
Про останній день життя Богдана 
Ступки розповів син актора Остап: 
«Батько помер о 6:45 (у неділю, 22 
липня) в лікарні у Феофанії. Ми в 
суботу пробули з ним увесь день. 
Поговорити з ним не змогли, бо 
останні кілька днів тато вже не міг 
спілкуватися». Сам актор, який від-
святкував торік 70-річний ювілей, 
казав: «Згадую слова батька: «Голо-
вне дотягнути до 70-ти, а потім 
живи, скільки хочеш». Я щодня 
прошу Господа дати мені дотягти 
до цього віку, а там уже буде новий 
день». За словами Остапа Богда-
новича, причиною смерті Ступки-
старшого став серцевий напад, що 
стався на тлі запущеної стадії раку. 
«Він не любив скаржитися, тому 
про це мало хто знав. Усі ці місяці 
хвороба швидко прогресувала», 
— розповів син видатного артис-
та. Сьогодні близькі, колеги, друзі 
згадують актора, його слова, думки, 
діяльність. Те, що він казав, і те, як 
він думав і творив, стане надбан-
ням нашої культури. 

ПРО СЕБЕ 

— Я трошки вищий зростом 
за Роберта де Ніро, а він багатший 
за мене в мільйон разів. У Польщі 
мене називають польським акто-
ром, у Росії — російським, хоча 
я завжди кажу, що я український 
актор. Французькі продюсери по-
рівнювали мене з Жаном Габеном. 
Воно приємно, але я таки не Жан 
Габен, і не де Ніро, і не Аль Пачі-
но. Я — Богдан Ступка! Коли я був 
молодий, я був максималіст. Я був 
страшенно конфліктний чоловік 
у театрі. Мммм!.. (Грає бровами). 
Тільки що — як то кажуть, стій і па-
дай. Зразу!.. Дуже затятий був чоло-
вік! Справедливість, і так далі, і усе 
такого штибу. Ну от. Але була прак-
тика життя. І на моїй дорозі зустрі-
чалися дуже цікаві люди, і я в них 
учився. Вони самі про це не знають. 
Я просто за ними спостерігав: як 
вони поводяться, і так далі. І я на-
вчився... (дуже тихо) ...прощати.

Батько мій в опері співав, я ви-
ріс у театрі, в оперному театрі. І з ди-
тинства дуже любив перевдягатися. 
Мама нервувалася: «Ти такий манір-
ний, що з тебе буде?». З семи років 
я ходив за куліси, я слухав фантас-
тичні опери!.. А які композитори, а 
яке лібрето, яка драматургія! Ви ві-
зьміть одного Верді: «Бал-маскарад», 
«Травіата», «Ріголетто»...

Я приходив додому, починав спі-

вати, слуху в мене такого не було. Я 
різними голосами, молодий хлоп-
чик, співав — і сопрано, і басом, і 
тенором, і героїчним... І коли за-
лишався один удома, то страшенно 
любив співати!.. Але мені треба було 
по нотах співати, а я думав: «Чого це 
я маю так співати? Є мелодія — а я 
сам!». І батькам сусіди казали: «Слу-
хайте, скажіть своєму синові, щоби 
він не вив. Вас немає, ви на роботі, 
а він завиває!». І тоді я вступав, не-
вдало, в політехнічний інститут на 
хімію — Хрущов кинув клич «Хімія 
вирішує все!». (Тихо). А я хотів у те-
атр... А тут у Львові не було ніяко-
го вузу, треба було їхати до Києва. 
Батьки не хотіли, мати казала: «Я 
вже маю одного артиста. Досить!». І 
я не поїхав.

