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      Десь грає вітер скрипкою в саду, 

                                     Колише гілку рідної калини; 

      Хатина добра і така стара 

             Вдивляється матірними очима. 

 Колиска, вкрита білою габою,         

 Що вигойдала долі десятьох –            

 Четвертому по щирості вгодила.        

 Подарувавши творчості крило… 

 

Біографічна довідка 

 Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, 

кінорежисер, сценарист. 34 ролі в кіно, 12 сценаріїв: із них 10 у 

співавторстві, дві режисерські роботи. Народився 15 червня 1941 

року в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області. З 12 

років грав у сільському самодіяльному театрі. Закінчив середню 

школу в с. Брусниця.  

 У 1957 році закінчив Чернівецьке музичне училище за 

спеціальністю хормейстер художньої самодіяльності. 

 А у 1961 році закінчив театр-студію при Чернівецькому 

музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської, спеціальність – 

актор драми, в роки навчання там же працював актором. 

 Протягом 1961-1965 років навчався у Київському інституті 

театральних мистецтв ім. І. Карпенка-Карого (керівник курсу В.І. 

Івченко) 

 З 1965 року він актор кіностудії ім. О. Довженка. 

 3 серпня 1987 року Івана Миколайчука не стало, похований на 

Байковому кладовищі у Києві. 
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 Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1971), 

Дружби народів (1981), медаллю «За доблесний труд», Почесною 

Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1964). 

 У 1967 році за виконання ролі Давида Мотузки у фільмі 

«Бур’ян» (режисер А. Буковський) удостоєний республіканської 

комсомольської премії ім. М. Островського. 

 За роль Івана, зіграну у кінофільмі «Камінний хрест» 

(режисер-постановник Л. Осика) у 1968 році Івану Миколайчуку 

присвоєно звання заслуженого артиста УРСР. 

 За створення різнопланових національних образів у фільмах 

«Сон»,  «Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», 

«Вавілон-ХХ», «Така пізня така тепла осінь» Іванові 

Миколайчукові у 1988 році присуджено (посмертно) Державну 

премію УРСР ім. Т. Г. Шевченка.  

Дитячі та юнацькі роки. Родинні зв’язки 

 Народився Іванко в селянській сім’ї Василя та Катерини 

Николайчуків (згодом обрав сценічне прізвище Миколайчук). Сім’я 

була багатодітна (10 дітей). Іванко був четвертою дитиною.  

 Попросився на світ за декілька днів до початку Другої 

Світової війни. Батько маму завіз до лікарні, помолився і 

повернувся додому до дітей. Дізнатися як справи у мами батько 

приїхав на світанку 22 червня 1941 року. Дорогою додому батьки з 

маленьким Іванком попали під бомбардування, весь час молилися 

до святої Богородиці, щоб уберегла всіх живими. 

 Батько Івана – Василь народився в 1907 році і все життя 

працював прохідником на залізничному відрізку Завалля-Вашківці-

Банилів. Коли 1930 року одружився з Катріною, був неписьменним. 

Дружина навчила його читати, читання так його захопило, що 

читав усе підряд. Він купував газети, а тоді це була розкіш і до 

нього сходилося все село. Звісно, будучи батьком десятьох дітей, 
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думав як їх прогодувати, шукав заробітків. Батько Івана читав 

Біблію, переказував, тлумачив, був непересічним чоловіком, 

якоюсь мірою філософом. Іван батька дуже любив, годинами з ним 

дискутував і за своїм філософським складом вдався в нього. Помер 

1963 року від невиліковної хвороби. Саме тоді знімались «Тіні 

забутих предків». Телеграма про смерть батька прийшла в день, 

коли працювали над сценою «Танець з Марічкою біля церкви». 

 Мати Івана Катріна народилася в 1914 році. Мати вдома 

опікувалась дітьми. Можна уявити яким важким було життя матері 

десятьох дітей. Однак ця жінка вміла давати їм раду. Була 

обдарована тонким мистецьким чуттям, була співоча, у 

чотирнадцять років співала в хорі. Була ідеальним глядачем кіно. 

