16 лютого в Буд~нку кіно відбул~ся nрезен;rація rrовнеметражноrе д-о~менrrаJ1ько.,лубліцlіtсtи\інt!>rtо
відеофільму (54 хв., колjр) Бориса Савченка «ПіА ЧЯО'.,. імjям•.

ла, бо, вочевидь, <(старший брат)) змусив
його бути зекам, потім передчасно піти у
небуття, та ще так, що не збереглося хоча б
горбочка на місці поховання. Ніхто не знає ,

Ц~~ фільмом Національне КосмІчне AreНirG]!JO Ук~Щіни і кінееіfУАія «ЗФлоті Вор<щt• зщtечаткували
серtал «Ко~мес в овобах~t npo наших землякtв, яr<і зробиІJ~ визм~~ний внесок у доел1д?І<ення nюдсіrВОМ КОСМІЧНОГО neoOliO!I·_~~--------~~-L --~

де воно .

За розрахунками полтавчанина Юрія Конд
ратюка-Шаргея американці вперше в історіі

Але колишній білий офіцер встиг багато як
вчений, хоча провчився тільки в Полтавській
гімназії та кілька років в Петербурзькому по
літехнічному, звідки його мобілізували на
Першу світову. Важко сказати, наскільки б

планети висадилися на Місяць і назвали цей

шлях ((Трасою Кондратюка». Напевне, вони

довго ще не змогли б цього зробити, якби
не книжка <<Завоювання міжпланетних прос
торів», видана вченим у 1924 року в Новоси 
бірську власним коштом, що випадково пот
рапила до бібліотеки Конгресу США. Амери
канці скористалися деякими «божевільни
МИ>> для 20-х років ідеями, наприклад про
багатоступінчасту ракету-носія , а також ціл
ком точними розрахунками траєкторії по
льоту на природний супутник Землі і висад

•

о

V

V

о

ранІше почала св1и зорянии шлях вІТчизняна

космонавтика, якби його життя склалося
інакше і якби його використали як вченого .
Геній і влада- одвічна філософська проб
лема, яку на конкретній гіркій долі намага

ється осмислити цей фільм. У картині зня

ки на нього .

лися колоритні особистості: головний конс
труктор ракет і космічних апаратів Украіни
та Росіі В .Уткін, учень , співробітник і одно
полчанин Кондратюка Б. Романенко, колиш

Укр.(!інський "аристократ
1Qр1и Шар геи. все життя прожив

У фільмі розповідається про людину, яка ра

ній викладач Академії імені Жуковського,

но втратила батьків, не могла завершити

ПІД чужим прІзвищем

вищу освіту, не могла легально займатися

двоюрідний брат і біограф головного героя
А.Даценко, колишній співробітник ГІРД'у
Л . Брюкнер з Новосибірська, перший космо
навт незалежної Украіни Л . Каденюк та ін .

Ко н~ратюка, щоб вижити м

1заимати.ся

єдиною справою свого життя , не могла жи

•

наукою в кра1н1

ти на рідній землі, на планеті Земля. Не мог-

пролетарІв

БориG:а СавчеlЦ(а нa:noчalW йо.Fо режисерськеї карJ є
ри nразили новели fригорія }(QсИНJ<И. Щойно зві:льне

на :в.jд заборо~" прQза вабИла влч<'рmо~ лакоmt.Jиіє
тю фрази, в.лrmїстю 1 місткістю змісту, було .в ній
що<;!> rруmю~не и :нerr0pynщe, як J ceлs,ntИf пись~еиником зобрсюкені, Кор0Тl{0М€ТJ>ЮNНИЙ фLльм «Подіm
ка.» (дилдомна р0б0та в.идусщшка р>етйсерськоrо ві:д
;Zrілення кдrгм ім.І.ХарпеЯЮt-Кароw) візуально ТФіJ..
о

V

.
но вtд:t:ворив ~ роки в укра:mсь~tому С(Щl, ~WІЯ
...

"-

""

...,

чоrо Доклав зусщь і жсіІіоои:ератОJrдебю't'Шт Олеl<"
сан.Цр 1~о,в, зображав иеn.р0стих :ЛЮдей :в і~р.и;q,.
:fІ()>ИерелоМ1ІИЙмомет. с.п.іm:ии:сьме1Іl{Иlсів Ytepa.Wи
заnроnоНf1ШЛа режисерові йродовжиm роботу над
творами Косиюси. Це збіrалося з його намірами~ але
реалізувати їх він: ае зміг - керм0 радmс.ь:коrо су:с
~ юке розв~ргалоєл: до заеrою з його заnере
t~еІ:ІВSІМ иац1о.І;ІМЬиих: щіІр{оеrей~
Молодий, енерrіймй Бориє Gа:вqеако nорипае в ін,..