Потім я познайомився з астро-
номічною обсерваторією. Я був ла-
борантом. Там був такий професор 
Ігенсон — дуже розумній чоловік, 
який казав: «Я з тебе зроблю... астро-
нома». А я все це сприймав, знаєте, 
так, із погляду театру. Пам’ятаю, що 
у «Циганському бароні», коли там 
судді йдуть у тих перуках, вони бе-
руть ці талмуди, значить, закони. І 
щоб відкрити сторінку, вони роблять 
отак (голосно дмухає на долоні, роз-

криті книжечкою): «Ф-ф-у-у-у!..». І 
там така пилюка піднімалася! В об-
серваторії ще був такий доцент Кап-
ко. Ну, всі люди талановиті, розумні. 
А каталоги стояли нагорі. І от вони 
приходили в таких халатах (прово-
дить руками по боках), такі засмаль-
цьовані ці халати були. Капко оку-
ляри наверх брав (зображує): «Де ж 
цей атлас по зорях?». І ці книги там 
років десять лежали, тим порохом 
припали. Я це сприймав: «О, як у 
«Циганському бароні».

ПРО «ТАРАСА БУЛЬБУ»

— Із російськими акторами ми 
порозумілися чудово. Михайло Бо-
ярський грав Мусія Шила. Я не можу 
зрозуміти, чого журналісти пишуть, 
що він нагадує Д’Артаньяна. Він 
так був закоханий у це козацтво, ви 
собі навіть не уявляєте. Під час зйо-
мок у нас був анекдот: у Кам’янці-
Подільському Михайло Сергійович 
ходив у величезному капелюсі. Тож 
почали говорити, що в Росії зробле-
на унікальна операція з пересадки 
капелюха Боярському. Щодо моїх 
двох «синів», то у них була така уста-
новка, ніби ми, люди старшого поко-
ління, не розуміємо молодь. Вічний, 

так би мовити, конфлікт між батька-
ми і дітьми. Одного разу вечеряли 
після зйомок. Володимир Бортко, 
Володимир Вдовиченков, Ігор Пе-
тренко і я. Хлопці почали казати, 
що ми не розуміємо їх. А в чому не 
розуміємо? Відповідають: «Ну, ви 
не знаєте комп’ютера». Бортко за-
вівся і каже: «Ану пішли, сядемо за 
комп’ютер, я тобі покажу». Пішли. 
Звичайно, Бортко дав фори Вдови-
ченкову. Я хлопців справді почав не 
розуміти, бо вони все переводять на 
зовнішню атрибутику, а молодість 
— це стан душі. Старше покоління 
— це тільки інше тіло, а душа завжди 
молода. І людині буде хоч сто років, 
а душа молода буде. І молодь пови-
нна тягнутися щось значиме піз-
нати в цьому світі, а не комп’ютер, 
бо комп’ютер — це дурниця, він не 
пояснює, як уникати якихось амо-
ральних вчинків, не пояснює, як об-
ходити... Треба дурного і п’яного об-
ходити. Так мені мама казала. Вона 
була старша за мене, і я цю заповідь 
пам’ятаю. І дурного, і п’яного за-
вжди обходжу. 

ПРО АНДРІЯ ЖОЛДАКА

— Я не бачив останніх його ви-
став. «Одруження» бачив у 2001 
році. Цю виставу він теж у черкась-
кому театрі ставив. Я тоді був міні-
стром, приїздив і підтримав спек-
такль, із яким черкащани поїхали по 
світу. Кажуть, що Жолдак провокує 
мене на скандал. А ви хочете скан-
далу? Я обходжу такі речі... Я ж ка-
зав, що мене мама навчила обходити 
(сміється). 

ПРО ЄЖИ ГОФМАНА
 
— Ми з Єжиком — я його нази-

ваю Юрчиком — товаришуємо. Я те-
лефоную йому на єврейську Пасху, 
він мені — на Великдень. «Христос 
воскрес!» — «Воістину воскрес!» Усе 
як має бути. Він завжди мені давав 
гарні поради. Я, коли був міністром, 
10 мільйонів дав Юрію Іллєнку, щоб 
він зробив фільм про Мазепу. На 
мене всі тоді накинулися. Писали, 
що сам грає, сам собі гроші дав. А 
я насправді не хотів грати. Але тоді 
саме поїхав до Варшави підписувати 
культурний договір про співпрацю 
між Україною і Польщею. І питаюся 
Гофмана: «Юрчику, мене ганьблять 
за те, що я дав гроші. Вважав, що 
краще зробити один гарний фільм, 
аніж десять поганих. Іллєнко про-
понує мені грати головну роль. А 
мене ганьблять так, що кістки пере-