Вона не сприймала фільм як художнє полотно, для неї це було саме 

життя. Про маму Івана згадує Марічка Миколайчук: «Мені навіть 

важко передати, що це за людина. Дивовижної душі, характеру, 

особливого світосприйняття жінка, мати в повному розумінні цього 

слова». 

 Іван був дивовижним сином. Свою матір він просто 

обожнював. Про неї розповідав завжди тихо, ніби боявся 

потривожити її там, далеко у тій хаті, де вона народила десятьох 

дітей. Померла мама Івана у 2004 році. 

 Найстарша сестра Фрозина допомагала матері доглядати 

менших братиків та сестричок. Родина була з вродженою 

інтелігентністю, добротою, мудрістю, національною 

самосвідомістю, широким світоглядом. Іван зростав в родині, де 

кожної неділі в домашньому колі читали Кобзаря. 

 Дітей у родині Миколайчуків з самого дитинства привчали до 

праці, шанобливого ставлення до старших, до народних традицій, 

материнської мови, родоводу, пісні. Дитинство не було легким. 

Іван розповідав Марічці, як він, шестилітній, бавив в одних людей 

дитину. І якось, коли був зморений, заснув. Батьки дитини, що саме 

надійшли, розсердилися і побили його, йому боліла їхня 
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жорстокість. Діти щоліта допомагали татові на роботі. Рівнесенько 

викладалися вздовж колій білі камінчики, пололися бур’яни і 

збиралося сміття. Сонце розпікало колії та камінь, важко було 

дихати, не те що полоти. В сім років Іван пішов до Чорторийської 

початкової школи. Він був кмітливим учнем, талановито копіював 

дорослих, з 10 років приймав участь у драматичному гуртку, співав, 

танцював, грав на сопілці. Був переможцем оглядів і фестивалів. 

Можливо це якраз той випадок, коли вибір професії визначили 

дитячі захоплення. Перші кроки акторського життя Іван зробив 

серед учасників гуртка с. Чортория (1952 р.). З п’ятого класу він 

навчався у школі с. Брусниця. Ходив до школи через ліс і поле, 

слухав голоси вітру і дерев. Він вмів повторити спів кожної 

пташки, знав коли розкривають пелюстки ранкові і вечірні квіти. 

 Про шкільні роки згадувала однокласниця Івана Олеся Пенюк, 

що якось Іванка декілька днів не було у школі і вчителька 

попросила кількох дівчат навідати хлопця і дізнатися чому він не 

відвідує школу. Надворі була зима, багато снігу. З’ясувалось, що 

тієї зими на всіх дітей в сім’ї Миколайчуків були лише одні 

черевики. Іван, незважаючи на нестатки в родині, був щирим 

хлопчиком, ділився, що мав в торбині. Любив правду, був 

справедливим і вмів за себе постояти, мав багато друзів. 

 Іван був здібним учнем, але вчився посередньо. Завжди мав 

власну думку і відстоював власні погляди, любив сперечатися про 

життя. Любив літературу, особливо Тараса Шевченка.  

 Якось з Вашківців до школи на урок приїхав інспектор. На 

прощання після уроку сказав: «Шануйте свою вчительку, вона вас 

навчає добра, любові». Тут з-за парти встав Іван і сказав: «Ще не 

йдіть, ми вам заспіваємо пісень». І почав співати. Інспектор був 

глибоко вражений, зауваживши при цьому, що зазвичай як вчителі 

так і учні хочуть, щоби перевіряючі швидше поїхали, а тут - зовсім 

протилежне. А послухавши кілька пісень, сказав: «З цієї дитини 

буде велика людина». Його слова виявилися пророчими. 
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 Іванко змалку був залюблений у красу рідного краю, 

записував пісні, коломийки, що співали земляки. Бігав босий по 

горбах, пас ягнят, купався і ловив рибу у Черемоші. Довгими 

ночами Пилипівки (Різдвяний піст) сидів на печі, вчився 

колядувати, робив звізди і вертепи до різдвяних свят. Стелив на 

стіл сіно і убирав ялинку… Маючи тринадцять років, бігав по 

горбах дивитись як засинає світло у віконечках сільських хат… 

Вважав своє село прекрасним і дуже любив його. І справді 

буковинське село Чортория, що межує з Брусницею – дивовижне 

місце. Чорторию називають селом, яке відчиняє гостинну браму в 

Карпати. Географічно – це ще не Гуцульщина, але духовно, 

культурно найближча саме їй. Сільські музики, різдвяна 

«переберія», вертепи і звізди, пісні, розшитий бісером одяг, 

тисячолітні забобони, міфи і казки – це не вигадки Івана, а щоденна 

сільська реальність. 