ту сгшію- сt·вер~альщ. Це Jre була коп'юШ<'І'УРа.

IJ@ була f]ОбО'Та) ~Він qecgO ВІШ0~ав У 3Шр0).1І@НGr

кращих фільмів (також телевізійний~ - <<Ще до вій..
ни» за .тваром Віля lli.iцarroвa. Ві:ль JІmаюв, письмен

ник 11o~oro психолог.ічного щrсьма і соціально-nроб
.лемнФrо сирямува:ння, став ОДІ(.Фдумцем: режисер~ , хо

ча йото щроза йn.е булалегкодостуrmою ЩІЯ екрацу. Ус
піхові сириюrо і 'Fe, що ощенарій ДЛЯ: фіtльldу. написав
інЄ'JМІ'У'ГСЬКИЙ учитель рЩІ<исера Apryp :Войrrецнкий.
]986 року р~еер еr<ранізує ІНовий твір ВіляЛіnатова
<<Irop Сав0ввч~>; :13 ~о~ вmе відчувалося ЩІХ'4іННЯ ие-
р>ебудови. }985 рожу- dеге.нда Іір0 б~зсмертя>>, в
•
щентр1 Я!КФFО

-

nостаF.ГЬ nисьмеНШП\а

•

1

•
1
Ж~JЛІМ10І'а:

Олекси БQpJ<aiOO~ А наєтушишю

·pot<y е!(ранізував
твір Івана ВаеИJїЬєва «Зе,М.JІ.ЯІЩ,>> npo єеr<рета}щ сільсь
:кого ~айкому :иарwШ, який у0соб.1ІіІ0вав недалекі иере-

.
.,
.
-·
М1іІfііІ в сус!!WІЬствl, заrвворивши иро мораль:ю як0~1
~

Л!ІОДИ}Щ. Слід зауважити) що SQ.тi- ще бу;6 п~ріод.вихо
ванm літера~ою, тв0рами заr<:><ЩреFJИХ моральвих
•

• u

КОЛrlЗ.lй.

ВіддавШ0 належне російсм~ій .літ~ратурі, Борис Сав~
ченк0 ~є ЯКісно цовиИ м:ат<:;ріал д1ІЯ: втілеШІЯ.
Зв~р1Luочиеь де українськоі клаGики, зокрема> він вна.-

ваиих обста:вшtах. На Київській Іdиостудіії і1мені
О:,Довжеу,nщ, 'Д~ З' ЯіВИЛОСЯ віміленц.я теле~ізі~

ходить т.их тод~и, ЯКt за радяrиGьJ{и.х часm J.ГНQ]!>увми·

філь~ів, На>'~омеН8JSІ Державноге J<f>мітету з rе)rеба

· ся - Д(}р.евоmоційнуінrrе:Лі:Fе]'Щію~. Ад>ке саме воnа нес-

чення.,він ставить тел:евізійні фИьми (по п'м~ь..оім се

.

u

t

..

t

.
... ..
'
ла nроРр0ОИВВ1 :ИФГЛЯІдИ, нз:цюgальну €ВЩеМієть tлюд.

•

•

... "-

..,

~

'і•

рЩ ко;кец) . У Щ>ІХ р0зnовідмося про crrop~eшrя

еьку ГІДНІСТЬ, цраrн:еюrя еамор~зацн:.

:ВЄ>JІГ&Донеьк<&>rо r<ан:ЩІу' ((<·~ять землі», 1~769, щро
з-ведеrmя вз.ір:щево.rQ кФмсоМ@л.ьсьr<агн~l {<<Муж"'

року вщоди<рь на е~равИ (<Мелавхеmйпвй
ІWІЬе>> 3ііі1JВорами О:льvи~КобИJІ.SІИ'ськеі. [ ІЩ'ЯІІ(ач:і иоб~

ність», 1~8 ~). Звичайно, режисера вабИЛ!И реаJІЬ81і лю,
. ..
.

199Q

t

t

І

.,.., .

•

~да ежраю !Юm<у ІіІФЧЗ.ТJ<У СТОЛІТ'FЯ З ОСІ CIOJa,z(OOМ ду•

а

ди, а це лаковаw uocтan, вw цраm:ув розио.вщаm цро

х:овним Cl}lTOм:: вона в яесr:qдrятJLИВо'М}' ДJ.ІЯ сво1\Х пори-

МИ р(ЩЯКСЬКОГО ентузіазму.

