... Він 
хоче і вродливу, і розумну. А де ж 
таку взяти?» — розсміялася Ахат.

БАГАТІ МОЖУТЬ СОБІ ДОЗВОЛИТИ 

Валерій Леонтьєв купив діамант за 
220 тисяч доларів

З кінця грудня Валерій Леон-
тьєв перебуває на відпочинку 

в Маямі, де живе його дружина 
Люся. «Минулого тижня в Маямі 
приїхала його подруга Марія, яка 
займається ювелірним бізнесом, 
— розповів піар-директор артиста 
Олександр Богданович. — Діаман-

ти у неї навіть Елізабет Тейлор ку-
пувала! І Валерій Якович не пішов 
від неї без покупки: він придбав 
каблучку з величезним діамантом-
лимонником у 12 карат! Каблучка 
обійшлася йому в 220 тисяч дола-
рів, але така краса варта цих гро-
шей!».

І потім я починаю поясню-
вати, що це були унікальні, 
великі актори, які створи-
ли в радянському кінема-
тографі приголомшливі об-
рази, але мільйони людей 
пам’ятають усього одну 
роль. Це якийсь феномен у 
мистецтві.

Анатолій Кузнєцов:

«Навіть король Марокко заздрив 
товаришу Сухову»  