мелюють. Що мені робити?». Раніше 
такого не було. Десь критики могли 
щось там сказати, а як тільки став 
міністром, то відразу всі почали 
говорити, що я поганий. Питаюся: 
«Юрчику, що мені робити? Грати 
чи ні?». А він каже: «Чи ти будеш 
грати, чи не будеш, а ганьбити тебе 
все одно будуть. Краще грай». Я і 
згодився. А коли мав зніматися у 
«Вогнем і мечем», як мене відмовля-
ли від цієї ролі! Проте я таки зіграв 
Хмельницького. І Польща закохала-
ся в українського героя, який роз-
валив Річ Посполиту. От вам і сила 
мистецтва. Пам’ятаю зйомки у По-
знані на військовому полігоні. Люди 
приходили та просили у мене авто-
графи. Я казав, що вмію розмовля-
ти польською, а от писати не вмію, 
тому напишу українською. І поляки 
в захваті відповідали, що це навіть 
краще, ніж якби я писав польською. 
І лишалися задоволені. Місія актора 
— це знайти контакт із людьми.

 
ПРО ЗРАДУ

— Як виїхав зі Львова до Киє-
ва, то мені львів’яни почали казати, 
що я став зрадником. Знімаюся в 
російських і польських фільмах — 
теж зрадник. А чому не порадіти? А 
якщо я в Голлівуді буду зніматися, 
то не буду зрадником? І героїв моїх 
зрадниками називають. Мені в Ро-
сії кажуть, що Мазепа зрадник. А я 
відповідаю, що у нас абсолютно всі 
зрадники, нема жодного нормаль-
ного чоловіка. У Польщі теж казали, 
що я граю зрадника Хмельницько-
го. Питаю: а чого зрадника? Я грав 
національного героя. А ще мене 
дратують розмови про відсутність 
театральної школи. Після «Вогнем і 
мечем» поляки почали говорити: «Та 
що там наші актори! От Домогаров 
і Ступка показали полякам, як тре-
ба грати». І це в той час, як у Києві 
журналісти пишуть, що у нас немає 
театральної школи. А хто тоді Олек-
сій Петренко — номер один у Росії, 
на Чернігівщині народився, Сергій 
Гармаш — Херсонщина, Дніпропе-
тровське театральне училище, Ірина 
Купченко, Віктор Мережко, Василь 
Лановий, Людмила Гурченко, Елео-
нора Бистрицька, яка досі працює в 
Малому театрі. А тепер візьміть са-
мого Михайла Щепкіна — духовний 
батько Малого театру, друг Тараса 
Шевченка. І є ще дуже багато таких, 
яких я не назвав. Це погана школа? 
Ще й Ступка там знімається. Тоді 
до чого ці розмови про відсутність 
школи?

Російська балерина Анастасія Во-
лочкова відмовилася виступати в 

Євпаторії. Організатором концерту 
танцівниці вдалося зібрати лише 60 
тисяч гривень, що здалося їй зама-
ло. «Нас зустріли, відвезли в готель, 
нагодували, а вже потім доставили 
на майданчик театру. Було приємно 
почуватися бажаним гостем у Кри-
му», — написала Анастасія у блозі. 
Танцівниця також висловила подя-
ку урядовцям півострова за гарний 

прийом, але була розчарована низь-
ким попитом на квитки.

«Незважаючи на те, що місто 
було обвішане моїми афішами, ви-
являється, багато хто не вірив у 
мій приїзд. Мені так дивно, але з 
такою ситуацією я стикаюся вже не 
вперше. Хтось навмисно розпускає 
чутки в різних містах, що я з яки-
хось причин не приїду й концерт не 
відбудеться. Люди! Я не вагітна! Я 
відновилася після аварії! Моє нове 
шоу — це не класичний балет. Це 
унікальне поєднання танцювальних 
стилів!» — наголосила Волочкова.