вань середовищі щparJile до RеQалежн:осtі, страждає від
не,р0здіденоr.о
и~ч;уття.
і
1іrере:ІVІавї11Я€
сво.є
страждання на літературні ~.nед~ври. 'Fри герФЇНФ

.
.
"'
людсьш дощ и харахтериі а не преЄJ.Іавтrги щроксиз- ,
19$0 року :Борис Савчеме еЕерює €ЩИП із €воПх вай-

ш
а...

..
(.)
ш

е
о
а...

с

ф.ільму (актриси Інна Капінос, Світлана Круrь та Ма
рина Поліщук) втілювали триєдність душі - :П жіноч-

го дружина займалася вербуваrmя:м українських дівчат

1

до борделів Туреччини. Зрештою, оця нездатнісгь
Анелі сказати чоловікові неnривабливу mравА}' и:р-о с~

творЧІ шукання, п неnокtрнии д:ух 1 nрагнення ламати

бе і його засліПJІеність приводять до трwедj.й- своrе

усталене житгя.

кращого товарmиа він вбйВає на дуелі, гине зреп:rrою
і дружина. Наnруження трагічної колізії. режисер> до~
сягає завдяки психолоrічні:й точності в зображенні іГ~
роЇв фільму. Скажімо, Ан:атолій Хостікоєв nереконує в
тому що його Антон є доброю .людиноrо, взірцевим
чоловіком і батьком , і разом з тим >RорСFоким, адже
він вбиває свого кращого то.в~риша тільки за Т€) Що
той сказав йому гірку правду. Оця nс:mсолоrічна оклад-

•

mcrь

•

1 прагнення
•

• ._..

• V

домашнього затиnrку, п неспоюи

••••

•

u

•

•

Ще через два роки з'являється фільм «Для домаtшІЬо
го огнища» за твором І. Франка, який відкрйває
глядачеві не хрестоматійноrо автора «Каменярів», на-

.

.

'

ВІТЬневитонченого трика, автора широковщемого

«Зів'ялого листя>>, а nисьменника-психолога, я:t<ому ва
жило nоказати роздвоєння людської душій образі доб

рочесної дружини каnітана армії Австро-Угорської ім
nерії. Зіграm іІ випало nольській актрисі Ханні Ду

'

t

ні й для Ханни Дуновської, Наталі Сумської, Валерія
Леrіна, Олексія Богдановича, ,РоFдана Бенюка 10. ін
ш:их акторів, які знялися у фільмі «Для домашнього о~
нища» . Вміння вибрати і спрямува'ЩІІ аr<тора - харак

V

'

.

..
НlСТЬ, М1WІИВ1СТЬ, ЖИТТЄва переКОНЛИВІСТЬ пр~а.н-

новській. Сам же каnітан Антон Ангарович став жерт
вою власного засліnлення. Він сnрийняв як образу
••

.

.

власноУ честІ повщомлення товариШ1В про те , що ио-

терна риса режисури Бориса СавчеНІ<а.
Потім у творчості режисера (і не тільки в ньоrо) в~-•

никла тривала пауза, сnричинена екон:о.м1чною ~и-

зою українського кіно. Проте Борис Савченко не n:о
лишив справу свого життя. Вцродовж остащrіх рожсі;в
він очотоє Гільдію кінорежисерів при Спілці r<іцема
тоrрафістів України, працює над проблемами автор
ського права в І<іно, веде курс кінорежисури в :КДІ'fМ

ім.Карпенка-Карого. І щойно завершив докумеитал:ь
ний фільм за сценарієм Ігоря Малишевського «Під чу•

жим ІМенем>>.

'

Борис Савчен ко відповідає на запитан ня нашо го журналу
-Бори-ее Івmю8U'ЧУ, досі ми знали вас як

•

було два спонсори- латвійсью1й і ук-

розібратись з тими проблемами , які
порушувались у творі. Нова держава

посrпан.ов'ника іг-рових філ:ьмів. Оьогодпі
(fU реалізували дтсуменrпал-ьний. Дещо

раrнськии ,

ся , вони сказали: «Тепер , пане режи

ство рювала сь, незалежюсть

неспод-івано. Рож.ажіто про задуА4 про
передісторію філо.му Чому вас зац,ікаsив

сер, їдьте до своїх і везіть гроші». Я

воно таке? Куди нас весь час тягли?

юрій Кон,дратюк?
- Це сталось випадково і , може, за

приїхав до Києва, а нашого спонсо.
.
.

ра напередодю викинули у вшно з ЛІ-

Нам завжди щось заважало, хтось
.
.

втручався у наш1 справи ,

карні. 01Же, нічого не залишилось.