 Артистичні задатки в Івана ще в молодших класах помітила 

його перша вчителька Катерина Миколаївна Качало. Це вона 

порадила дати Іванові роль свата у виставі «Безталанна». 

П’ятикласник блискуче справився з роллю, старанно вивчив 

великий текст, не пропустив жодного слова, ні разу не збився, 

натхненно говорив, виразно і правдоподібно рухався по сцені, він 

грав просто чудово. Грав переважно старих людей, бо на ці ролі не 

було бажаючих, хотілося відчути себе дорослим, поважним хоч на 

сільській сцені. 

 Вже будучи знаменитим, відомим артистом, Іван часто 

приїжджав у рідне село. Жодного разу не обминув оселі першої 

вчительки, пам’ятав і шанував її. А Катерина Миколаївна любила 

його наче рідного сина. Між ними тривали палкі цікаві бесіди, у 

них були дивовижні стосунки.  

 З часом Іванові запропонували працювати у сільському клубі і  

порадили поступати у музичне училище. Не маючи початкової 

музичної освіти це було зробити важко. Спочатку він навчається на 
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шестимісячних курсах. Вдягнутися не було в що, тому батько 

віддав йому свою нову форму, яку отримав на роботі на залізниці. 

Маючи здібності і велике бажання вчитися, Іван опановує баян. Як 

вчився в музичному училищі, то приходив у гуртожиток до свого 

друга П. Петраша пограти на баяні, бо свого інструменту не мав. 

 Згодом закінчивши музичне училище, вступає до театральної 

студії Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. 

Кобилянської. Його не треба було рекомендувати в студію, він сам 

шукав найменшої можливості ввійти в театр. В той час це був один 

з найкращих театрів України, керував ним Борис Борін. Великий 

вплив на Івана справили відомі майстри – Петро Міхневич, 

Володимир Сокирко, Галина Янушевич. Іван Миколайчук постійно 

згадуватиме їхні уроки майстерності. 

 Навчаючись у студії, Іван працював в допоміжному складі 

акторів театру, зіграв роль Д. Семенчука у п’єсі С. Снігура 

«Полум’яні серця», Гриця у п’єсі М. Кропивницького «Титарівна», 

Лукаша у «Лісовій пісні» Лесі Українки. Під час навчання 

одержував стипендії, премії. 

 В 1959 році вступає до Чернівецької вечірньої школи, яку 

закінчив у 1961 році. 

 Якось Іван потрапив до школи глухонімих і був зворушений 

театральною виставою, як за допомогою жесту, міміки, руху 

виражалися  тонкі людські почуття. А згодом пішов працювати у 

цю школу керівником танцювального гуртка. І багато чого 

навчився сам від своїх вихованців, а саме відчуттю ритму, емоцій, 

збудливості. 

 Під час навчання в студії Іван зустрів Марічку Карп’юк, яка 

також туди вступила на рік пізніше за нього. А згодом стала не 

тільки його дружиною, а й надійною опорою в житті. Всі 

перепитували їх чи вони не брат і сестра, бо дуже були схожі. 
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 Ще в Чернівцях Іван казав Марічці: «Я мушу за свій вік 

зіграти Шевченка». Він його відчував. Пізніше, після вступу до 

Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-

Карого, Марічка подарує Іванові дві книжки. А саме «Тіні забутих 

предків» М. Коцюбинського та «Художник» Т. Шевченка. І 

підпише: «Я вірю в тебе». Згодом подарунок вилився у дві великі 

знамениті Іванові ролі. 

 Івана Миколайчука називали обличчям нації і душею 

українського поетичного кіно, аристократом духу і блискучим 

самородком. В його особі наша нація отримала героя, який 

пробуджував національний дух українців. 

 Кажуть, що того року, як Івана Миколайчука не стало на стави 

його рідної Чорториї прилетіли лебеді. Люди назвали їх 

Івановими… 
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