Втім, в Євпаторії охочих подиви-
тися виступ Насті виявилося неба-
гато. З квитками прийшли переваж-
но жінки. Адміністраторам вдалося 
зібрати лише 60 тисяч гривень, а зір-
ка хотіла за концерт більше. За од-
нією з версій, глядачі відмовилися 
йти на Волочкову через високі ціни 
на квитки: партер коштував 400 гри-
вень. Не виправдався і розрахунок 
на туристів. У Євпаторії цього року 
відпочивають переважно небага-
ті українці, які на курорті рахують 
кожну копійку.

Від Аллегрової 
вимагають 10 
мільйонів за 
зіпсований штатив 
фотоапарата

Сталлоне шукає вбивць свого сина

Ірина Аллегрова дала кон-
церт у Вітебську, в рамках 

«Слов’янського базару». Наступ-
ного ранку всі обговорювали 
сенсаційну новину: співачку хо-
чуть позбавити звання народної 
артистки Росії. Хвилю протесту 
підняла журналістка Маргарита 
Фоміна. Аллегрова перед шоу 
попередила, що не хоче, аби на 
концерті її фотографували. Пер-
ші дві пісні співачка все ж дозво-
лила знімати, а потім між ряда-
ми пройшовся охоронець, який 
вимагав прибрати фотоапарати. 
У Фоміної апаратура стояла на 
штативі. Молодик підійшов і різ-
ко повернув камеру на 180 граду-
сів, зіпсувавши кріплення шта-
тива. Дівчина оцінила моральну 
шкоду в 10 мільйонів рублів.

Американський актор Силь-
вестр Сталлоне переконаний 

в тому, що його старшого сина 
Сейджа вбили. Він найняв відо-
мого приватного детектива, який 
розслідував справу Майкла Джек-
сона про розбещення неповноліт-
ніх дітей, щоб з’ясувати подробиці 
трагедії.

Напередодні Сталлоне зі своїм 
братом Френком і представником 
слідства зустрілися з детективом у 
будинку в Лос-Анджелесі. Незва-
жаючи на відсутність будь-яких 
доказів навмисного вбивства Сей-
джа, актор налаштований встано-
вити особи злочинців. Крім того, 
Сталлоне хоче з’ясувати, що хви-
лювало його 36-річного сина, чи 
споживав він наркотики та що від-
бувалося в його будинку за остан-
ній тиждень його життя.

Нагадаємо, Сейджа Сталлоне 
виявили мертвим у його оселі в 
Лос-Анджелесі 13 липня. Поліцей-
ські вилучили з будинку Сталло-
не-молодшого багато пляшечок 
з-під ліків. Версії суїциду або на-
вмисного вбивства поліцією не 

розглядаються. Слідство вважає, 
що причиною загибелі стало пе-
редозування забороненими речо-
винами.

У той же час мати Сейджа, ко-
лишня дружина Сталлоне Саша 
Зак розповіла, що за два тижні до 
загибелі син був у стоматолога, 
який провів складну операцію з 
видалення п’яти зубів. Сейдж, за 
її інформацією, не міг упоратися з 
постійним болем і боровся з ним 
за допомогою анальгетиків.

Світське життя
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Журнал Forbes склав 
рейтинг найбагатших 
телезірок
Журнал Forbes опублікував свій щорічний 
рейтинг найбільш високооплачуваних теле-
зірок. Перше місце в ньому посіла 40-річна 
Софія Вергара. Донька колумбійського фер-
мера за період із травня 2011-го по травень 
2012-го заробила 19 мільйонів доларів. 
Глядачам вона відома за роллю в серіалі 
«Американська сімейка».

Дует Потапа і Насті 
Каменських розпався
Популярний український поп-дует «Потап і Настя» 
припинив існування. Про закінчення спільної 
творчої кар’єри оголосила сама Каменських. 
Співачка повідомила, що вона і Потап вирішили 
припинити співпрацю і почати сольну кар’єру. У 
своєму інтерв’ю артистка заявила, що кожен із 
них будує власні плани, має нові музичні твори. У 
зв’язку з цим виконавці вирішили розійтися. Настя 
повідомила, що вже восени збирається записати 
сольну пісню, на яку невдовзі знімуть відеокліп.

Волочкова зірвала гастролі в Євпаторії

Богдан СТУПКА:
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Місія актора — знайти контакт із людьми