шуючи на своє. Чому так? Чи то в нас

кономірно. Документальним кіно я

Досягли домоменості про спільну

не було чіткого уявлення, що нам

не займався ніколи і не збирався зай

роботу в Іспанії

треба? Твір «Дорогою ціною» заціка-

матись. Художнє кіно мене цілком за
довольняло. Мені було цікаво , здава-

••

V

•

о

1 коли кошти заюнчили-

-

вже з іншим філь

•

-

а що

переІНа.І<-

v

мом . Але коли почали складати уго

вив мене тим , що иого герои шукає '

ди

ВЖ е

свободу. Взагалі , чи вона є, ця свобо
да? Що це таке? Це забаганка?

ти, бо я ще так мало зроб1ш із того ,

втратив чинність, а між Україною та

З ' ясувалось, що у кожного своє розу

що сподівався зробити в кіно. Та ста

Іспанією йоrо ще не було укладено.

міння свободи, а особJlиво у нас , ук

лося так , що я три картини розпочав

Якесь невезіння.

раЇнців , оскільюіІ ми такі об 'ємні , за-

•

лося , мею ще працювати

•

•

1працюва-

••

•

••

-

нічого не вдалося зробити. Ра•

V

ДЯНСЬКО-lСПаНСЬКИИ

•

ДОГОВір

•

•

V

1 ЖОДНО !

Я почав знімати «Дорогою ціною»

вершею ,

чітким, світосприйнятrям, яке обс

В Латвії на їхнє замомення і за їх-

на Одеській кіносrу~ії. Але й цього
фільму не вдалося завершити, і від
того особливо боляче , тому що ця

тоюється. Навіть у чоловіка і дружи
ни - різне уявлення про свободу.

нім сценарієм фільм «Лінда» . В нас

робота мені особливо дорога.

На ЦЬОf\1)' матеріалі мені хотілося по

була інтернаціональна група- акто

Я свідомо не передивлявся давнього

казати уявлення про свободу через

ри з Німеччини , Польщі , Латвії , Ес

однойменного фільму Марка Донсь

наш :нацюнальнии ментал Ітет.

тонії , Литви, Украіни , РосіЇ. Прек

кого , аби він не впливав. Проте збе-

- А J...7no Jндв q;amu. Остапа Мандриху?

о

о

на ЮНОСтудІЯХ р ІЗНИХ краП-І ,
•

н е вдалося заюнчити.

- Я'Кі сам.е?

-

•

•

•

люди

ІЗ

V

масним ,

досить

'

расний сценарій Марії Шептунової:

реглося дитяче враження

психологічний детектив, де все вибу

що твір Михайла Коцюбинського ,

-Олег Стальчук з театру імені Франка. Цей актор ще не розкритий. В

дувано: образи , характери- я такого
.
.

побачений очима М арка Донського,

ньому є щось холоднувате , монголь

виюнченого матерІалу ще не мав у

- романтизований:. Все значно жор

руках .

стокіше і глибше. Глибина твору Ко
цюбинського мене вражала. На той
час - початок 90-х - важливо було

ське- а це в українців буває. Він мені
дуже підходив. Він , як і Остаn , -

Встигли завершити вісім знімальних
днів, як стався обвал цін. Оскільки

1 вщчу11я ,

степняк, з цієї крові , з цієї землі. В
рідному селі Остапа образили, при-
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низили, і він іде за Дунай , на Січ ,

вся розповідь. Дуже багато в цьому

процесі роботи над фільмом вдалося

щоб там набратися волі , відчуття
свободи , аби повернутися і помсти
тися своїм кривдникам. Коли я по
чав розбиратися - хто ж він? Голов-

творі nідтексrу, який тебе переслі

встановити багато деталей, невідо

дує. Твір багатомірний.

мих фа.І<тів. Взяти хоча б арешт

-

v

І -чому у,ей фільм ?іе вийшов?

року і звільнення

-Зняли ми більше половини. Поча-

1932.

Арештували

його на Алтаї, де він працював як ін,

V

при ити І при низити ,

лась осінь, актриса Наталя Петрова,

жене р , а з ув язнення и ого визвол ив

щоб довести, що він значиміший.

яка грала Соломію , поїхала до США.

Не себе розкріпостити , а довести во-

Зйомки зупинились.

Серго Орджонікідзе. Як це сталося?
Орджонікідзе родом з Владикавказа,
а саме в тому місті Юрій Кондраnок
збудував найбільший у Європі елева
тор для кукурудзи (1928 рік) , після
чого поїхав на Алтай. Коли почали
nланувати електрифікацію Криму,
вітрові електростанції, Орджонікід-

не для нього

о

-

1930
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І 'НR.Маt можливості завершити філrь-ч

роговІ , що твоє зверху.

