
 
Мало хто знає, що роль Івана Палійчука в кінострічці Сергія Параджанова Тіні 

забутих предків зіграв Іван Миколайчук, котрий жив на Березняках, в Дніпровському 

районі міста Києва. 

Іван Васильович Миколайчук народився 15 червня 1941 року в селі Чорторий 

Чернівецької області. В 1957 р. закінчив Чернівецьке музичне училище, в 1961-му — театр-

студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської. В1965 році 

закінчив кіноакторський факультет Київського інституту театрального мистецтва ім. 

І.Карпенка-Карого (майстерня В.Івченка). У кіно дебютував ще студентом, в курсовій 

режисерській роботі Леоніда Осики "Двоє". Ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі "Сон" 

та Івана Палійчука у "Тінях забутих предків" одразу принесли Миколайчукові загальне 

визнання. Особливо кінострічка "Тіні забутих предків", яка здобула близько десяти 

радянських та зарубіжних призів та нагород й була визнана  однією з двадцяти найкращих 

картин світу.  

А тоді, після блискучого дебюту в кіно, його знімали часто, й він запам'ятовувався в 

більшості картинах. Про феномен Івана Миколайчука свідчить бодай те, що кожен 

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

    Іван Миколайчук відзначався допитливістю, прагненням до акторських вирішень. 

Ці риси допомогли акторові стати самобутнім митцем. 

З фільму "Білий птах з чорною ознакою" (1971 р.) починається нова сторінка у 

творчості Івана Миколайчука - актора — він стає ще й сценаристом. 

            У яскравому фільмі Бориса Івченка "Пропала грамота" Іван Миколайчук не тільки 

виконавець колоритної ролі козака Василя, а й фактичний співрежисер. Він працював над 

музичним оформленням фільму. Слід згадати, що Іван Миколайчук зіграв не останню роль у 

створенні відомого на той час тріо "Золоті ключі".  

34 ролі в кіно, 9 сценаріїв та 2 режисерські роботи. Його називали обличчям і душею 

українського поетичного кіно, аристократом духу, блискучим самородком. 

Іван Миколайчук був кінозіркою 60-70 х років минулого століття. В ті роки майже 

жоден фільм не обходився без його участі. Проте звання народного артиста Івану 

Миколайчуку так і не присвоїли, бо тодішні ідеологи винесли акторові вирок —  

"націоналіст". Державну Шевченківську премію Іван Миколайчук отримав вже посмертно. 

 

 



 
 

Будинок на вул. Серафімовича в якому мешкав Іван Миколайчук 

 

За ініціативи кіно митців  України та громадськості  житлового масиву «Березняки», 

яка була підтримана зі сторони району та голови Київської міської  державної  адміністрації 

Попова О.П., до складу  проекту реконструкції паркової  зони вздовж Дніпровської 

набережної, що проводиться за  замовленням Дніпровської районної в місті Києві державної  

адміністрації, включено  розміщення  пам’ятника Івану Миколайчуку.  Він мешкав поблизу, 

на вул. Серафімовича у будинку № 5.   