-

Соломія іде за ним. Він своїм аж зві
рячим бажанням свободи полонив

сьогодиі?

-

іі І коли вони вийшли в степ, а до

фонувала мені , аби сприяти закін

кордону ще далеко , поставили хала

ченню фільму. Ми вже зняли сцени у

буду, і вона починає заводити город ,

nлавнях . у Білгород-Дні стровську, за-

Дуже хочеться. Та й актриса теле

вона вже на землІ , маже глиною ку•

о

о

ріНЬ І вже готова 1)'Г на р одити щле
V
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V

о
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турець-

зе згадав пр о таланов итого Інжене-

кий комплекс. Але вже минуло три

ра-конструктора і посприяв , щоб йо-

лишилися

в павІЛьиош

1

..

розвести господар ство.

роки. То чи можна вставляти зняте

го повернули до сусnІЛьно кор исноr

Для жівки це і є уявлення про свобо

сьогодні в ті готові частини? Уже ін

праці. Будівн ицтво такої станції в

ду.

ші обличчя , і нша нервова й інтелек-

село ДІтеи ,

о

І цигани. Ну хто тільки не заздрив

туальна реа.ІЩІЯ акто ра на подн

циганській свободі! Які вони вільні ,

Так я сидів-<:идів, чекав-чекав. Ми у

розкуті! Як їм вдається триматися ку-

Сnілці кінематографістів зайнялися

Криму вже завершувалося , коли Ор
джонікідзе було вбито , тож Кондра
тюк опинився без підтримки. Через
Шагрея-Кондраnока , через його бі

пи , нести своє , І дІти ІХНІ пр одовжу-

пошуками роботи для режисерів че

ографію , поневіря ння ми можемо

ють цю традицію! Як їм це вдається?

рез нашу професійну Гільдію . З ' яви

бачити історію на шого народу, най-
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Але цигани живуть свободою , яка не

лась ідея фільмів про людей , які усла

талановиnших иого представнию в .

передбачає свободи інших

вони

вили Україну. Виявилось , що люди,

мо~ когось позбавити свободи ,

завдяю1 яким відбулися космічні по

аби самим жити так, як вони живуть.

льоти,

Це паразитизм. Коли вон!1 вкрали
.
.
..
.
жаки. Вони не вписались у крок тод

раїни . А в МОЄІ\1)' житті був цікавий
виnадок - якось І ван Миколайчук
познайомив мене з Олесем Теренті

Тепер я хочу продовжити роботу над
фільмом , оскільки далеко не все вис
вітлено. Потрібно одержати доступ
до ще не обнародуваних матеріалів в
архівах СБУ, які стосуються Кондра-

ства , і це робить їх небезпечними.

йовичем Гончарем , який згадав про

сії, яка в

Але це в жи·1ті є- так вони влаштова-

Юрія Кондратюка, стверджуючи,

КПУ вивчала ці документи , проте

-

кою , порІ зали ІХ , во ни дlЯЛИ , як хи-
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це переважно вихідці з Ук
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Селяни , які трудяться на землі й мо

равд1 має Інше п р І звище , ТІЛЬКИ пр о

золями здобувають добробут, зrурту

це заборонено згадувати . І от через

валися і вирішили помститися . І бит
ва в плавнях була жорстокою.
Мені дуже цікаво зіставити такі різні

багато років я пригадав
о

мову

•

ry нашу роз-

•

1 зацІ кавився ц1 єю людин ою.

Хоча я не документаліст, але по•

о

уявлення про свободу.

ч авши

Картина мала бути зашифрованою ,

захоплюючу картину. Дуже багато з
того , що стверджувалось в офіційній
біографії , виявилось сумнівним. В

адже і твір Коцюбинькото насиче
ний таїною. Те , що написане , - не

вив чати

матерІал,

вщкрив
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1 до матерІ алІВ урядов01 коМІ-

196 7 році за дорученням ЦК
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що цеи унt кальнии ви нахщник насп-

ю.

тюка ,
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висновки ЦІЄІ ком1сн , як 1 самІ доку-

менти , за наказом В . Щербицького
було заборонено, і слідів їхніх поки
що не виявлено. Фільм прийме виг...
.

ляд верен , яка шдтверджувати м еться документам и .

У мене є 74 касети відзнятого матері- ·

алу. Сьогодні я шукаю кошти , щоб
зробити п ' ятисерійний фільм про
Юрія КоІ-Щраnока.
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